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Közösségek útjai

Végső IstvánVégső István

„A közösségben minden másnál 
jobban meg szoktam érezni 

Isten jelenlétét”
Jövőre huszonhetedik alkalommal 

rendezik meg a Hittanya tábort.

„Most már azok okítják, tarta-

nak vallásos és szabadidős foglal-

kozásokat a mai gyermekek részére, 

akik annak idején elindították a bu-

gaci tábort” – szólt 2016 augusztu-

sában a Kecskemét Tv tudósítása. 

Közel három évtizede gyermekek 

népesítik be Bugac puszta egy kis 

szegletét. Az egykor pásztorok 

és betyárok által lakott területen 

1992-től a katolikus egyház szer-

vez lelkigyakorlatos tábort. Erről 

beszélgettünk dr. Finta Józseff el, 

a  Kecskeméti Főplébánia plébáno-

sával, érseki helynökkel.

Végső István: Egy úgynevezett 

alulról jövő kezdeményezésként kis-

kunfélegyházi fi atalok javaslatára 

indult el a Hittanya tábor. Mi volt 

a motivációja az ifj aknak, és ezt 

miért karolta fel a katolikus egy-

ház?

dr. Finta József: A  Kiskunfél-

egyházi Szent István Plébánia if-

júsági csoportja, amelyet akkor 

Hajagos Gyula káplán atya veze-

tett, jó lehetőséget látott a puszta 

közepén lévő épületben. Úgy gon-

dolták, hogy kicsit kicsinosítva 

az épületegyüttest, létre lehetne 

hozni ott egy ifj úsági lelkigyakorla-

tos házat, táborhelyet. Mivel azon 

a helyen a csend és a világtól való 

elvonultság lehetősége biztosítva 

van, jó alkalom nyílna ott a lelki 

összeszedettségre. Természetesen 

a fi atalok mindezt kezdettől fogva 

Gyula atyával és az akkori plébá-

nossal, Stein Ernő atyával együtt 

tervezgették, hiszen az épületet a 

Kiskunfélegyházi Szent István Plé-

bániának ajánlották fel.

V. I.: Mit kell tudni a Hittanyá-

ról, az itt álló épületekről, mi volt 

itt előtte?

dr. F. J.: Eredetileg tanyai tűzol-

tóház volt, a tűzoltáshoz szükséges 

eszközöket tárolták itt. A rendszer-

váltás előtt pedig egy TSZ tulajdo-

na volt. Amikor a rendszerváltás 

után a TSZ megszűnőben volt, ak-

kor felajánlották az elég lepusztult 

állapotban lévő, egy főépületből 

és egy melléképületből álló komp-

lexumot a kiskunfélegyházi Szent 

István Plébániának. A  plébánia 

pedig létrehozott egy alapítványt, 

a  Néri Szent Fülöpről elnevezett 

Hittanya Alapítványt, amely ma 

is fenntartja és működteti a házat. 

A fi atalok a helyet Hittanyának ne-

vezték el. A  név olyannyira köztu-

dottá vált, hogy a hely közvetlen 

közelében lévő kisvasút megállót 

is átnevezték hivatalosan Móric-

gáti Tanyákról, Hittanya megálló-

ra. A  Hittanya Bugac és Móricgát 

között félúton helyezkedik el, a ma 

már sajnos nem működő Kecske-

mét-Kiskunmajsa kisvasút sínpárja 
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mellett. Hivatalos címe: Móricgát, 

Bezsenyi dűlő 104. Az épületeket 

és a környéket a fi atalok az Alapít-

vány és adományozók segítségével 

folyamatosan szépítgették, tovább 

fejlesztették. Kerítés épült, új vi-

zesblokk, majd egy nagy, kétszáz 

négyzetméteres beton platz erős 

sörsátorral borítva. Az épület foko-

zatosan alkalmassá vált több mint 

száz táborozó kiszolgálására is.

V. I.: Mi az alapvető célja a tá-

bornak?

dr. F. J.: A  fi atalokat az életko-

ruknak megfelelő módon segíteni 

istenkapcsolatuk elmélyítésében és 

az egyházképük helyes formálásá-

ban. Közösségi élményekben része-

síteni őket, amelyek lehetővé teszik 

az átlagosnál mélyebb, teljesebb 

kapcsolatok kialakítását. Segíteni 

őket abban, hogy elkötelezettebbé 

váljanak a mások iránti szeretet-

ben és szolgálatkészségben. He-

lyes önismeretre, több aktivitásra, 

nagyobb önállóságra való nevelés. 

Ezáltal a hivatásuk felismerésében 

és az abban való megerősödésben 

is igyekszünk segíteni őket.

