
Bakonyi Mikulás
Idén kilencen vágtunk neki a Bakonyi Mikulásnak.

Végül a 40-es táv mellett döntöttünk, ami Csesznek-
ről indult. Idáig kocsival érkeztünk, majd nevezés
után elindultunk a Kő-árkon át. Néhol havas, de
többnyire sáros volt az út. NA jó a havas túlzás, in-
kább volt ez hólepel. Az árok végén találkoztunk
magával a bakonyi Mikulással! Innen a Töbör-hegyen
keresztül jutottunk el az Ördög-árok bejáratáig. Né-
hol ember nélküli ellenőrzőpont volt, régi, tájékozó-
dási versenyen használt lyukasztókkal jelölhettük, ha
adott helyen megjelentünk. Az árok hozta szokásos
formáját. Víz ugyan nem nagyon volt a Ördög-gátig,

de ettől függetlenül is lenyűgözően nézett ki. A gátra való feljutást vaslépcsők
és drótkötelek segítették. A mászás után egy ellenőrzőpont várt ránk, és ha
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ott lehetett látni a néhány nappal korábbi szélvihar pusztítását is. Egy-egy ko-
molyabb méretű fa is megadta magát. Az árkot elhagyva egy szekérúton visz-
szatértünk a Mikuláshoz, majd Gézaháza érintése után kereszteztük a főutat.
Itt egy igen sáros szakasz szokott következni a szántás szélében, de idén ez
másképp volt. Károlyháza irányába egy fasor szegélyezte a valamikori utat,
de itt már rég bozót nőtt. Na ezt az ősszel kiirtották! Út ugyan még nem volt,
de mégis könnyebb volt itt menni, mint a sárban. Sikerült itt annyi havat ösz-
szeszedni, hogy még némi hógolyózásra is futotta. Hamarosan aztán lefele

vettük az irány, a Cuha völgye fele, itt igen sáros és csúszós volt az ösvény,
igazán kalandosra sikerült ezért a lejutásunk. A völgyben aztán az éjszakai-
hajnali vadászat eredményével, több elejtett vaddisznóval találkoztunk. Idő-
közben kezdtünk éhesek lenni, de épp jókor, mert Zircre érve egy szelet pizza
várt minket az ellenőrzőponton. Igazán furcsa érzés volt, hogy sárosan a ven-
déglőbe térve, fehér abrosznál kiszolgáltak minket, de finom és meleg volt az
étel. Kis pihenő után Borzavár felé indultunk, majd a falu szélét elérve egy
jelzetlen úton jutottunk vissza a Cuha-völgybe. A következő ellenőrzőpont

a Porvacseszneki állo-
máson lévő kulcsos-
házban volt. Itt csak
pár percet időztünk,
majd mire Károlyhá-
zára értünk volna, be-
sötétedett. Elég sötét
volt, de a következő
ellenőrzőpontig simán
tudtunk lámpa nélkül
jönni. Persze, mivel az
utat ismertük, tájéko-

zódni se sokat kellett. A Csesznekre visszavezető utolsó szakaszon, különö-
sen a lejtőn azért már nem kockáztattuk meg a lámpa nélküliséget. A célban
pedig már várt ránk a tea és a savanyúkáposztás-parízeres kenyér. Jó időt men-
tünk, és mindenki kellően, vagy picit jobban elfáradt. Különösen gratulálok
Kittinek, aki első teljesítménytúráját sikeresen teljesítette. Valamikor mi is épp
ezzel a túrával és ezzel a távval kezdtük... de a többieknek is gratulálok, hi-
szen többen először vágtak neki 40-es távnak!

Zoli
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Január 25
Farkas őrsi kirándulás volt a Sokoróban, nyolc farkassal. A
nagy hideg ellenére jó hangulatban

Január 26
Zsiga bára emlékezünk volna Kemenesszentpéteren, a prog-
ram az ónos eső miatt később kerül megrendezésre.

Február 7
Foglalkozás után regősbál lesz a Tulipános iskolában

Február 22
Országos cserkészbál rovereknek

Március 8
Csapatkirándulás

Március 29
Pálffy városismertető akadályverseny

Szóval, tettel!

ProgramKrónika
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Télitábori napló
Bajót

2013.12.27-30
Első nap, péntek

Napostiszt: Pap Zoltán
Imafelelős: Kalász Dóra
Meglepetés őrs: Farkas őrs

Krókikás őrs: Csikóhal őrs
Konyhások: -
Napi jelszó: Kisgyón
Napi jelmondat: A cserkész minden cserkészt
testvérének tekint
Zászlófelvonók: Torjai
Nóri, Unger Attila
Érkezők: mindenki
Elutazók: -
Táborozók létszáma: 39
Időjárás: Napos, télhez
képest meleg
Betegség, baleset: -
Egyéb rendkívüli ese-
mények:
Ebéd: hazai
Vacsora: hazai, tea
Délelőtti program: uta-
zás a táborhelyre, játék
Délutáni program:
számháború, filmes for-
gószínpad
Az őrs élményei:
A vasútállomáson gyüle-
keztünk a télitábori indu-
láshoz, innen egy gyors-
vonattal egészen Tatáig
mentünk. Itt játszottunk
egy jót az állomás épüle-
tében. Szerencsére volt
elég helyünk, mert rajtunk
kívül nem sokan utaztak.
Busszal folytattuk az

