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Csapatkirándulásvolt a Bakonyban, 33 cserkész

Március 15
Hadijáték volt a Püspökerdőben, 50 cserkész, négy csapatból
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Március 25
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utolsó utjára
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Április 9
Téltemető-tavaszköszöntő kiszézés
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A városi nagypénteki keresztúton segédkezünk
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Kósza-rover locsolás
Április 29
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M O R A J L Á S

Regősbál
A regösbált az idei évben is, ahogy mindig, nagyon

izgatottan vártuk. Az is előre kiderült, hogy szuper
élőzenénk lesz, ami még jobban felcsigázott. Mikor
megérkeztünk, játszottuk kicsit az udvaron kedvenc
puffos játékunkat és néhány extra fogócskát, hogy
bemelegedjünk és felpörögjünk, míg az idősebbek át-
alakítottak két termet, hogy kényelmesen elférjünk.
Ez után Zsombor elmondta nekünk, hogy mi is az
a regölés. Megtudtuk, hogy még a magyar őstörté-
netig nyúlik vissza, amikor a regösök, akik általában
fiatal fiúk voltak, a faluban házról házra jártak regö-
sénekeket énekeltek, és ezért ajándékokat is kaptak.
Kezdetét is vette a móka: tánc- és népdaltanulás volt
a terítéken. Persze mindig van, aki kevésbé érez af-
finitást a tánchoz, de néhány kedves szó és mosoly
rajtuk is mindig kifog, és nem tudják leplezni, meny-

nyire élvezik. A barátságos fiatalokból álló zenekar gyönyörű népdalokat jat-
szott nekünk, Sára, Zsófi és Peti pedig egyszerűbb lépéseket tanított. Mikor
kellően elfáradtunk és már mindenki táncolt mindenkivel, tartottunk egy kis
szünetet, ahol a hozott sütikből jól belakmároztunk és gyorsan új erőre kap-

tunk. Két csoportra oszolva székfoglalóztunk egy nagyot, és még egy kis tánc
után, búcsút vettünk kiscserkészeinktől. Mi még roptuk kifulladásig, aztán ha-
zaérve elégedetten hajthattuk párnára a fejünket. Ahogy láttam, mind nagyon
élveztük, az biztos, hogy a program jövőre is a legközkedveltebbek között lesz.

Szóval, tettel!



Hadijáték
Március 15-e reggellén 11-en gyülekeztünk a szombathelyi vasútállomás au-

lájában, hogy útnak indulhassunk Győr felé. Az állomáson találkoztunk a Szily
János cserkészcsapat tagjaival, akik szintén Győrbe igyekeztek. A vonatút vi-
dám játékkal és beszélgetéssel telt.

A győri állomásra érkezve már vártak ránk, hogy együtt menjünk a hely-
színre, amelynek a püspökerdő adott otthont. Útközben megcsodáltuk a cso-
daszép várost, viszonylag sokat kellett sétálunk a végig egyenes úton mire egy
kis erdei szalonsütős részhez érkeztünk, ahol már vártak ránk a 708-as cser-
készek és a soproni Báthory László cserkészcsapatból is voltak páran.

Ezután rövid megemlékezés következett március 15-e alkalmából, majd is-
mertették a játékszabályokat. Minden csapatban különböző hosszúságú
számjegyek voltak, amelyek mind-mind más képeségeket is adta a viselőinek.
A játék során távcsövet is lehetett használni, sőt az orvos a saját csapatából
visszahívhatott egy embert. Sőt még telefon is volt a pálya két vége között
elrejtve.

A szabályok ismertetése után két csapatra osztottak minket két irányba
mentünk a játék pedig kürtszóra indult. A játék során a cél az volt, hogy a csa-
patoktagok egymást segítve győzzék le az ellenfeleiket és megszerezzék a két
zászlót. Így igazi csapatmunka volt a csapatok között. Ezalatt a rövid délután
alatt viszonylag sokat négy párbajt is tudtunk játszani. Délben volt egy ebéd-
idő is valamint tea is volt főzve.

Én és csapattársaim is nagyon élvezeték a hadijátékot. Nagyon menő volt,
hogy hat számjegyű számot is viselhettünk, így volt, hogy amikor már majd-
nem leolvasták mindegyik számomat akkor még nem estem ki mivel az
utolsó két számjegyet nem látták, ez volt ellenkező esetben is.