V. I.: A  Hittanyán tematikus 

táborok szoktak lenni. Mi alapján 

döntik el a témákat az adott évek-

ben?

dr. F. J.: Ha van a pápa vagy a 

Magyar Katolikus Püspöki Kar ál-

tal meghirdetett központi téma 

vagy emlékév, akkor mi is azt a té-

mát tűzzük ki az adott évre. Ilyen 

volt például 2013-ban a Hit Éve 

vagy 2016-ban az Irgalmasság Éve. 

Természetesen ilyenkor is a fi atalok 

által jobban érthető, hangzatosabb 

címet adunk a tábornak. Ha ilyen 

központi téma nincs, akkor a fi a-

talok között körbekérdezve, az ő 

érdeklődésük, igényeik alapján vá-

lasztjuk meg az éppen aktuálisan 

szervezendő tábor témáját.

V. I.: Hány fő vesz részt körül-

belül a táborban, voltak-e már na-

gyon kevesen, illetve túl sokan?

dr. F. J.: A  legkevesebben az 

első évben, 1992-ben voltunk, 30-

40 fővel. Persze ezt akkor nem 

éreztük kevésnek, hiszen körülbe-

lül ilyen létszámokkal számoltunk 

a ház kapacitását illetően. A  jól 

sikerült tábor hatására azonban a 

következő nyáron már 70-80 diák 

volt ott. A  harmadik táborban 

több mint 150 fő, amit bizony az 

akkori lehetőségeinket számba 

véve, már túl soknak is éreztem. 

Utána több éven keresztül két tá-

bort szerveztünk egymás után: kis 

tábort az általános iskolás korosz-

tálynak, nagy tábort a fi ataloknak. 

A két hét azonban igen soknak és 

megterhelőnek bizonyult a szer-

vező csapat számára, főleg mikor 

már a felnőtt élet határára értek 

(munka, család stb.). Ezért újra egy 

tábort kezdtünk szervezni, immár 

legalább 15 éve. Azonban a Hit-

tanya infrastruktúrája közben al-

kalmasabbá vált a több, mint száz 
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fi atal sátortáboros jellegű ellátá-

sára. A  résztvevők száma mindig 

meghaladja a száz főt, általában 

véve 120-130 gyerekkel, fi atallal 

számolhatunk.

V. I.: Csak katolikus vallásúak 

érkeznek a táborba?

dr. F. J.: Legnagyobb többség-

ben igen, de nincs olyan szabá-

lyunk, hogy csak katolikusok jöhet-

nek. Mindig van két-három refor-

mátus, és persze érdeklődő meg-

kereszteletlen fi atal is. Az utóbbi 

években feltűnt egy baptista fi ú is, 

ő is megtalálja köztünk a helyét.

V. I.: Hogy néz ki egy nap a Hit-

tanyán, a  tábor idején? Milyen 

programokat emelne ki?

dr. F. J.: A tábor napirendjében 

helyet kapnak a témában járatos 

papok, szerzetesek, világi szak-

emberek előadásai, melyeket kis 

csoportokban beszélgetés során 

mélyítünk el. A lelkigyakorlatos jel-

leget erősíti a napi gitáros szentmi-

se, a közös imádság, a szentségimá-

dás. Ugyanakkor fontosnak tartjuk 

az ismerkedést, a  közösségépítést, 

a  jó hangulatot is. Ezért gondos-

kodunk arról, hogy ne hiányozzon 

a sport, a játék, a túra, a kézműves 

foglalkozások, a  zene és tánc sem. 

Arról, hogy mennyire tartalmas 

egy-egy napunk érdemes megte-

kinteni az egyik szerdánkat:

6.15 Ébresztő a szervezőknek

6.30 Zsolozsma (fakultatív) 

(szentmisén kívüli hajnali imádság 

– a szerk.)

6.45 Ébresztő a gyermekeknek, 

megbeszélés

7.15 Reggeli szemle

7.30 Reggeli ima

7.40 Reggeli

8.30 Indulás Bugacra gyalog

10.30 Előadás: Márfi  Gyula érsek

12.00 Szentmise

13.00 Ebéd

14.00 Találkozás, program a 

szerzetesekkel

15.30 Csoportbeszélgetés

17.00 Indulás vissza lovas ko-

csikkal

18.30 Vacsora

19.30 Fakultatív programok: 

kézműves foglalkozások, fi lmnézés

21.00 Esti ima, tisztálkodás

22.15 Elcsendesedés

22.30 Takarodó

V. I.: Hogyan tud megújulni egy 

ilyen régóta szerveződő egyházi tá-

bor?

dr. F. J.: Mivel a tábor állandóan 

„él”, így a megújulás is folyamatos. 

