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Mangvalósítók: §allai §zaboles, tévai Vilih*ld, ÖnkglmónyeatiTÍizaltÓság EgYek,

§ándrrné Márton firesébct, Pnokiseh §ándgr, Kiss Liliár"la, Kiss LászlÓ, Dénes Ágnta

Résztvevők

BesrámCIl* a pnngramról

A írrogram eéija é: rövid tartalrili isffiertetése Á Tisracsegei íieformátus Egyháakózség áltai

rnegvalósu|ó rendervá*yek célja, hogv kenesrtyón. hagyománynkra Ápűlő r,enr:§*evÉnyeket

vált*;atosabbá és soksaíniíbbé t€§y€ a helyi lakcsság számára" MegerÖsítse a heiyÍ ltózóssé6i

kaBesolatokat fi programak révén" A rendezvényeink eelja az, hogy rninél tóbb ernbernek a

figyelmét hívjuk f*l arra, hrrgy jó dolog kőzössógberr lenni, és egy ös§íÉtartó krir_össóghez tartc]rni"

[ólunk az, h*gy a gyermekek minden percc ie le&Ven kötve és ne legyen ide.llik unatkoini"

Valamínt, helgy a gy*nmekek az egyrnás iránti felnlőssógérletüket erősítsék, szeressdk a nnásikot,

turjjanak esapat!:an rioígrlni és együttrnűkörlni a nTásikkal, Fejlesszók lcreativitásukat,

önlrizalmukat.

palv;lzat er** nox"uásyi l_**rle, Egyesület- lfjúság- és l-akossá6megtartÓ Prognam*k

Program megnev€uése: Nyári gyprektábcr



A pr*gramr tematikája: A táboroi,l rnegjelent gyerrnekeket minrle n re55el iétsz"árneílenőrrásseI

vántuk, majd a templomban folytat*dott továblr x dótelőtt. A templomi ón*klést a iízórai körlette,

rnajd közösen készültek a sz*mbat dólutáni zár& rnűsurra" A nsoportfoglalkoeásrrkat,

kózműv*skcdéseket ae ebéd követte" §béd után a dólutáni progr*m*k rninden nap rnás-és rnás

terrratíkával várta a gyerrnekeket. Első nap sp*rt" második nap a nendőrük, harmadik nap a

habparii, sznmb;tBn p*dig a zárórnűsor előad;is*n vehpttek részt a gyerrnek*k" A drilutáni

programokat kórös uzsonnával eártuk le,

A pnograr_n Éltai eiónt erednrények: A nyárí r€form*tus gyerrnektáborunkon 15B fő vett résri,

|egnagyobb létszámban a gyerrn*kek, walamint §egítők, őnkéntegek és szakrnai ni*gvalósítók. A

tábor 5 napja alatt a 6yerrrrekek a 6yülekezőt", köve'tően mirrrlen reggel a tentplornhan kezeltek

közös én*keket és rl*rseket tdnultak a csoportvezetőiktői. s. jó hangulatú éneklést a tízórai váltotta

fel, melyet mindenki a saját csopartjában fc§yx$ztött e l. A íí?órai után pihenásképpen

csoportfoglaíknzáspn Ós kélmííveskedéserr vettek részt a gycrmekek. Ezt kgvetően á

csopontveaetők kiilönF:örő bihiiai törtónetekei. olvastak fel, rrre|yekből kérelÉseket tett*k fel, nrajd

a szombati rárÓműsprra *gy elűadást kószítettek e!ű a gyerrxekek esoportveaetőjük segítségével. A

déli harangszót köv§tően közös ebédelésre került sor, melyet minclenki a saját csoportjá}iarl

f*gyasztott el, .A tábor első napján az ebóeiei sport dól,Jtán lqövetett, m*|yct §al!ai §zabolcs

b*nyoIitott le" A gyarmekeknek kűlönfóle ügyessógei, ós csoportos v915cnv feladatokat állított

Ö§sze, nreíyne k végén a Ie6jobban teljesítő gyerme keket jutalrcrazott is. Kerékpáros ber-x-lutatórral is

késrÜlt" rnelyet a gyeleí<ek na§yöl"l álveatek, ós a bemutató részeseivé ís válhattak. A második rrap

dÓ|utánján ?-évai Vilibalc{ és rendőr társai érkeztek hozeánk, akik külórrtÉlq eszköeöket iroztak

mutatóba, rne|yet a kuíyás lrtrnutató uégón ki is próbáihattak az órdekltjdők. Á gy*rekek nagy

Órőmmel és érdek|Ődóssel prób*iták ki * rendőr szakma rejtelmeit. Pér"rtek délután az frgyeki

TŰaoítósá5 áital saervezett habpartin vette k r,Észt a gyermeke k és f*lnűttak egyaránt. ,A rósat o,1e,*§k

nagYon élvtlrték *zt a n§rn mindennapi pr*8ran,l*t, melyet jövőre is nagy érdeklődéssel uárnalr" Á

hahos pancsolás nrind*n karosztáiy számára íe|ejthetetlen enrléket nyújtott. A táb$r $tül5ó eiőttí

napján ugráló várat biztosítottunk a 5yermekek rés:Sre, Kicsik és n*5yob*:*k kedvükre u5r"álhattah



Ós játsrhattak *gymással. Ezen § nápún kgrült sor az egész hót*n gyai<orolt bibliái jelenetek

elóadására. A nap exgn részére a gyermekek szűleí is megérkeztek, így közöserl, együtt nézhettiik

végig a saínveinalas eíőadásokat a gycrn"lekek ós segít#ik által" Ae eiöadáson látszntt a gyermekek

oeiaadá rnunkája Ós a §§spfi?,tve zetők vdgtelnn türe lrne. lt{!nri*nnap zárásként körösen

uzscnnáetuink, majri pedig a szülŐlr érkeztek a gyerme k*ikéít, akik alig akartak hazamenlri, nre rt iól

árezték magukat ós spk haráltal letteíi gardasabbak" Á tábor roé€|eges lerárására vasárnaB az

istentisztelet*n lqe rü}t sor, melynek vógén a gyermeke k, §§*portveuetőlk és e segítők is *járrdékban

És ernléklapban részesültet<. A szines prngramokon túl élmÉr:yt szenettünk v*!aa a gyermekeknek

arlni, h*6y rrrilyen jó Érzés egy ilyen köz*sséghel tartozni. Á, gyermekek és felnőttel vissaajelzése

alapján rendkívűi §;íne§, váltoaatos És élményekke| dús öt napot turlha§unk magunk n"}ögstt, mely

arra ÖsatcinÖz bennÜnket, hogy !övőr* is íly*n szinten *agy esetleg inús jobban ti.rdjr"rk

nnegvalósítani a református nyár! gyerrn*kuibort. fternél.!iik, hogy !övőre móg tt}bben érdeklődnek

majd a tábpr iránt és ugyan iíyen lelkesedósse| vágiratunk bele rnincj a §Vermekek valarnint a

segítők részéről is.

§eVéb tudnivalók: A gyerm*ktáborra eIsősorbar: a gyermekek átkertetéséhez szükséges

a!aPanYag*kra kÖltÖttünk, hogy a tízórai, e[réd és uzscnRa megvalósuljeln. A nninetr*nn*pi

kÉzműveskedéshez aseköaöltet, sportesrköróket vÉsárnltunk * gyerrnekek és segítőik rdsrér*

valarnint a.r ugráló r,ár bárlgti díjál is kifír*ttük"
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