
A megvalósult tevékenység, a támogatás felhasználása 

Az egykori hidalmási református lelkészi lakást egyházmegyénk szórvány központtá és zarándok 
szállássá alakíttatta. Így jelenleg egyszerre 60 főt tudunk elszállásolni. Évente mintegy 1500 táborozó 
és zarándok fordul meg központunkban. Ezeknek a személyeknek rendezett körülmények között 
étkezést is tudunk biztosítani. Azonban az előadások és közösségi programok megtartására nem volt 
megfelelő helyünk. Eddigi gyakorlatunk szerint a tálalót vettük igénybe, nem kis plusz terhet okozva 
ezzel a konyhai személyzetnek. Ezért az udvarban egy 12*8 méteres, fedett teraszt alakítottunk ki az 
elnyert támogatásból, ahol közösségi programokat meg lehet tartani. Ennek a kivitelezése hozzájárul 
a programok jobb lebonyolításához, akadálymentesítéséhez. Mivel a hely fedett, illetve két oldalról 
fényáteresztő lemezzel fedett, ezért az időjárási kellemetlenségektől is védett. Az elnyert támogatási 
összeget az anyagok megvásárlására fordítottuk, ú.m.: beton, hegesztett háló (aljzatba), sóder, 
faanyag (ill. a lekezeléséhez szükséges pácok, festékek), valamint tetőlemez és csatornák. Önerőből 
oldjuk meg jelenleg a villanyáram kivezetését és a világítást. 

 

A megvalósult beruházás jelentősége 

Táborunk egy szórványközpont. Ez azt  jelenti, hogy egyházmegyénk kis gyülekezetei (amelyek 
szórványhelyzetben vannak, nem nagy létszámmal rendelkeznek) valamint a nagyobbak is ( a többség 
társadalom mellett kisebbségben) rendszeresen kijárnak gyülekezeti programjaikkal ebbe a 
központba. Ez jelenti a gyermek-programokat,  ifjúsági alkalmakat, házasoknak szóló alkalmakat, 
családosok programjait, presbiterek közösségi alkalmait  stb. Ezen túl rendszeresen megszállnak 
nálunk a Mária-úton járó zarándokok. Továbbá igényelik szolgáltatásainkat a kolozsvári magyar 
diákszervezetek, valamint szomszéd egyházmegyék gyülekezetei is. Mindezen alkalmak csoportos 
foglalkozással járnak, előadásokkal, vetítéssel. Az általunk készített fedett konferencia terasz ezt a célt 
szolgálja. Az elmúlt év folyamán már több csoport is igénybe vette és nagyon jó véleménnyel volt a 
megvalósult beruházásról. Mondhatjuk: a jó bornak nem kell cégér, mert önmagát reklámozza. 
Természetesen esperesi hivatalunk minden elvégzett munkáról beszámol a gyülekezetek képviselői, 
valamint az Egyházmegyei tanács előtt. Ez is reklám… Továbbá egyházmegyénk honlapján, a 
gyülekezetek honlapján a feltöltött képek önmagukért beszélnek. Itt is: 
https://www.facebook.com/pages/category/Youth-Organization/Zilahi-Református-Egyházmegye-
Ifjúsági-Tábor-602650660228892/  Terveink szerint a jövőben is a programok lebonyolításának – 
gyülekezeti, egyházmegyei, zarándokok, diákok – megfelelő helye lesz. Ugyanakkor ez a konyhai 
személyzetnek szabadságot ad arra, hogy a tálaló helyen nyugodtan végezze feladatát. 
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