
Angol nyelvi tábor Miskolcon a Nyitott Ajtó Baptista Általános 

Iskolában 

Jól kezdődött a nyári szünet a miskolci baptista iskola tanulóinak. Július első hetében Amerikából-

Texsasból- érkeztek baptista pedagógusok hozzánk abból a célból, hogy tanítványaink angol tudását 

gyarapítsák. Szolgálatuk alatt biblia történetek játékos feldolgozásával bővítették ismereteiket. 

 

 

Nagy volt az izgalom, amikor a vasárnapi megnyitóra gyülekeztünk. Szülők, gyerekek, kollégák és a 

Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet tagjai is várakozással néztünk a nagy találkozás elé. Érteni fogjuk 

őket, kedvesek lesznek, jól fogják érezni magukat nálunk? A gyerekekben is rengeteg kérdés 

fogalmazódott meg. Fogunk sokat játszani, érdekesek lesznek a foglalkozások? 

Kik is vehettek részt a nyári táborban? A tanév vége felé kiírt pályázaton eredményesen résztvevő 

tanulók élvezhették ezt a nagyszerű lehetőséget. A nyertesek száma 85 fő volt. Ők voltak azok, akik 

lehetőséget kaptak arra, hogy e 

A nyitó rendezvény első perceiben láttuk és éreztük, hogy sikeres és gazdag hétnek nézünk elébe. 

A bemutatkozás és tájékoztatás után megszerveztük a csoportokat, melyből kettő a miskolciak által 

ismert Lyukóbánya új közösségi házába települt ki. Ennek oka, hogy tanulóink nagy része innen jár be, 

és hátrányos helyzetükből fakadóan nyárra problémát jelent a bérlet megvásárlása. 

 

 

 

 

 

 



Napjaink a következők szerint szerveződtek: 

 

Öröm volt látni mennyi szép dolgot hoztak létre a foglalkozások alatt a gyerekek. A szeretetteljes 

bánásmód, a szakmai felkészültség eredményeképpen napról napra észrevehető volt a gyerekek 

ismeretének gyarapodása. Szorosabbá váltak a gyermek–felnőtt kapcsolatok.   

 

 

A reggelek közös énekléssel és közös játékkal indultak. Ezek adták meg a nap alaphangulatát. 

Megteremtették a nyugalom, a szeretet, az elfogadás és befogadás lehetőségét. 

 

Timetable for the English Camp 

8:00 - 8:30 brekfast for the teachers 

8:30 - 9:00 breakfast for the pupils 

9:00 - 10:30 English lesson 

10:30 - 
11:00 break 

11:00 - 
12:00 English lesson 

12:00-13:00 lunch 

13:00 - 
14:30 recreational activities 

14:30 - 
15:00 tea-time 



A délelőtti csendes, figyelmes elmélyült munka után a szabadidőt igyekeztünk változatosan 

megszervezni. Ebben nagy segítségünkre voltak a gyülekezeti tagok és a kollégák. Volt játékos 

sorverseny, daltanulás, foci, csocsó, ping-pong, karaoke, kézműves foglalkozás, divatbemutató, 

fodrászverseny.  

 

A Búcsú 

 

A péntek esti záró rendezvényre újra összegyűjt mindenki. „Ki mit tud?” című műsorral leptük meg 

amerikai barátainkat, melyet diákjaink, kollégáink és a tolmácsaink fellépéseiből alakítottunk ki. A 

végén kezükbe adva a legszebb népdalunk- a Tavasz szél… - magyar szövegét, közösen énekeltünk. 

Ekkor mindenki szívét elöntötték az érzelmek és könnyek szöktek a szemünkbe. Hálásan gondolunk 

azóta is mindegyikőjükre és bízunk abba, hogy jövőre is találkozhatunk. Találkozhatunk, hogy 

töltekezzünk, hogy iskolánk hátrányos helyzetű gyermekeinek lelkét és tudását tovább 

gyarapíthassuk. 

 

 


