
Így könnyű a nyelvlecke  

Javában tartanak a nyári táborok a Báthory Anna Református Általános Iskolában, a 

pedagógusok még most sem engedték el a gyermekek kezét, hétről hétre más korosztályt várnak 

vissza a suli falai közé, segítséget adva ezzel a szülőknek. Megannyi érdekes programot 

szerveztek, hogy a diákok nyáron is játékosan, élményekkel, ismeretekkel gazdagodva, 

tartalmasan tölthessék el a szünidőt. 

 

Angolul társalogtak 

Ottjártamkor éppen az angol–számítástechnika táborba csöppentem bele, ahol az iskola két 

külföldi kisdiákja angolul mesélt arról, milyen Amerikában élni. Hatalmas lehetőség az itteni 

iskolatársaknak, hogy az év utolsó két hetében külföldi kisdiákok érkeznek hozzájuk – immáron 

hat éve. 

Anyanyelvi szinten társaloghatnak egymással a diákok, s ez nem kis dolog. A magyar anyuka 

boldog, hogy két gyermekét abban az iskolában láthatja újra, ahol anno ő is tanult. 

– Sokat jelent számomra, hogy a lányaim minden évben hosszabb időt töltenek Nyírbátorban. 

Fontos, hogy megismerjék szülővárosomat, az itt élőket, az itteni szokásokat, a hazai 

iskolarendszert, és szeretnénk azt is, hogy minél több barátot szerezzenek. 

Teljesen más hétköznapokat látnak Kaliforniában, mint itthon, ezért nagyon örülök, hogy az 

iskola vezetése minden esztendőben örömmel fogad minket – mondta. 

Kedvelik Nyírbátort 

– Matematikaóra mindenek fölött – meséli a hatodik osztályos Nola, s így folytatja: – A 

tesiórákon a kézilabda szintén a kedvencem. A barátnőkkel újra találkozni pedig hatalmas öröm 

számomra” – árulja el a picit tört magyarsággal beszélő kislány. 



– Az osztályunk találkozhatott Vig Balázs íróval, aki felolvasott az egyik könyvéből – folytatja 

a mesélést Loti, aki szintén lelkesen beszél az itt szerzett élményeiről. 

– Humoros az író és a könyvei. Szülinapomra meglepetésként Vig Balázs-könyveket kaptam a 

nagyimtól és a nagybátyámtól. Élmény volt, hogy az iskola szervezésében éppen ezen a 

programon vehettünk részt, még egy hetet töltünk itt a nyári szünetből. Minden alkalommal 

élményekkel gazdagodva térünk haza, hiszen teljesen más, új dolgokat élünk itt át, mint otthon. 

Szeretjük Nyírbátort, szeretünk a barátokkal táborozni és jókat beszélgetni – árulta el Nola, 

hogy miért is kedveli az ország keleti szegletét. Milyen előadást láthattunk az imént? – hangzott 

el a kérdés a foglalkozás végén. 

– Sokat készültünk a beszámolóra, hogy érdekesen foglaljuk össze és mutassuk be a kinti 

világot – teszi hozzá Nola, a lányok az angoltáborban segítségükre voltak a nevelőknek, 

diáktársaiknak egyaránt, a digitális táblán mutatták be, milyen is náluk egy nap. Ez 

mindenkinek nagyszerű alkalom arra, hogy a nyelvet gyakorolják, a társalgást kipróbálják és 

merjenek angolul, ők pedig magyarul beszélni az osztálytársakkal. 

– Pótor Melinda – 

 