utunkat Nyergesújfa-
luig. Innen egy órás
sétával jutottunk el
Bajótig, ahol előbb a
focipályán játszottunk,
majd birtokba vettük
a szállást. Azaz bir-
tokba vettük volna,
mert megdöbbenve
láttuuk, hogy nem va-
gyunk egyedül. Egy
csapat filmes is itt
akart megszállni a for-
gatás idejére. Végül si-
került velük meg-
egyezni, hogy
mindannyian elfér-
jünk. Zászlófelvonás után elfoglaltuk a szobákat,
ebédeltünk.
A filmesek megenged-
ték, hogy az első jele-
net helyszínválasztását
megnézzük az ablak-
ból, amikor hirtelen
öt fekete nindzsa ug-
rott elő a bokorból, le-
ütötték a rendezőt és
elrabolták a színész-
nőt!
Nyomukba eredtünk
és meg is állítottuk
őket a temetőnél.
Számháborúban ren-
deztük le a vitát, és
szerencsére nyertünk,
így nem kellett vált-
ságdíjat fizetnünk és a
színésznő is kiszabadult. Naplementekor vissza-

tértünk a házba, ahol a filmesek hálából egy for-
gószínpad keretében bevezettek minket a színészet
világába.

Vacsorára elfogyasztottuk az otthonról hozott
ételt, majd tábortűz után aludni tértünk.
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Győr parkjai - Az
Honvéd-liget

története
A mai Szent István úttól délre fekvő terület so-

káig a város déli széleként a vásároknak adott he-
lyet, majd a XIX. század végétől kezdve folyama-
tosan beépült. A városrész élhetőbbé, egészségessé

tétele érdekében az új épületek között sétányokat,
parkokat alakítottak ki. A máig megmaradt repre-
zentatív parksáv legnyugatibb eleme az előző
számban ismertetett Eötvös tér. Kelet felé ha-
ladva a Révai Miklós Gimnázium szomszédságá-
ban érjük el a Honvéd-ligetet.

1859-ben a gróf Zichy Ottó vezette Győri Hon-
véd Segélyező Egylet tagjai vetették fel először az
1848/49. évi szabadságharcban elesettek emléké-
nek méltó megörökítését. E célra a Honvédegylet
1861 februárjában megvásárolta „honvéd emlék-
térnek” a Királyi tábla és a Magyar Királyi Állami
Főreáliskola (ma Révai) közötti területet. A város
vezetősége örömmel fogadta a kezdeményezést,
hiszen az emlékszobor felállításával létesítendő li-
get a város szépségét is szolgálta. 1861 április 4-én

jelent meg a Győri Közlönyben, hogy Rómer Fló-
ris – akinek nevéhez a Sétatér (ma Radó-sziget)
parkosítása is fűződik – , megkezdte a Honvéd-li-
get növényeinek elültetését.

A park 1867-ig az aradi vértanúk emlékére éven-
ként tartott megemléke-
zések színhelye volt. A
Győri Honvéd Segélyező
Egyletet feloszlatása után
a park csak 1870-ben ta-
lált új gazdára: a városi ta-
nács hivatalosan átvette a

területet. Ugyanebben az
évben Bésán János gici
nagybirtokos 2000 fiatal
akácfát ajánlott fel a park
bekerítésre. 1885-ben a
Győrvárosi Szépítő Egy-
let saját költségén beve-
zette a vizet és padokat
helyezett ki a Honvéd-li-
getbe és a Sétatérre.

A századfordulóra a
Vilmos császár út (ma
Szent István út) környe-

zete már szinte teljesen beépült, egyre sürgetőbbé
vált, hogy az addigi vásártér helyén a levegő tisz-
títása érdekében parkokat
alakítsanak ki. Az új sétá-
nyok (Eötvös és Bisinger
park) létesítését meg-
előzve, több éves huza-
vona, bizonytalanság után
1904-re a Honvéd-liget új,
méltó külsőt kapott. A
szabadságharc 50 éves ju-
bileumára készülve elő-
térbe került egy emlékmű
felállítása. 1902. szeptem-
ber 19-én, Kossuth Lajos

születésének centenáriu-
mára emelték a ligetben a
Honvéd emlékművet, a
szabadság szobrot. A
márvány obeliszk tetején
egy bronz sasmadár hir-
deti a hősök emlékét. A
park rendezésére csak egy
évvel a szoborállítás után
került sor. 1903 szeptem-
berében kezdődött el a li-
get megújítása Smetana

József oroszvári főkertész vezetésével. A kerté-
szeti, parkosítási munkálatokat 1904 márciusára fe-
jezték be. Az addigi átlós úthálózatot az időközben
felépült Főreáliskolához és a vele szemben lévő
Királyi táblához igazodva megváltoztatták. Csak-

hamar aztán újabb növényekkel gazdagodott a
tér: 1906-ban 50 darab fekete juharból alakítottak
ki fasort az utak mentén mindkét oldalon.

