
A megvalósult tevékenység bemutatása  

Az egykori hidalmási lelkipásztori lakást egyházmegyénk átalakította. Így jelenleg mint szórványközpont, 
táborozóhely és mint zarándok szállás működik. (Ugyanis az épület a Csíksomlyóig vezető Mária úton található.) 
Az épület évente több rendezvénynek ad helyet, a zarándokok rendszeresen megszállnak benne, s így évente 
mintegy 1500 fő fordul meg itt. Ennek okán az épület teljes felújításra szorult, elhasználódott… A meszelés, fürdök 
felújítása (csaptelepek cseréje, tömítések cseréje, tussolók csapjának cseréje), ajtók és ablakok felújítása- javítása 
történt meg , a valamint egy parkoló kialakítása a nagy gépkocsi forgalom miatt, illetve a parkolót körülvevő kerítés 
cseréje, javítása. A felújítás következményeként tiszta szállással, rendezett körülményekkel tudunk szolgálni a 
hozzánk betérőknek. Örömmel jegyezzük meg, hogy központunk iránt egyre nagyobb a kereslet mind belföldről, 
mind pedig az anyaországból. (Most már visszatérő vendégünk a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert 
Gimnázium is.) A kialakított parkoló turistabuszok  fogadására is alkalmas lesz. A pályázatban elnyert összeget 
cementre, sóderre, kerítés-elemekre, mészre, falfestékre, lemosóra, illetve ajtó és ablak zárra, csapokra és 
munkadíjra költöttük el. 

A megvalósult tevékenység jelentősége  

Mivel táborozóhelyünk nagyon nagy forgalmat bonyolít évente (mintegy 1500 fő), valamint a látogatóink 
többféle korosztályt képviselnek (gyerekektől az idősekig), ugyanakkor többféle társadalmi csoportot (gyülekezeti 
tagok, diákok, Mária-út zarándokai) a felújítás által érintettek spektruma igen színes. A felújításnak köszönhetően 
megfelelő körülményeket tudunk biztosítani már a parkolásra is, a gépkocsik védett elhelyezésére, valamint a 
szálláshelyeket megfelelő körülmények között (tisztaságban, rendezetten) tudjuk biztosítani. Nem utolsó sorban 
az illemhelyek megfelelő felszerelése, tisztítása, felújítása történt meg ebből az összegből, ami a vendégeink 
kényelmét, az építő időtöltés megfelelő körülményeit biztosítja. Akik a tavalyi év (2019) folyamán igénybe vették 
az általunk biztosított szolgálatást, Istennek hála, elégedetten távoztak.Tudjuk, hogy a táborhelyünk 
rendezettsége, tisztasága csak egy keretet biztosít a szellemi-lelki tartalomhoz, de fontos keretet. Reményeink 
szerint ez a következő években is megelégedettséget hoz minden hozzánk látogatónak, nálunk megszállónak. 

Felújítás előtt és felújítás után: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerítés és kapu: 

  

 

 

 



   

 

 

 

 

 