A  tábort szervező 20-25 fős csapat, 

a „Kisebb Testvérek” közössége éves 

szinten kétszer összejön kiértékelni 

az előző tábort, és szervezni a kö-

vetkezőt. A  közös megfi gyeléseink, 

értékeléseink, illetve a fi atalok visz-

szajelzései alapján szoktunk újítani, 

vagy pedig a beváltat megtartani. 

A lényeg és az alapfelépítés nemigen 

változott. A  módszereink, egyes 

programjaink többször  újultak meg.

V. I.: Hol és hogy hirdetik a tá-

bort, és honnan érkeznek a gyerekek 

és fi atalok ide?

dr. F. J.: Hirdetjük az egyházme-

gye papjainak és hitoktatóinak in-

ternetes levelezőlistáján és az éves 

összejöveteleken. Plakátok is ké-

szülnek, amiket ezeken az alkalma-
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kon osztogatunk, illetve interneten 

is közzéteszünk. Természetesen a 

tábornak van honlapja, ott is meg-

jelenítjük a tudnivalókat. Ezen kí-

vül a legnagyobb közösségi oldalon 

és internetes levelezőlistán tartjuk 

a kapcsolatot a táborunkban meg-

forduló fi atalokkal, s  személyesen 

nekik is mindig hirdetjük a tábort, 

több alkalommal is. Elsősorban az 

egyházmegye településeiről érkez-

nek. Ám egyre nő azok száma is, 

akik más egyházmegyékből is csat-

lakoznak, vagy baráti, vagy családi 

kapcsolatok révén. A  legtöbben 

az utóbbi években Kiskunhalasról, 

Helvéciáról, Bugacról, Kiskunfél-

egyházáról jöttek.

V. I.: Volt-e már adaptációja a 

tábor tematikájának, formájának, 

próbáltak-e már az ország más terü-

letén hasonló tábort megszervezni?

dr. F. J.: Mi magunk is a Váci 

Egyházmegyében pár évvel ko-

rábban kialakuló Tápiómenti Lel-

kigyakorlatos Tábor (Tápiószent-

mártoni helyszínnel) mintájára 

kezdtük szervezni 27 évvel koráb-

ban a Bugaci Lelkigyakorlatos Tá-

bort a Hittanyán. Azóta az egyház-

megyénkben kisebb hittanos vagy 

ifj úsági táborokat szoktak hason-

lóképpen szervezni hitoktatók és 

papok, de országos szinten nem 

tudok hasonló adaptációról. A  tá-

piómenti táborokat azóta is meg-

szervezik.

V. I.: Érte-e már csalódás a tá-

bor miatt, ha igen mi történt?

dr. F. J.: Különösebben nagy 

csalódás nem ért. Volt egy-két 

olyan tábor, amikor a résztvevők 

egy része nem tudta, hova is jött és 

miért. Így voltak kisebb-nagyobb 

fegyelmezési gondok, de ez inkább 

az elején volt jellemző, az utóbbi 

években nem. Mindig nehéz per-

sze megélni azt, amikor egy évek 

óta visszajáró korosztály „felnő” és 

„kikopik” a  táborozók közül. Van 

utánpótlás Istennek hála, de még-

sem könnyű elengedni a régieket. 

Ugyanígy igaz ez a szervező csa-

patra is, ott is vannak megújulások, 

személycserék.

V. I.: Mi volt a legnagyobb élmé-

nye a tábor kapcsán?

A  legnagyobb élményem folya-

matosan az, hogy az ott összeko-

vácsolódó közösségben minden 

másnál jobban meg szoktam érezni 

Isten jelenlétét. Nagyon örömte-

li újra és újra megtapasztalni azt, 

hogy a fi atalok nemcsak a rosszba, 

hanem a jóba is bele tudják vinni 

egymást. Azt is öröm látni, hogy 

mennyivel jobb lehetne az életünk, 

ha a sok fölösleges „civilizációs 

kérget” lerántva természetközelibb 

és emberközelibb életet élnénk ál-

landó jelleggel.

DR. FINTA JÓZSEF 1989-ben a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett. A Sze-
gedi Hittudományi Főiskola elvégzése után 1994-ben dr. Dankó László kalocsa-kecske-
méti érsek szentelte pappá. Előbb káplán, majd plébános volt Kalocsán, közben Rómában, 
a Lateráni Egyetemhez tartozó Accademia Alfonsianán tanult. Doktori címét 2001-ben a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán szerezte. Tizenhárom éves kalo-
csai szolgálat után a Kiskunhalas Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia plébánosa lett. 
2010. november 1. óta a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általános helynöke. 2017 
szeptemberétől a Kecskeméti Főplébániára helyezték át.
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