Beszámoló a 2014-es emmausi NÉ-M-A táborról
Ismét gyermekkacagástól volt hangos gyülekezetünk Emmaus háza és az azt körülvevő erdő a
Kecskeméti Református Általános Iskola idén harmadszorra megszervezett német-magyarangol táborának résztvevőitől. 74 kisebb és nagyobb gyermek 9 pedagógus vezetésével és 4
segítővel –akik közül hárman általános iskolánk illetve gimnáziumunk tanulója vagy ifjú
öregdiákjai, egy fő pedig az ő ismeretségi körükből jövő főiskolai hallgató- öt hasznos és
vidám napot töltött július 21. és 25. között együtt épülve hitükben, gyarapodva nyelvtudásban,
megtapasztalva az egy közösséghez tartozás erejét és örömét.
A gyerekek már induláskor, az állomáson családokat alkottak korban hozzájuk közel álló
társaikkal és az őket felügyelő, támogató, gondoskodó családfővel (egy-egy pedagógus és
segítő). A megérkezés napján a családok nevet választottak maguknak, családcímert és –
zászlót készítettek, majd rövid zenés, énekes, ritmusos, angol, magyar és német nyelvű
bemutatkozással kezdték tábori közös életüket.
A program szerint a reggeli zenés ébresztő, torna után a napokat közös áhítattal kezdtük,
melynek témája a héten a „Foglalkozások a Bibliában” ─ pl. fazekas, ötvös, pásztor,
kelmefestő, pohárnok─ volt. Az áhítatok alkalmával a történetekhez kapcsolódó ifjúsági,
bibliai témájú énekeket is tanultunk. Délelőtt korcsoportok szerint angol illetve német
nyelvórákon, valamint csapatépítő közös játékokon vettek részt a táborlakók négy helyszínen.
Két csoport számára az angol nyelvet tanító kollégák előzetesen összeállítottak egy kis
füzetet, mely minden nap nyelvi foglalkozásának anyagát tartalmazta; a németesek pedig
német táncokat, énekeket tanultak, a célnyelvi kultúrával ily módon is ismerkedtek. A finom
ebéd, a feltöltődést hozó csendes pihenő után délután forgószínpadszerűen nyelvi, kézműves
és sportfoglalkozás várta őket. A kézműves és sportfoglalkozásokat is angolul illetve németül
vezették az általános iskola idegennyelv-szakos tanítói, tanárai. A nyelvi foglalkozások és a
kézzel készített alkotások témái az áhítatokéira épültek, így készült például batikolt kendő,
agyagtál, pulikutya báb, nyaklánc, és idén is készítettek szomjuk csillapítására a szemet
gyönyörködtető ízletes koktélt. A délutáni szabadidőt, majd a vacsorát követően este erdei
családi sétára, futásra, csillagnézésre hívtuk és vittük a gyerekeket. A nap eseményeit foglalta
össze a zenés, képes HíraDóra, s zárta a közös esti imádság. Lefekvés előtt mesehallgatás
vagy mesefilm megtekintése közül választhattak a kisebbek és a nagyobbak.
A hét különleges programjának számított a csütörtöki délutánra hirdetett „Ki mit tud”, melyre
egész héten folyt a lázas készülődés. Tovább fokozva a nap izgalmait, ezen az estén
ellátogatott a táborba az angol királynő, és csatlakozott hozzá a német futballválogatott edzője
testőreik kíséretében. A gyerekek tábori házi „Ki mit tud?” keretében verseltek, énekeltek,
zenéltek, táncoltak, hangszeren játszottak, ugróköteleztek, szavaltak a vendégek tiszteletére,
akik feldíszített emelvényről tekintették meg a produkciókat. Nem érkeztek üres kézzel:
minden gyermek egy vállra akasztva hordható táskát kapott, benne angol CD-vel, brosúrával,
illetve írószerekkel. Ebbe a táskába tehették a hét során készített kézműves tárgyakat is.
Az év talán legmelegebb hetének hőségét enyhítendő párakapu készült számunkra az Emmaus
ház vezetése jóvoltából, illetve a családfők szervezésében vízi bombákkal vívott csatát
játszhattak felnőttek és gyerekek egyaránt.
A gyerekek mosolya, önfeledt jókedve, fegyelmezett viselkedése, elégedett visszajelzései a
tábort szervező illetve abban dolgozó pedagógusok és segítőik lelkesedését tükrözték vissza.

Nevükben is köszönöm Benkőné Lengyel Gabriella táborvezető, Farkas Dóra hittanoktató,
Komádi Róbert lelkész, Molnár Sára, Hasur Edina, Ráczné Horányi Mónika, Sárdi Mariann,
Balog Csaba pedagógusok, Tóth Edina hallgató, Benczúr Bernadett református gimnazista,
valamint Zsigrai Eszter, Balázs Marcell volt refis fiatalok munkáját.
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