Beszámoló a 2015. évi Hittantáborról
Az idei évben is nagyon izgatottan vártuk a hittantábort, amely
augusztus másodika és hetedike között zajlott Pannonhalmán.
Vasárnap reggel boldogan gyülekeztünk a répcelaki vasútállomáson.
Egy hosszas vonatút után várakoznunk kellett Győrben, de mi ott sem
unatkoztunk, ugyanis már a táborra hangolódva kedvenc játékainkat
játszottuk a busz indulásáig.
A buszról leszállva gyalog indultunk tovább a szállásunkra, ahová
hamar megérkeztünk. Igaz, a szobákat nem foglalhattuk el egyszerre,
de nem szomorkodtunk, hiszen különféle játékokkal foglaltunk le
magunkat, meg persze segítettünk kipakolni a csomagjainkat. Ezután
ebéd következett, majd a szobák elfoglalása, és a kipakolás.
Ezen a délutánon osztottuk be a csapatokat, meghallgattuk a tábor
szabályzatát, elkészítettük a csapatok címerét, és persze beavattuk új
táborlakóinkat is. Este szentmisére is elsétáltunk a közeli templomba.
Hétfő reggel negyed nyolckor ébresztettek minket. Miután mindenki
elkészült, reggeli ima, és a szalagkötés következett. Ezután
megreggeliztünk, majd elkezdődtek a délelőtti programok. Ezek
háromféle helyszínen folytak: hittanórán, kézműveskedésen, és az
úgynevezett „harmadik állomáson”, ahol különféle játékokat
játszottunk. A tartalmas délelőtt után megebédeltünk, majd a délutáni
program következett, amely aznap nem más, mint a sport volt.
Háromféle lehetőség közül választhattunk: foci, méta és röplabda.
A fárasztó sport után megvacsoráztunk, majd esti ima következett.
Ima után filmnézés következett. A kicsik egy rajzfilm összeállítást, a
nagyobbak pedig egy komolyabb filmet néztek meg. Az esti mozi után
mindenki aludni tért.
A keddi, szerdai és csütörtöki napok délelőttjei a hétfőihez hasonlóan
teltek, viszont a délutánok annál inkább változatosak voltak.
Kedd délután túrázni mentünk. Szép helyeken jártunk, többek között
megtekintettük a Boldogasszony kápolnát, a Milleniumi emlékművet,
valamint egy kilátóba is felmentünk. Ezután gyalogoltunk tovább,
majd a Ravazdi-tavaknál megtett pihenő után hazafelé indultunk. A

szállásunkon már vacsorával vártak minket. A vacsora után kicsit
lepihentünk, esti imára mentünk, majd a fárasztó túra után mindenki
aludni ment.
Szerda délután Géza atya is csatlakozott hozzánk.
Két csapatra osztottak minket, kisebbekre, és nagyobbakra. Felváltva
tekintettük meg a Pannonhalmi főapátságot, és a Majorban egy
kiállítást. Mindkettő nagyon szép, és érdekes volt.
A kirándulás után megvacsoráztunk, imádkoztunk, majd úgynevezett
szabad este következett. Itt megint több csoportra oszlottunk: lehetett
Beugrózni, Activityzni, és játékokat játszani, mint például: japán foci
vagy intelligens piff-puff.
Csütörtök délután a tábori hagyományok szerint különféle
színdarabokat kellett összeállítanunk csoportokban. Ez több időt vett
igénybe. Miután meglettek a színdarabok, elő is adtuk őket.
Mindegyik nagyon jóra, legfőképp viccesre sikeredett.
Ezután vacsora következett. Az étkezést követően kisebb
szabadprogramunk volt, majd este a várva-várt tábortűzre és
kendőátadásra került sor. Nagyon örült mindenki, hiszen itt szabad
volt az este, együtt játszottunk, énekeltünk, beszélgettünk, és persze,
mindenki nagyon sokáig fent maradhatott.
Péntek reggel fél nyolckor keltünk. Reggeli imán vettünk részt,
megreggeliztünk, majd mindenki összepakolta a holmiját.
Ezután egy nagy körbe álltunk, és mindenki megáldotta a másikat.
Hazaindulás következett.
Ilyenkor feléledt bennünk a sok tábori emlék, pillanat, amit együtt
eltölthettünk. A vicces színdarabok, a fárasztó túra, a közös filmnézés.
Köszönjük mindenkinek, aki ezt a tábort nekünk összehozta, és a Jó
Istennek, hogy egy ilyen jó közösséget adott nekünk.

