
BESZÁMOLÓ - HITTANTÁBOR 2021.07.06-07. 

Intézményünk 400.000 Ft-os pályázati támogatásban 

részesült az EKCP-KP-1-2021/1-000618 azonosítószámú 

projekt alapján hittanos tábor szervezésére. 

 

Először Mátraverebély-Szentkútra vitt az utunk, ahol 

körbesétáltunk a szabadtéri misézőhelyet és a szent kút 

környékét. Attila atyával szentmisén vettünk részt a basilica 

minor ranggal bíró barokk kegytemplomban, majd az egyik 

ott lakó ferences szerzetes kegyhelyismertetést tartott nekünk. 

A templom mögötti hegyoldalban található 

remetebarlangokhoz is felkapaszkodtunk a kolostor mögül 

induló meredek ösvényen. Megérte a kissé megerőltető séta, 

hisz fentről pompás kilátás nyílt a völgyre. A szent hely 

lelkisége, békés hangulata és a környező dombok szépsége segítette Istennel való kapcsolatunk 

erősítését. 

Következő állomásunk Szécsény volt, ahol a felfedeztük a Forgách-kastélyban működő 

Kubinyi Ferenc Múzeum régészeti gyűjteményét, megismerkedtünk a középkori nógrádi 

várakkal, a Rákóczi-szabadságharc Nógrád megyében zajló fontos eseményeivel és egy kis 

ízelítőt kaphattunk a barokk kastély egykori hangulatából is. Ezek után a Palócföld ferde tornyát, 

a szécsényi tűztornyot másztuk meg. 

Miután elfoglaltuk a szállásunkat Mátraszentimrén és megvacsoráztunk, buszunkat 

hátrahagyva, gyalogosan keltünk útra a fallóskúti kegyhelyhez. Visszatérve szálláshelyünkre 

játékkal, beszélgetéssel telt el az esténk, de sokan voltak kíváncsiak a labdarúgó Európa-

bajnokság döntőjére is. 

Második nap Salgótarjánban a Bányászati kiállítóhelyet kerestük fel. A felszíni kiállításon 

Nógrád megye szénbányászatának történetéről olvashattunk sok érdekességet, majd a gyerekek 

birtokba vették a külszíni gépparkot. Ezután egy kobakot felvéve kísérőnkkel a földalatti 

szénbányászati múzeumba indultunk, melyet a város szívében található József lejtős akna 

eredeti, épségben lévő vágatrendszerében alakították ki. 

Délután érkezett el a tábor leginkább várt attrakciója, az ország legmagasabban fekvő 

kalandparkja, a mátrai Oxygen Adrenalin Park. A bobpályát mindenki kipróbálta, a canopyn 

csak a bátrabbak siklottak át drótkötélen a szakadék fölött. A vezetést kedvelők a quadpályán 

tesztelték vezetési képességüket, az adrenalinfüggők az óriáshintára ülve megtudhatták, milyen 

a szabadesés élménye. A függőhídon átsétálva vagy a libegőre ülve gyönyörködhettünk a csodás 

panorámában. Volt, aki hajtánnyal tekerte körbe a katlant, mások a liliputi Oxygen Expressel 

zakatolták körbe a parkot, miközben haditechnikai eszközöket is láthattak. A nagy melegben a 

párakapu hűsítő permettel szolgált és jégkrém is segített a felfrissülésben. 
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