A vidéki csapatoknak így nekünk is négy óra előtt el kellet indulnuk, hogy
elérjük a vonatot.

A hazafelé vezető úton a gyerekek telis-tele voltak a nap folyamán szerzett
élményekkel. Reméljük, hogy még részt tudunk venni hasonló szuper prog-
ramokon. Köszönjük, hogy veletek lehettünk ezen a csodaszép márciusi na-
pon.

Regi 350.

Csapatkirándulás a
Bakonyban

Március elején egy kellemes szombati napon a csapatunk a Bakonyba
ment kirándulni. Reggel gyülekeztünk a vasútállomás nagycsarnokában, majd
vonattal mentünk el Vinyéig. A túra első felében kettéváltunk, a kicsik elin-
dultak Likas-kő felé, a vállalkozó szellemű nagyobbakkal pedig részt vettünk
egy kis terepfutó térképészeti gyorstalpalón, majd a leggyorsabb útvonalon
megpróbáltunk eljutni a térképen jelölt pontokhoz. Mindenki kipróbálhatta

a tájékozódásnak ezt a formáját és miután végigvettük a pontokat, visszain-
dultunk a turistaútra. Miközben kerestük az utat, a járatlan erdőben láttunk

kis vaddisznókat, akik meglepően közel merészkedtek hozzánk, de a biztonság
kedvéért nem időztünk ott sokáig, nehogy még a végén találkozzunk az ag-
gódó mama malaccal is.

Végül kiértünk az útra ami a Pápalátó-kőhöz vezetett ahol újra egyesült a
csapat. Ott a szép kilátást csodálva megebédeltünk, majd egy kis pihenés után
tovább indultunk a Likas-kőhöz. A Likas-kőnél mindenki felfedezte a jára-

tokat a sziklában, majd közösen játszottunk párat. Miután már úgy éreztük
készen állunk az induláshoz, összeszedelőzködtünk és folytattuk a túrát. A kö-
vetkező megállóhely a már jól ismert Kőpince-forrás volt, ahol mindenki fel
tudta tölteni a kulacsát, majd a Cuha kövein való egyensúlyozással és a me-
redek gyökér kapaszkodókkal rendelkező domboldalon való felmászással töl-
töttük a maradék időnket a vonat indulásáig.

Sokakat kicsalogatott a kora tavaszi napsütés a természetbe, de szerencsére
volt elég hely a vonaton az összes túrázónak, így hát kényelmesen utaztunk
haza felé is. Mindenki kellemesen elfáradt a friss levegőn, így többen is el-
bóbiskoltak, de persze olyan is akadt, akiben csak úgy pezsgett még az ener-
gia.

Anna
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Télitábori Napló
Pénzesgyőr

2016. december 27-30.
Negyedik nap, csütörtök

Napostiszt: Pap Zoltán
Imafelelős: -
Szakács: Ági néni
Krónikás őrs: Vattafarkú
nyúl őrs
Meglepetés őrs: Jégma-
dár őrs
Délelőtti program: taka-
rítás, játék
Délutáni program: ha-
zautazás
Napi jelmondat: A cser-
kész feljebbvalójának jó
lélekkel és készségesen
engedelmeskedik
Érkezők: -
Táborozók létszáma: 47
Zászlólevonók: Szili
Panna, Holchammer
Barna
Időjárás: hűvös, télies
Betegség, baleset: -
Reggeli: mézes és lekváros kenyér, tea
Ebéd: paprikáskrumpli
Vacsora: uticsomag
Az őrs élményei:
Az utolsó nap mindig kicsit más. Reggel nem csak
kikecmeregsz az ágyból, felkapsz valamit, és mész
reggelizni. Az ügyesebbek miközben keresik az
utolsó napi ruhájukat a táskájuk sötét bugyraiban,
már süllyesztik bele az elhasznált, koszos ruhákat,

elől lévő dolgaikat. A hálózsákot még melegen
összehajtogatják, hogy otthon kibontva (esetleg a
következő táborban) újra érezhessék a télitábor
melegét. Ez idén sem volt máshogy. Sok ügyes
cserkész úgy jött reggelizni, hogy bizony neki már
indulásra kész a táskája, habár menni még senki
nem akar.
Szokás szerint a délelőtti program – akár mond-

