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A Kecskeméti Református Általános Iskolában hagyományosan két tábort is szervezünk
tanulóinknak a nyári szünetben gyülekezetünk Emmaus házában. Az egyik a Kalandtábor
elnevezést kapta, mert a kalandpedagógiából ismert módszerekkel, játékokkal kívánjuk a
korosztályukhoz közel vinni a bibliai történetek eseményeit, azokból megérthető
hitigazságokat, erkölcsi tartalmakat.
A hét mottója „Utazás Pál apostollal Rómába!” volt. Pál apostol utazásával, római fogságával
és az ókori Rómával ismerkedett a tábor 73 diákja, 6 pedagógus 1lelkész és 4 diák segítő
vezetésével.
A táborba érkezés és a szobák elfoglalása után kisebb csoportok, „városállamok” alakultak,
nevet választottak maguknak, és egy-egy vezető alá rendeltettek, aki egész héten át rájuk
figyelt, segítette őket, mint patrónusuk.
A hét minden reggelén zenés ébresztő, majd torna következett felkelő nap fényénél. Majd a
finom reggelit szabad játék követte. Délelőtt vidám éneklés közben élhettük meg a közösséghez
tartozást, amit Magyar Péterné Mónika néni vezetett, zongora és gitár kísérettel színesített. Ezt
követték az érdekes kiselőadások, az ókori Róma történetéről, kultúrájáról, hadászatáról,
hitvilágáról, majd konkrétan Pál apostol római utazásáról, ott tartózkodásáról, a kereszténység
Rómában való elterjedéséről. Ebben Melicher Márta történelem szakos kolléganőnk és Farkas
István lelkész szolgált a gyerekek között. Ezekhez kapcsolódtak különböző interaktív feladatok,
csapatjátékok. A városállamok készítettek zászlót, címert, a keresztyének titkos jelét, halacskát
só-liszt gyurmából, a csütörtöki galdiátor-játékhoz oroszlán álarcot, tőrt, babérkoszorút. Az
ebédet egy kis pihenő követte, majd délután kézműves foglalkozás, sport. Esténként nem
maradhatott el a futás, képes napi híradó, közös éneklés, kicsiknek meseolvasás, 3-4. és 5-6.
évfolyamnak külön-külön csoportban evangélizáció a nap zárásaként.
A tábor talán legizgalmasabb programjait a X. Gemina Légió hagyományőrző katonái
vezetésével bonyolítottuk. Kedden este érkeztek meg, és felállították táborukat, amit a gyerekek
másnap reggel ámulattal vettek szemügyre. Persze már a reggeli harsonás ébresztő is meglepte
őket. Részesei voltunk egy létszámellenőrzésnek, majd reggeli után kezdetét vették a
programok. A lányok nagyobb része lepénysütéssel kezdte, többen a földmérést próbálták ki,
néhányan ókori táblajátékokkal szórakoztak. Népszerű volt a dárdahajítás, és a katonai kiképzés
is, ami során a bátrak fakardokkal, pajzsokkal felszerelkezve kipróbálhatták a barbárok és
rómaiak ütközetét. Többen felpróbálhatták a katonák tógáját, láncingét, sisakját. Délután vidám
hangulatú Fele sem igaz! játék során bizonyíthatták a gyerekek mi mindent jegyeztek meg az
addig elhangzottakból. Az esti futást szerdán a légió vezette gyaloglás váltotta fel a centurió
vezényszavai mellett:”uno, duo, uno, duo!” Besötétedés után fáklya fényénél rövid erdei sétával
búcsúztunk ettől az élmény teli naptól. A tábori hagyományaink szerint minden csütörtökön
fontos magas rangú vendégünk érkezik. Az idén a római császár fogadására készültünk, aki
nem is késlekedett. Megérkezése után jelét adta a cirkusz kezdetének, ahol bátor gladiátorok
küzdöttek még bátrabb oroszlánokkal és egymással. Majd színészek vidám jelenettel
szórakoztatták az egybegyűlteket, végül ének- és versmondók következtek. Ezt a színes vidám

játékot finom római lakoma követte. Péntek délelőtt egy nagy közös csapatjátékkal és a római
polgárrá avatás ceremóniájával búcsúztunk egymástól és az idei Kalandtábortól.
A gyerekek vidámsága, önfeledt játékuk, a közös játékokban megmutatkozó egymást
segítésük, egymásra figyelésük, fegyelmezettségük, és a pozitív visszajelzésük mind-mind arról
árulkodik, hogy jó a Kalandtáborban együtt tölteni a szünidő egy hetét.
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