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Táboroztunk a Siloám Református
Gyógyászati és Szabadidőközpontban
Először 2015 tavaszán találkoztunk a bácsfeketehegyi
gyerekekkel, amikor egy pár napra Kunhegyesre látogattak.
Ekkor nagyon jó barátságok köttettek. Ők is viszonozták a
vendéglátásunkat, ezért meghívtak minket is. 2016 májusában
részt vettünk egy iskolai rendezvényükön, ahol énekkel, verssel
és néptánccal léphettünk fel.
Idén augusztusban újra meglátogattak minket, és egy egész
hetet tölthettünk el közösen a nemrég épült Siloám központban.
A táborban részt vettek a felvidéki Makkosjánosiból érkezett
gyerekek is. Összesen több mint 30 gyerek vehette egy hétre
birtokba a felújított
szép faházakat. Az első nap délutánján
átmentünk a strandra,
ahol egy nagyot fürdőzhettünk. Minden
este egy rövid istentisztelettel zártuk a
napot. Az éjszakák
nagyon mulatságosan teltek, mert rengeteget beszélgettünk, viccelődtünk,
nevettünk, persze az
alvásra nem sok idő
jutott, a harmadik nap
után már éreztük is a
hiányát. A hét folyamán többféle programon vettünk részt. Kedden reggel a
szokásos áhítat után megnéztük a kunhegyesi Református
templomot, és megmutattuk a vendégeinknek az iskolánkat.

Utána elmentünk fagyizni és bementünk a játszótérre, ahol a
nagyok beszélgettek, a kicsik pedig birtokba vehették a csúszdákat, mászókákat. Délután következett az elmaradhatatlan
strandolás. Szerda reggel buszra ültünk és elindultunk megnézni Debrecen város nevezetességeit: a Református nagytemplomot, a gimnáziumot és a könyvtárat. Ezek után átsétáltunk a
Plázába és moziztunk, majd elmentünk fagyizni. A csütörtök
egy felejthetetlen nap volt, ugyanis délelőtt logikai vetélkedőn
vettünk részt, délután hagyományőrző játékokon játszottunk,
ezek között volt: íjászkodás, kötélhúzás, ostorozás, kvíz, bothajítás, csillagdobás, dárdadobás, parasztsíléc és rajzolás. Majd
eredményhirdetés következett, ahol csoki volt a nyeremény.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen az eseményen. A végén még

egy kis bemutatót is tartottak nekünk az íjászok. Pénteken Egerbe utaztunk el, hogy megnézzük az egri várat, melynek megte-kintése során sok érdekes és titokzatos dolgot tudhattunk meg a
váréletről. A péntek este fénypontja a szalonnasütés volt,
amelyen szüleink is részt vettek. Sokáig beszélgettünk és jókat
nevettünk. Másnap reggel lovas kocsikkal elindultunk megnézni a nemrég felújított kápolnát, majd haza érkezvén az egyik
feketicsi lányra nagy meglepetés várt, ugyanis ezen a napon volt
a születésnapja, amit egy meglepetés partival ünnepeltünk meg.
Az utolsó éjszakát az összes lány az ünnepeltnél töltötte egy
faházba, ahol egy igazi pizsama partit tartottunk. Vasárnap a
Református templomban tartott istentisztelet után egy közös
ebéddel zártuk a tábort.
Végül eljött a búcsúzás ideje. A feketicsiek szomorúan, de
rengeteg élménnyel gazdagodva buszra szálltak és hazaindultak. A makkosjánosiak sajnos már előző nap elhagyták a tábort,
nekik már korábban haza kellett utazniuk. Mindenkitől fájó szívvel búcsúztunk el. Reméljük, nemsokára viszontlátjuk őket!
Apostol Inez és Rézsó Nóra

Élményeim a Refis angol táborban
A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda a nyári szünetre angol tábort szervezett az alsó és felső tagozatos gyerekeknek. A nyári szünidő közepére esett ez az izgalmas három napunk.
Az első nap hétfőn vette
kezdetét, Kocsis Gáborné
Jutka tanár néni volt ezen a
napon az alsó tagozatosokkal. Ők az első perceket angol zenehallgatással töltötték; a szünet utáni időt pedig
játékos feladatok megoldásával folytatták. Mi, felső
tagozatos diákok Felső
Andrea tanárnővel érdekes
keresztrejtvényeket fejtettünk meg, valamint egy mostanság felkapott dal szövegét

egészíthettük ki
(Lukas Graham
- 7 years), amit
mindnyájan
n a g y o n
élveztünk!
Második nap,
a z a z k e d de n
tanár csere volt,
ami azt jelenti,
h o g y
a
nagyobbik korcsoport Jutka nénivel töltötte el a napot, és a
kisebbik korosztály pedig Andi nénivel egy vidám délelőttön
vett részt! Programunk játékos színezéssel és a Summer Hill
című ﬁlm nézésével telt el.
A tábor utolsó napján London nevezetességeit lerajzoltuk,
ebből is kiemelten a London Eye-t és a Big Ben-t, a rajzokból