hatjuk forgószínpadnak is – pakolás volt. Ha úgy
nézzük a forgó egy játékkal kezdődött, aminek az
neve, hogy „Pakolj össze minél gyorsabban”. Majd
ezután mindenki kipróbálhatta magát különböző
területeken. Idén nagy népszerűségnek örvendett
a konyhai szolgálat kicsik és nagyok körében egya-
ránt, amibe a szendvicskészítés, ebédfőzés, moso-
gatás tartozott bele. Itt Ági nénitől megtanultuk,
hogy a zöld szalvétába csomagoljuk a sajtos szend-

vicset, a sárgába a szalámisat. És persze egyéb
más sokkal hasznosabb dolgokat is. Kószák köré-
ben közkedvelt önjáró állomás volt a fürdő, WC
takarítás. Én is tanúsíthatom, nagyon szép ered-
ménnyel végeztek. Az emeleten is kipróbálhattad
magad takarításban, seprésben, felmosásban. A
ház mögött egy extra állomással kedveskedtünk,
ami kifejezetten a nagyfiúknak szólt. Ez pedig a fa-

vágás volt. A forgó végén
közös játékkal ünnepeltük
meg, hogy ilyen ügyesen
és eredményesen részt
vettünk a programon. Ez-
zel véget is ért a délelőtti
móka. Már csak az ebéd,
zászlólevonás, és a hazaút
maradt.
Busszal zötyögtünk Zir-
cig, ahol átszálltunk a kis
piros vonatra, ami egye-
nesen hazarepített minket.
A két járgány között volt
annyi időnk, hogy felfris-
sítsünk sok-sok körjátékot
a zirci vasútállomás par-
kolójában. Volt itt a baná-
nevéstől kezdve (La Ba-
nana) a lovagláson át

(Pony) át a párválasztásig (Nem kellesz, nem kel-
lesz...) minden. A végén még a Balatonnál is jár-
tunk (Balatonnál sej haj de jó).
...a győri vasútállomáson búcsúkönnyekkel megtelt
szemek köszöntek el egymástól, és örömköny-
nyekkel áztatott szemek örvendeztek szüleiknek...
Na jó, senki nem sírt, de akár sírhattunk is volna,
mert olyan jó volt a tábor, de sajnos véget ért.
Nem baj, lesz még jövőre is!
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Pálffy verseny
Március 25-én reggel 8-kor gyülekeztünk a Duna-
kapu téren. Innen mentünk át a Pálffy-Schwar-
zenberg szoborhoz és rövid megemlékezést tar-
tottunk. Ez után visszatértünk a térre és a nagy
létszámú örsök kettéosztását követően mindenki
megkapta feladatait. Mivel így több csapat lett,

mint hány őrsvezető volt, ezért a kószák is bese-
gítettek. Én a Tűzlepkék egyik felével indultam út-
nak. Csupán két feladatunk volt:
néhány cégér megkeresése (a
kulcs alakút találtuk meg legne-
hezebben) illetve minnél több
álatot kellett keresnünk a belvá-
ros házainak falán, szobrain és
domborművein. A kicsit hűvös

idő elle-
nére fa-
g yiztunk
e g y e t ,
m a j d
megunva
a bolyon-
gást ki-
mentünk
a Széchenyi térre, ahol már
több csapat is várakozott.
Itt játszottunk néhányat,
majd mikor az óra elütötte a
delet bementünk a csot-
honba. Itt leírtuk a válasza-
inkat egy papírra, majd ki-
mentünk a közeli játszótérre

játszani. Fogócskáztunk. Mivel sokan voltunk sap-
kákkal jeleztük, hogy kik a fogók. Miután kiját-

szottuk magunkat visszatértünk a csothonba, ahol
különböző játékokat lehetett játszani. (Ezek között
szerepelt a Csapjunk vagy csúsztassunk, a Cserél-
jen helyet az... és még sok egyéb más.) Játék után
eredményhirdetés következett, majd minden csa-
pat választhatott valami finomságot jutalomként.
Én nagyon jól éreztem magam a lányokkal. Re-
mélem, ők is legalább annyira élvezték, mint én.



