Kirándulóhét a répcelaki plébánián 2010. 07. 05-09.
A hétfői napot a nicki plébánián töltöttük el. Firiszné Jutka néni
segítségével kenyértésztát dagasztottunk, és langallót sütöttünk
ebédre a kemencében. Géza atya bemutatta nekünk a kiállítást a
paplakban és a templomot, ahol a hívekkel együtt szentmisén vettünk
részt. Sok ifjúsági éneket énekeltünk, ezért a zenészek egész nap
próbáltak. Délután megnéztük a Kőris patakot, majd métázni
tanultunk, amely a baseballhoz hasonló régi magyar játék. Könyvjelzőt készítettünk az itteni
élményekről. Történtek kisebb balesetek, ezért a nicki mentőállomás létesítését javasoljuk.
Kedden Szentivánfán voltunk, ahol az Árpád-kori, felújítás alatt
lévő templommal ismerkedtünk meg. Eljátszottuk a csodás halfogás
jelenetét, ami víz és hal nélkül is csodálatosan sikerült. A templom
falán látható egy középkori kép a csodás halfogásról, ennek kapcsán
elevenítettük meg annak történetét. Emelőhálót készítettünk és halakat
is mellé, de a tábor alacsony költségvetése miatt csak kádból
halásztunk. A szentmise után sült halat kaptunk ebédre.
Visszagyalogoltunk a vámoscsaládi vasútállomásra, és – ahogy érkeztünk, – vonattal
hazajöttünk Répcelakra.
Szerdán Vámoscsaláddal ismerkedtünk meg. A nap elején
ellátogattunk a temetőbe, megnéztük a Bezerédj család kriptáját, és az
elhunyt papok sírját. Ezután a plébániára sétáltunk, ahol akadályverseny
keretében ismerkedtünk meg az öt településsel. A szentmise után
bekéretőztünk a Biczó-farmra, ahol a nagy állatsereg mellett megnéztük
és megsimogattuk az öt napos kisborjút, akinek még nincs neve. Ebéd
után püspöksüveget hajtogattunk a hűvös Szent Márton-pincében. A nap végén a focipályán
métáztunk. Egy menetelős dalt is tanultunk, amíg kiértünk a vasútállomásra.
Csütörtökön Csánigon a Répce partját barangoltuk be. Voltunk
az evangélikus templomban, süteményt ettünk a kultúrházban. A
szentmisére könyörgéseket írtunk, és azokat olvastuk fel. Ebédre
szalonnát és kolbászt sütöttünk. Papírhajókat eresztettünk le a folyón,
megnéztük a vízimalmot, gabonát őröltünk… volna, ha működne a
malom. Átkeltünk a két rönkre szögezett deszkákból készült kis hídon,
illetve volt, aki négykézláb mászott át. Kivágtuk a Várdombon talált Krisztus-monogram
másolatát, és felpróbáltuk az Árpád-kori hajkarikát.
Pénteken Répcelakon maradtunk. A helytörténeti múzeumban
megismertük a település múltját. Társasjátékot és linómetszeteket
készítettünk a hétről. Majd Verrasztó János lelkész úr bemutatta
nekünk az evangélikus templomot és az orgonát. Megtudtuk a Lutherrózsa szimbólum jelentését. Délután átkeltünk a Metszésen és a
Bukónál folytattuk a papírhajó versenyt. Átsétáltunk az iskolaudvarra
és az egész csapat profin játszotta a métát. Közben kellően elfáradtunk. Délután 4 órától a
szülőknek adtuk elő a heti eseményeket megörökítő jeleneteket. Az egyikben az első
osztályos Patrik – mindenki ámulatára –fejből elmondta a szentmise teljes szövegét.
Befejezésül a hét folyamán tanult ifjúsági dalokat énekeltük a szülőkkel együtt.
A nyolcadikos résztvevők

