Beszámoló a 2014-es emmausi Kalandtáborról
Kalandozz velünk a Perzsa Birodalomba!- hívogattuk
májustól a gyerekeket hagyományos nyári táborunkba. Június 24.
és 27. között 81 kisdiák, 2 gimnazista diák önkéntes segítőként és
8 pedagógus volt táborunk lakója.
Hétfőn kora este, mi felnőttek a diák segítőkkel együtt
összegyűltünk az Emmausban, és közös áhítattal, imádsággal kezdtük meg a hetet. Kipakoltunk,
elvégeztük az utolsó simításokat, és nyugovóra térve, izgatottan vártuk a másnapot.
Kedden reggel néhányan a vasútállomáson várták a gyerekeket és szokásos módon vonattal
jöttek ki, néhányan a táborban vártuk őket, és segítettünk az elhelyezkedésben.
Célunk az volt, hogy a gyermekek ismerkedjenek meg a bibliai Eszter történetével, ezen keresztül
az ókori perzsa birodalom kultúrájával. Eszter és Mordokáj bátorsága, hűsége, áldozatvállalása
legyen számukra példaértékű. A délelőttök során ismerték meg az aktuális történetrészt a
gyerekek. Tízórai után játékos formában a hallottakat felidézve, a tanulságokat alkalmazva tovább
mélyítettük az ismereteket.
Az idén az időjárás alakította át az előre tervezett programjainkat, de most sem maradt el a reggeli
zenés ébresztő, zenés torna álmosan, a felkelő nap fényében az udvaron, az esti futás az
Emmaushoz vezető úton. Minden nap birodalmi kémek ellenőrizték a szobák rendjét és jelentést
tettek a satrapáknak, akik továbbították azt Ahasverós királynak. A satrapák a birodalom
tartományainak élén álltak, és lelkiismeretesen gondoskodtak a tartományban élők békéjéről, napi
tevékenységeik koordinálásáról. A sporttevékenységeken kívül (foci, zsinórlabda, pingpong,
tollaslabda, kosárlabda) Dr. Lengyel Zsolt visszatérő vendégünk vezetésével újra íjászkodhattak a
gyerekek, ami mindig az egyik legkedveltebb foglalkozás közé tartozik.
Esténként miután megtekintettük a nap pillanatait megörökítő képes beszámolót, a nagyobbak
evangélizációval zárták a napot. A kisebbeket Farkas Bianka 4. osztályos tanuló mesemondásával
varázsolta el.
A kézművesség során készítettek fürdősót, gyöngyékszereket, nemezeltek, szőttek. Csütörtökön,
késő este miután besötétedett, ki zseblámpával, ki a nélkül, próbára tehette bátorságát, egy a
tábor területén kialakított labirintuson végighaladva.
A délutáni szabadidőkben készültünk a pénteki találkozásra Ahasverós királlyal. Előadtuk neki
Eszter történetét, a 3.d-s lányok kendőtánccal kedveskedtek. Majd a perzsa birodalom polgárai
lehettünk a király jóvoltából, és meghívott mind anyiunkat Eszter királyné tiszteletére rendezett
lakomára. Megkóstolhattunk egy nagyon finom Ramadam levest, a kuszkuszt, kebabot és a
meggyes Hámánfüle táskát. Mindezt a zsidó szokásokhoz hűen, a saját készítésű álarcban tettük.
A gyerekek jókedvűen, lelkesen számoltak be szüleiknek a táborban ért élményeikről. Erről
tanúskodnak az alábbi idézetek a szülők emailjeiből:
„Köszönjük szépen a rengeteg fáradozást, a sok kreatív ötletet, a gondoskodást és szeretetet, mellyel ez a
tábor megrendezésre került. Hajnal, aki még soha sehol (még nagyszülőknél sem) maradt ott aludni, vidám

volt, jól érezte magát, és tele van élményekkel. Olyan dolgokat tett, ami ennek a tábornak a jótékony
hatása, pl.: színpadra lépett.
Szívből köszönjük Anikónak, és minden tanár néninek ezt a néhány napot!”
„Köszönjük szépen a gondoskodást, törődést, a szervezést. A tartalmas 4 nap örök emlék marad a
gyermekeknek-ezt ki merem állítani, az elmúlt évek táboraira is szeretettel gondolnak vissza és sokat
emlegetik az ott tanultakat. Bárcsak több alkalom lenne az ilyen módon történő ismeretelsajátításra.
Jó pihenést, kellemes nyarat kívánunk!”
„Köszönjük szépen az áldozatos munkátokat, amit a Kalandtáborban végeztetek.
Nagyon jól érezte Máté magát. Ez a Tábor az önállósodási folyamatot is segítette nála.
További szép nyarat kívánunk!”

„Mint minden évben, idén is nagyon jól érezték magunkat gyermekink a kalandtáborban. Hálás szívvel
köszönjük az élményekben gazdag hetet, a tábor valamennyi segítőjének…”

Köszönöm a sok-sok elégedett gyermek és szülő nevében is kollégáim és segítőim név szerint Dr.
Babiczkiné Pelikán Krisztina Márta, Jávorkáné Trepák Anita, Sárdi Marianna, Pecznikné Koncsik
Rita, Király Mónika, Marozsiné S.-Nagy Erzsébet, Tóthné Kovács Erika, Véghné Tóth Izabella,
Farkas István, Komádi Róbert, Gebei Kitti, Takács Balázs munkáját.

Kecskemét, 2014. június 30.
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