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stb. Mindenki húzott egy sorszámot, és ez alapján mehetett az 
ajándékos asztalhoz választani. A második napi reggeli 
feladatsort írók eredményhirdetése a harmadik napon volt.

A 10. tábor tervezésénél elhatároztuk, hogy egy kirándulással 
szeretnénk megpecsételni ezt a kerek dátumot. Harmadik napon 
Debrecenben voltunk az Agóra Tudományos Élményközpont-
ban, ahová Molnár Lászlóval utaztunk. Az autóbusszal történő 
megérkezés után egy szépen gondozott fás területen jutottunk 
az épülethez. Az épület előtt egy kisebb halastó fogadott ben-
nünket. Nagy horgászaink sajnálták, hogy nem hoztak pecát, 
bár csak szép díszhalak lehettek volna a horgon. Az előcsarnok-
ban kísérők vártak ránk, de azért egy hatalmas csocsó asztalon 
lejátszottunk egy meccset, amelynek eredménye 4: 4 lett. 

Következett a felfedezés. 
Az interaktív tér felfedezése: a gyerekek több mint 30 

tudományos alapú interaktív játékot próbálhattak ki. Például 
elvarázsolt labirintus tükrökkel, magasban kerékpározás, a 
lejtők, emelők jelentősége lehetőségei, focizó robotok….

Fizika show: 25-30 perces látványos kísérleti bemutató. A 
kísérletek témája a folyékony nitrogén volt,

Planetáriumi program: 25-30 perces csillagászati bemutató 
séta a Holdon.

Zenélő villámok: állandó programból kiderül, hogyan lehet 
képes egy Tesla-tekercs zenei hangok kiadására. Fényjátékot 
láttunk a hangkeltéssel.

Három órás együtt eltöltött izgalmas játékok után jöttünk 
haza. Mindenkinek tetszettek az eszközök. Kicsit fáradtan, de 
reméljük élményekkel feltöltődve ment mindenki haza a közös 
záró fagyizás után. Köszönjük iskolánk támogatását a 
buszköltségekhez és az Orando et Laborando Alapítvány 
segítségét a belépőjegyek megvásárlásához. Sikeres tanévet 
kívánunk minden kisdiáknak és reméljük, hogy jövőre is 
találkozunk a táborban!!

Türmerné Gorzás Katalin,
Négyesiné Gál Mónika matematika tanárok

A 10. hittanos tábor
Augusztus elején a Református Iskola 5 napig adott otthont a 

hittanos tábornak. 39 refis diák várta minden reggel a vidám 
mesés áhítatot, a közös éneklést Váradiné Kati nénivel és Váradi 

Laci bácsival.  A tábo-
rozók a nagy hőség 
ellenére észrevétlenül 
„tanulták meg” a bib-
liai történeteket, fenn-
hangon ismételték az 
ara nymondá soka t . 
Pihenésképpen a temp-
lomkert fái alatt finom 

tízórait fogyaszthatott 
el  mindenki,  majd 
következett a játék. Az 
öt csapatnyi diák 5 
helyszínen próbálhatta 
ki magát. Ügyességi, 
játékos, tanulságos 
feladatokat kel le t t 
megoldaniuk. A tábor 
végén az elért eredmények alapján a csapatok ajándékokat 
kaptak. Az ötnapos programot Váradiné Vajas Katalin 
lelkésznek köszönhetjük, aki nagy odaadással és lelkesedéssel 
állította össze a feladatokat, fogta össze ezt a hetet. Köszönjük 
szépen Kati néni és Laci bácsi munkáját, az iskola és az egyház 
támogatását és a segítő pedagógusok közreműködését.

Nagyné Smányi Hedvig

Refis Napközis Tábor (július 23 – 27.)
Ismét remekül töltöttük el a fent említett egy hetet 83 

gyerekkel és 6 kísérővel együtt.
A mostani táborunk nagy logisztikai szervezőmunkát 

igényelt, hiszen 2 csoportba bontva kellett az utazásokat 
megoldani. Molnár Laci buszosunk stabil pont nálunk és olyan 
pontosan, flottul hozta-vitte a csoportokat, hogy elismerésünk 
érte! Már az évzárón megkapták a gyerekek a pontos 
csoportbeosztást és programokat, tehát már hétfőn tudta 
mindenki, hogy ki utazik és ki marad.

Az utazós csoport Debrecenbe, a „Kerekerdő Élményparkba” 
látogatott el. Remek idő és hangulat, sok-sok érdekes játék, 
finom ebéd és fagyi várt rájuk külön. Szuper volt minden! 
Visszafelé még megálltunk Hortobágyon a tanknál a fiúk nagy 
örömére. Ezt a programot családoknak is ajánljuk.

A helyben maradók ismerkedtek egymással, majd egy vidám, 
élménydús akadályversenyen vettek részt, délben pizzáztak a 
Malomban, majd a Nagykun-Hús játszóterén játszottak. Ők is 
fagyizással zárták a napot. Köszönjük Kocsis Imrének a 
kedvezményt!


