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Márc 29-április 2
Kerületi program a vezetőképzés iránt érdeklődőknek. A csa-
patból 13 an vettünk részt, összesen 34 cserkész a kerületből

Április 8
Kenu kormányosképzés 18 jelölt, 5 kiképző, a csapatból 8-an.

Április 9
Téltemető , tavaszköszöntő kiszézésen 65-en vettünk részt

Április 13
A Tigris Őrs a Gerecsében kirándult, 4 fővel

Április 14
Városi nagypénteki körmeneten segítettünk

Április 17
Kósza-rover locsoláson 13-an voltunk

Április 29
Mosómedve őrsi kirándulás

Május 5
Tobzoska őrsi program

Május 13
Jégmadár őrsi túra

Május 20
Tűzlepke és Rozsomák Ę rsi kirándulások

Május 21
Vattafarkú nyúl rsi kirándulás

Május 20-21
Kenu kormányos képzés

Június 3-4
Csónaktúra

Június 10-11
Ravazdi cserkésznapok

ProgramKrónika

XXI./195. szám 2017. május

M O R A J L Á S

Farkasordító túra
Február 18-án Farkasordító éjszakai túrán vett

részt csapatunk nyolc tagja a Vértesben. Este 6 kö-
rül indultunk a győri vasútállomásról, majd egy kb.
40 perces vonatút után szálltunk le Szárnál. Itt meg-
vártuk a Budapestről érkező csapatot, majd egy rö-
vid bemutatkozás után 16-an folytattuk a túrát. Vi-
lágítás egyedül a faluban volt, utána mindenki vagy
csapatokba szegődve, vagy egyedül futkározott a fej-
lámpája fénye után. Maga az út február lévén először
sáros volt, majd egyre fagyosabb, ezért a felfelé ve-
zető ösvényen kérszer is meg kellett gondolnunk
hova lépünk. Először az új kilátóba másztunk fel 427
m-en. Sajnos a köd és a sötetét miatt nem sokat lát-
tunk, de egy-egy elvétett csillagot észrevettünk. Itt
tartottunk egy kisebb ivószünetet, majd mentünk

tovább. A következő megállót a Vitányi várnál tartottuk, ahol a pestiek ve-
zetője elmesélte a vár történetét, és végre - először az egész túrán - ehettünk.
Innen az alkalmi megzuhanások, és fáradtságrohamok egyre nehezebbé tet-
ték a túrát, de természetesen ez sem tántoríthatott minket el a túra céljától:
a farkasordítástól. Éjjel 3kor ugyanis mindenki átszellemülten vonyított a le-
felé vezető úton (reméljük nem keltettük fel az ottlakókat). Útkozben történt
létralopás, korcsolyázás, és egylábas guggolás is, időszakos esésekkel és csú-

szásokkal félbeszakítva.Reggel 4.10 kor keveredtünk vissza Szárra. A vona-
tunkig még 1 óra volt, ezért félholtan betántorogtunk a váróba. Itt közösen

megalkottuk a szeretetkört, és jóérzéssel és szép emlékekkel búcsúztunk
egymástól. A pesti csapat távozása után bekuckóztuk magunkat, vagy éppen
elfeküdtünk a padokon, amíg vissza nem indultunk az 5.13as vonattal. Mon-
dani sem kell, mindenki aludt hazafelé. Napfelkeltére értünk vissza Győrbe,
majd itt jött néhányunknak a felismerés: még haza kell biciklizni...Személy sze-
rint eddígi cserkész létem legjobb túrája volt a Farkasordító, bár hideg volt
és fárasztó. Remélem jövőre is lesz ilyen klassz éjjeli túránk!

Sára

Szóval, tettel!



Kerületi program
Szép napsütötte péntek délután indultunk. A vonatút jó hangu-

latban, gyorsan eltelt beszélgetéssel. Szombathelyre megérkezve
egy kis segítséggel eljutottunk az iskolához, ahova egyébként első-
ként érkeztünk. Pár ismerkedős játék után Noémi es Zoli egy kis elő-
adással vezetett be minket a hétvégébe. Ezután egy izgalmas kvíz-
játékkal folytattuk a napot, amivel nagyon gyorsan elrepült az idő,
így mire észbe kaptunk, már későre járt, úgyhogy mindenki gyor-
san készülődött az alváshoz. Berendeztük a termeket és nyugovóra
tértünk. A szombatot egy frissítő reggeli tornával kezdtük, majd egy
finom reggeli után kezdődtek az előadások, és idő közben az őrs
többi tagja is megérkezett (L. Kata, Sz. Kata, Sári). A délelőtti elő-
adásokon volt szó sok fontos dologról az őrsvezetéssel kapcsolat-
ban, mint például a gyerekek játszva tanításáról, és a különböző fej-
lesztő, és szórakoztató játékokról is. Ebédre chilis babot ettünk, ami