Az 1853-ban épült, és a második világháború-
ban lebombázott romantikus stílusú vasútállomás
helyére 1958-ban építették fel az új, „szocialista
realista” épületegyüttest, s környezetét is átalakí-
tották. Az új pályaudvar főbejárata a park közép-
tengelyére nyílik, ezért az addigi úthálózatot –
amely az 1904-es Smetana-féle parkmegújítás óta
változatlan volt – újrarajzolták: a tér déli felén
futó két utat és a köztük lévő zöldfelületet meg-
szüntették, helyettük a tér közepén lévő emlék-
műtől indulva széles burkolat visz a vasútállomás
nagycsarnoka felé. Kisebb változtatásokkal ugyan,

de máig az akkor kialakított útrendszeren közle-
kedhetünk.

A Honvéd-liget legutolsó felújítására 2008-ban
került sor. A hosszú évek alatt elhasználódott asz-
falt burkolatot homok színű beton térkőre cserél-
ték, amelyben a vasútállomás felőli oldalon há-
rom piros hullámzó sáv jelképezi Győr
sajátosságát, a három folyó találkozását (a Mo-
soni-Duna, a Rába és a Rábca). A park növényál-
lománya gazdag, jelentős méretű virágágyásaiban
élénk egynyáriak díszítenek.

Réka
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A Honvéd-liget az 1904-es átalakítás után

A Honvéd-liget az 1904-es kialakítás szerint

Az új vasútállomás 1958-ban

Szabadság-emlékmű, háttérben a
Királyi tábla és a régi vasútállomás



Tábori napló
Ágasegyháza, Zsombos-dűlő

2013.07.05.-07.14.
Hatodik nap, szerda

Napostiszt: Tari Szabolcs
Imafelelős: Csényi-Nagy András
Meglepetés őrs: Farkas őrs
Ügyeletesek: Varga Bálint, Makk Olivér, Kalász
Bálint
Krókikás őrs: Fóka őrs
Konyhások: Holchammer Kitti, Lehner Kata,
Nagy Marietta
Napi jelszó: Királyrét
Napi jelmondat: A cserkész vidám és meggon-
dolt
Zászlófelvonók: Lehner Luca, Tímár Tina
Zászlólevonók: Békési Misi, Tóth Márton
Őrség:
22-24: Lehner Kata, Orbán Anna
00-02: Nagy Marietta, Békefi Zsófia
02-04: Módly Emőke, Holchammer Kitti
04-06: Kalász Dóra, Torjai Nóri

Érkezők: -
Elutazók: kiscserkészek, Kovács Angelika, Tí-
már Tina, Unger Attila, Tóth Márton
Táborozók lét-
száma: 53, esté-
től 32
Időjárás: Na-
pos, meleg
Betegség, bal-
eset: -
Egyéb rendkí-
vüli esemé-
nyek:
Reggeli: vajas-
kenyér, felvá-
gott, zöldség, ka-
kaó, tea
Ebéd: Zöldség-
leves, zöldbabfő-
zelék, virsli
Vacsora: vajas-
kenyér, lekvár,
méz, tea
Délelőtti program: kiscserkészeknek csomago-

lás, utazás, többieknek
forgószínpad
Délutáni program:
sportdélután
Az őrs élményei:
Eljött az a nap a tábor-
ban, mikor a kicsik haza-
utaztak. A délelőtt folya-
mán ezért ők
összepakoltak, majd el-
gyalogoltak a buszmegál-
lóig és egy kis buszozás
után vonattal folytatták
útjukat. Közben az élet
azért nem állt meg, a na-

gyobbaknak volt többek között daltanulás is, ké-
szítettünk kubbot.
Csendespihenő után sportdélutánt tartottunk. Volt
kubb, amihez a homokos talaj remeknek bizo-
nyult. Ezen kívül volt célbalövés, íjászat, röplabda.
Vagy nézhetjük úgy, hogy strandröplabda. Víz
ugyan nem volt, mert a korábbi napokhoz hason-
lóan nagyon meleg volt, de a mély, forró homok
stimmelt. Sőt víz is volt, a mini strandunk mellett
lehetett lábat lógatva hűsölni. Este természetesen
tábortűzzel fejeztük be a napot. Kicsit azért hiá-

nyoztak nekünk estére a picik, de majd megnőnek
ők is, és akkor bírni fogják végig a tábort.

Boldog
születésnapot!

Csapataink e hónapban született tagjainak jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk:
Bakó Csongor kcs. feb. 6-án
Lehner Kata cs. feb. 9-én
Vadász Botond kcs. feb. 11-én
Bagó Botond kcs. feb. 18-án
Schábel Márk kcs. feb. 22-én
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