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Július 7-12-ig 

Gyalogút a Kolpingházig. 

A buszmegállótól vadregényes úton 

jutottunk el a szálláshelyig. 

Az egyik elágazásnál először rossz 

irányba fordultunk, másodjára pedig a 

sűrű aljnövényzet állta utunkat, ahol 

többen csaláncsípést vagy akáctövis 

karcolásokat szenvedtek. Dani pedig 

belecsúszott a sárba. Végül azért 

rátaláltunk a járható útra. A gyerekek 

remekül viselték a kalandot.  

 

Íme, a ház, ahol a hittantábor idején laktunk.    —› 

Az emeleten vannak a (4-7 fős) szobák, a földszinten a 

tornác, a társalgó és a legfontosabb helység a konyha. 

 

A sikeres elhelyezkedés után kialakítottuk a csapatokat, 

majd következett a zászló és/vagy címerek készítése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Napjaink így teltek: 
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Mint ezután minden reggel, frissítő, játékos 

tornával kezdtük a napot. 

Volt masszírozással egybekötött vonatozás. 

 

 

Ábrahámnak fiáról való megemlékezés, aki a 

legkülönbözőbb mozdulatok kíséretében folyton 

így dalolt:  

 

Olyan is előfordult, hogy a „gombgyárba 

mentünk dolgozni”. 

Na és Laurenciáról sem feledkeztünk meg. 

 

 

 

Ez után – még mindig a kertben – következett a 

reggeli imádság. 

 

 

A reggeli, mint minden étkezés, a tornácon zajlott.  
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Foglalkozások:  
(A teljesség igénye nélkül.) 

Délelőttönként a játékon, kézműves 

foglalkozáson és természetesen a focin kívül  

 

elmélkedések is voltak: 

A hét témája a  volt: 

Noé, 

Ábrahám, 

Mózes és 

Jézus közvetítésével. 

 

    Rendeztük vízhordó 

 

 

és a pászkaevő versenyt is. 
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Emánuel atya jóvoltából szentmisén   

vehettünk részt.  

Előtte, aki szükségét érezte lélekben is  

megújulhatott,  így tiszta szívvel vehette  

 magához az Úr Jézust.  

  

 

 

Közös játékok:  

 Nagy tetszést aratott az „állatháború”.  

 

Ez ugyan úgy zajlik,  

mint a számháború, 

de állatnevekkel és 

további érdekessége 

volt, hogy ezek is 

rovásírással 

készültek. 

 A könnyebbség kedvéért (és, hogy a kicsik  

 olvasását ne nehezítsük) az eredeti irány 

helyett, (ahogy az nálunk szokásos) jobbról 

balra halad az írás. 

Mindenki teljes beleéléssel játszott, 

nagyon izgalmas volt. 
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Szabadidős tevékenységek: 

A foglalkozásokon kívül is igen   

változatosan telt az idő. 

Voltak, akik a tornácon  Mások a  

hűsölve társasoztak. sportszenvedélyüknek  

 hódoltak. 

 

 

A játszótér pedig maga volt a 

kiapadhatatlan örömök forrása. 

Lehetett itt:  

libikókázni, 

 

futni,  

mászni, 

hintázni, 

 

 

 

 

 

 

 és Baluval, a tábor kutyájával játszani. 

 Ezeken kívül, aki akart ping-pongozhatott, focizhatott 

tollasozhatott, stb., és volt lehetőség filmnézésre is.  

 TV nem volt, na de kinek hiányzott? 

 Egyetlen percig sem unatkoztunk!!! 

 

 

Ebéd után, a csendes pihenőben, aki akart egy kicsit szusszanhatott vagy olvasgathatott, de lehetett 

az aktív pihenést is választani, ami gyakorlatilag megegyezett a szabadidős tevékenységekkel, csak a 

házban kellett a csendet biztosítani.  
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Vetélkedő 

 

A vetélkedőt a frissen felavatott kisvezetők: 

Bogi, Nóri, Peti, és csapatkapitányuk, Áron 

tartották, a „fele sem igaz” játék szabályai 

szerint.  

Mindenki nagyon meggyőzően adta elő 

álláspontját, hogy bizony a csapatoknak igen 

nehéz dolguk volt az igazság kiderítésében. 

Azért persze az esetek többségében sikerült. 

 

 

Ki mit tud? 

  

Minden csoport lelkesen   

 készült legalább egy  

közös produkcióval, 

 

 

 

 

de voltak csoportközi, sőt vezetői  

produkciók is. 
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Akadályverseny: 

Talán ez volt a hét   

csúcspontja. 

Voltak elméleti, 

 

   gyakorlati, 

vegyes, 

 

 

különleges ügyességet és 

lelki erőt igénylő  

     

    igazán változatos 

    feladatok. 

 

 

 

   Hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat a csapatok. 
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Búcsúzás: 

A teljes vezetőség, immár kiegészülve az újdonsült segítőkkel, egy csasztuskával köszönt el. 

 

 

Ezután már csak összeszedtük csomagjainkat,  

ja meg a kutyát, 

és indultunk haza. 

 

 

 

 

 

Kiürült a ház. 

Vár a gyalogút 

végén a busz,   

ami hazavisz. 

 

 

 

DE HITTANTÁBOR REMÉLJÜK, LESZ JÖVŐRE IS! 


