
2020.01.27-31. között Horpácson valósult meg az EFOP -1.5.3-16-2017-00079 számú projekt keretében a 

Hon-és vallásismereti tábor. A tábor célja a környék történelmét, a magyar kultúrát megismertetni, és a 
vallásosság erősítése a fiatalokban. 

Első napon olyan közösségépítő játékokat játszottak a gyerekek, amelyek által megismerkedtek és jó 

kapcsolatot alakítottak ki az animátorokkal és egymással is. 

A második nap délelőttjén mindenkinek röviden össze kellett foglalnia, mit jelent számára a vallás. Volt 

olyan, akinek nincs erős hite, és olyan is, aki heti rendszerességgel jár templomba, folyamatosan gyakorolja 

a vallást. Délutáni programként egy helytörténeti előadó érkezett hozzánk. Az előadó régóta kutatja a 

környék történetét, különös tekintettel a palóc kultúrára, hagyományokra. Az előadás során a fiatalok 

megismerhették a környék településeinek történeteit, az ott élő emberek régi népszokásait. 

A harmadik napon Drégelypalánkra utaztunk. A Szondi Kiállítótérben ismertették a település és a vár 

történetét, aminek köszönhetően Szondi Györgyre a mai napig emlékeznek. A kapitányt annyira tisztelték, 

hogy a drégelypalánki templomban is találhatunk rá utaló motívumokat. A templomot a helyi egyházi 

közösség vezetője mutatta be nekünk. Megismertük az épület stílusát, berendezési tárgyait. 

Ezen túlmenően informálódhattunk a helyi egyházi tevékenységekről. Ebben közreműködött a Szátoki 

Ceferino Ház. A drégelypalánki egyháznak fontos, hogy a fiatalokat is bevonja programjaiba, és már fiatal 

korban a mindennapok részévé váljon a vallás. Sok eseményt, rendezvényt szerveznek gyerekeknek, 

fiataloknak. Délután a horpácsi templomot néztük meg. A két templom közt jól látható a különbség, elveik 

azonban hasonlóak. Horpácson, a település méretéből adódóan nincs heti rendszerességgel mise. A 

környező, hasonlóan kis településekkel összefogva szoktak misét, és rendezvényeket is szervezni. Számukra 

is fontos, hogy a családokat, gyerekeket is bevonják a programokba, mert sajnos, a mostani rendszeresen 

templomba járó közösség nagy részét csak idősek teszik ki, fiatalok nagyon ritkán látogatják. 

A negyedik napon a balassagyarmati Tudományos Élményközpontba látogattunk. A multimédiás eszközök 

keresztül az Élményközpont munkatársai bemutatták a magyar népszokásokat. Beszéltünk a 

hagyományőrzés fontosságáról. A fiatalok megismerték ünnepeink eredetét, és a tipikus magyar ünnepi, és 

nem ünnepi ételeinket. Ezen túl beszéltünk még az ország védett és őshonos állatait, növényeit, és a térségre 

jellemző természeti értékeket. 

Az ötödik napon a táborozok tablót készítettek az elmúlt hét eseményiről. Mindenkinek fel kellet tüntetnie 

rajta, hogy mi napok alatt. Ez volt a tábor utolsó feladata. 

Az eltöltött öt nap alatt a gyerekek megismerhették nemzeti kincseinket, és az élőhelyükre jellemző 
természeti adottságokat. Ezen túl jobban megértették a népszokások eredetét, és elmélyedhettek a 
palóc kultúrában, továbbvihetik annak örökségeit. A térség erősen vallásos, a fiatalok tájékozódhattak 
azokról a programokról, rendezvényeken, amelyeken a közeljövőben részt vehetnek. 

 

 


