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Tantestületünk számos tábor szervezését vállalja az iskolánkba járó tanulók számára.
Nagyszerű lehetőség ez a gyerekeknek, akik az iskolai keretekből kilépve szeretik és keresik
egymás társaságát, és a szülőknek is, akiknek valahogyan meg kell oldaniuk a gyermekek
felügyeletét a nyári szünidőben. Ezek közül az egyik izgalmas lehetőség a Kalandtábor, amely
hagyományosan az egyházközség, a szülők és gyerekek körében is Emmausként ismert,
konferenciatelepén zajlott idén is.
A hét folyamán Jézus korába kalauzoltuk a gyermekeket.
Készítettünk díszes festésű felsőruhát. Róna Tamás rabbi segítségével a fiúk bepillanthattak
egy zsidó gyermek iskolai életébe, megkóstolhatták a betű ízét, a lányok lepényt sütöttek,
ókori golyós játékot játszottak, hagyományos zsidó körtáncot tanultak.
Mindenki készített egy tóra tekercset, amelyre felkerültek a héten tanult aranymondások.
Nemezlabdát gyúrtunk, papírt merítettünk, az
sportvetélkedőt rendeztünk ügyességi feladatokkal.
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A legnagyobb élményt talán mégis a X. Gemina légió hagyományait őrző római katonák
megjelenése okozta. Szerda délután érkeztek meg, és állították fel táborukat kíváncsiskodó
tekintetek közepette. Bemutatkoztak, majd az esti lakoma díszvendégeiként köszöntöttük
őket. A lakomát igyekeztünk az ókori palesztin ételekből összeállítani, de a legérdekesebb az
volt, hogy kézzel ehettünk. A finom vacsorát az udvaron közös táncokkal zártuk, majd
sötétedés után a légió katonáinak fáklyafényes vezetésével tettünk egy bátorságpróbának
beillő sétát a fák sűrűjében.
Másnap délelőtt a katonák táborába lépve a gyerekek megismerkedhettek az ókori
öltözetekkel, páncélokkal, fegyverekkel, felpróbálhatták, kipróbálhatták őket. Ókori játékokat
játszhattak, és római lepényt sütöttek.
Délelőttönként egy egy bibliai történetet hallottak a gyerekek, ami után egy-egy igét
megtanultak, kettőt még héber nyelven is. Ezt követte további ismeretek befogadása
játékosan, tapasztalati úton, pl. az ókori Izráel területén használt fűszerek illatának
megismerése, „kecskefejés”, ügyességi reflex játék („dióverés”), puzzle stb.
Aki szeret sportolni, annak lehetősége volt focizni, röplabdázni, kosarazni Andrea nénivel és
Csaba bácsival, sőt kis csapatépítő játékokban is közös élményeket szerezhettek a gyerekek.
Mindennapos program volt a reggeli torna és az esti futás.

Esténként az első és második osztályosoknak Iza néni mesélt, a nagyobbak rövid
evangelizáción vettek részt Robi bácsival, Király Mónika néni pedig zongorakíséretével tette
élvezetessé a közös éneklést.
Egy kis áttekintést és képes ízelítőt készítünk amit az első emeleti tárlókban lehet majd
megtekinteni.
A táborban 75 gyermek, akik közül a legfiatalabb 5 éves és a legidősebb 13 éves volt, 8
pedagógus és 2 diáksegítő kalandozhatott Jézus korában.
Köszönöm Király Mónika, Melicher Márta, Véghné Tóth Izabella, Patocskai Gáborné,
Petczikné Koncsik Rita, Balog Csaba, Komádi Róbert, kollégáimnak, Farkas Dóra végzett
református gimnáziumi tanuló és Markacz Xavér végzett általános iskolás tanulónknak a
segítségét, lelkiismeretes kiváló munkájukat.
Köszönet és hála szavak illetik a rólunk gondoskodó Mennyei Atyát, aki erőt, egészséget
adott az idei táboroztatáshoz, és bízunk abban, hogy jövőre folytathatjuk ezt a nem könnyű, de
mégis sok-sok kellemes órát, élményt nyújtó lehetőséget.
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