Tábori napló
Jásd, Vadalmás-forrás

Nyolcadik nap nap, péntek
Napostiszt: Kalász Dóra
Imafelelős: Hóbagoly
őrs
Szakács: Rózsa néni
Konyhások: Horváth
Patti, Orosz Anna, Sudár
Zsófi
Mosogatók: Szarvas Pé-
ter, Makk Olivér, Varga
Kornél
Ügyeletesek: Varga
Zsombor, Tóth Gellért
Tűzfelelősök: Gergely
Bence, Szarvas András
Krónikás őrs: Sarki róka
őrs
Őrség:
22-24 óra: Bagó Csenge,
Keserű Zita
00-02 óra: Bagó Virág,
Molcsányi Réka
02-04 óra: Módly Emő, Békefi Zsófi
04-06 óra: Kállai Anna, Szilágyi Panni
Délelőtti program: őrsi idő, kalmárjáték
Délutáni program: küzdő kihívások, vizes játé-
kok, rohampálya
Egyéb rendkívüli esemény: a Sarki rókák sátra
nagyon beázott
Zászlófelvonók: viharveszély miatt elmaradt
Zászlólevonók: Hunyadi Zsuzsi, Varga Kornél
Napi jelszó: Szentgotthárd-Zsida
Napi jelmondat: A cserkész vidám és meggon-
dolt
Érkezők: Demkó Gábor

Elutazók: -
Táborozók létszáma: 54
Időjárás: éjszakai vihar után, napos, meleg
Betegség, baleset: -
Reggeli: tea, kakaó, vajaskenyér, méz, lekvár
Ebéd: gyümölcsleves, túróstészta, szalonna
Vacsora: kőrözöttes kenyér, zöldség, tea

Az őrs élményei: Reggel mindenki frissen kelt. A
reggelitorna keretében “Ábrahá-
moztunk” és szemetet szedtünk. A
délelőtti programunk egy órás őrsi
programmal indult, amin nagyon
jól éreztük magunkat. Kalmárjáték
következett, melynek nyertesei
cserkész korosztályban 1. Dányi
Ádám, 2. Orosz Panni, 3. Szilágyi
Panni. Kószáknál 1. Tóth Gelért, 2.
Horváth Patti, 3. Holchammer
Barna. Amíg az ebéd elkészült, a ki-
hívásokra lehetett feliratkozni, ami-
nek a lebonyolítására csendespi-

henő után
került sor. A ki-
hívások után
fecskendőset
j á t s zo t t unk ,
hogy lehűtsük
magunkat a
nagy melegben.
Ez után egy na-
gyon izgalmas
rohampályán
vettünk részt.
A leggyorsab-
bak névsora:
C s e r k é s z l á -
nyok:
1. Bagó Virág
2. Petrikó Sári

3. Kovács Maja
Cserkészfiúk:
1. Gottwald Előd
2. Gottwald Zalán
3. Dányi Ádám
Kósza lányok:
1. Orbán Anna
2. Horváth Patti
3. Dankó Nelli
Kósza fiúk:
1. Sudár Miklós

2. Pap Zoltán
3. Szarvas Péter
Az izzasztó, fárasztó nap után mindenki lefüröd-
hetett és a borús idő miatt a közösségiben tartot-
tuk és lezártuk a mi olimpiánkat, majd gyorsan
ágyba bújtunk. De számunkra a java csak ezután
jött... Fél egy körül Maja arra ébredt, hogy vizes a
lába. A sátrunkban ekkor már bokáig állt a víz és
minden cuccunk elázott. Az őrs fele a rovereknél,
másik fele a Fókáknál folytatta az éjszakát a köl-
csöncuccokban, miután mindent kimentettünk a
mienkből a közösségibe.
Alig maradt száraz ruhánk reggelre. Akkor aztán
mindent kiteregettünk és felmértük hogy milyen
alig észrevehető mélyedésbe került a sátrunk. Leg-
közelebb majd még jobban figyelünk erre.

Boldog
születésnapot!

Csapataink e hónapban született tagjainak jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk:
Nagy Ábris kcs. ápr. 5-én
Deák Boldizsár kcs. ápr. 8-án
Kalász Dóra st. ápr. 11-én
Csizmazia Tamás cs. ápr. 20-án
Nemes Réka rcs. ápr. 21-én
Varga Bálint cs. ápr. 22-én
Gottwald Gergő kcs. ápr. 30-án
Hardi Ábris kcs. ápr. 24-én
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