nagyon finom volt. Ezután újult erővel folytattuk a napot. Délután további
előadásokat hallgathattunk meg már gyakorlott őrsvezetőktől is, akik a saját
tapasztalataikat is megosztották velünk. Este egy forgószínpaddal leptek
meg minket, ami egy kis ízelítő volt az ÖVK-val kapcsolatban. Lefekvés előtt

még egy kicsit bingóztunk.
Végül fáradtan de boldo-
gan mentünk aludni. Va-
sárnap reggeli után össze-
pakoltunk, majd
elmentünk a közeli temp-
lomba a misére. Miután
visszaértünk, egy kis időt
még eltöltöttünk az udva-
ron, majd pedig indultunk
a vasútállomásra. Győrbe
fáradtan, de sok új él-
ménnyel tértünk vissza.

Kormányos képzés
Április 8-án 8-an vettünk részt a csapatból a III. kerület és a Vízicserkész

Szakág által szervezett Kenu-kormányos képzés első hétvégéjén. Szerencsére
csodás tavaszi időnk volt, így semmi se árnyékolta be ezt az izgalmas kalan-
dot.

9-kor találkoztunk Aranypart 2-n, és miután minden távolabbról érkező is
odatalált, és felvontuk a zászlót, el is kezdtük a képzést.

Elsajátítottuk a kenu cipelés, megismertük, és már vízre is tettük őket. Meg-
ismerkedtünk az alapcsapással így el is tudtunk indulni végig a holtágon.

Valahol a közepén elköltöttük a tízóraink, és mire a végére értünk, a ka-

nyarodás, megfordulás is ment mindenkinek.
Az ebéd elköltése után átfogó előadást kaptunk a hajózási szabályzatról, és

kihasználva a zsilip korlátját, megtanultuk a hajózáshoz szükséges csomókat.
Ezután jött szerintem a nap legszebb része. Feleveztük magunkat egészen

a Szúnyog-szigetig, ahol kipróbálhattuk a vízen járást,(hála a kialakult zá-
tonynak).

Innen nagyon könnyű dolgunk volt. Ugyanis a sodrás lefele vitt minket, így
nem volt más dolgunk, csak elfeküdni a kenuban, nézni a felhőket és meg-
beszélni az élet értelmét.

Megkerültük a Radó-szigetet és az Aranypart 1-en fejeztük be az utunkat,
ahol megtisztítottuk járműveinket, majd elbúcsúztunk egymástól a következő
hétvégéig.

Én nagyon jól éreztem magam, de ennél is jobban várom a következő al-
kalmat.
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2.

Tigrisek a Gerecsében
A tavaszi szünetet kihasználva, egy borongós csütörtöki reggelen felszálltunk

a vonatra, miután az őrs összegyűlt a vasútállomáson. Tatabányán szálltunk le
és egy gyors gyufavétel után megkezdtük utunkat a Gerecse-20 útvonalán.
Első pihenőnket a János-forrásnál tartottuk. Miután mindenki feltöltődött, to-
vábbindultunk Vértestolna felé. Óriási, hosszantartó emelkedőkkel kellett
szembe néznünk, mire Vértestolnára értünk, ahol elfogyasztottuk a jól megér-
demelt ebédet. Vértestolna után egy hosszú szeles síkságon vezetett az út, ami
után egy tó melletti erdőbe értünk. Itt egy kicsit eltévedtünk, de szerencsére pár
helyi favágó útbaigazított minket, így folytathattuk utunkat. Tatabánya előtt tü-
zet raktunk és kezdetét vette egy gyors sütögetés, ugyanis az idő nagyon szorí-
tott. Miután elotottuk a tüzet tovább indultunk és egy gyors fotózkodás után,
amelyet a Turulmadárnál ejtettünk meg visszaértünk Tatabányára ahol indult is
a vonatunk vissza, Győr felé.



Mosómedve
biciklitúra

Mikor mondtam a gyerekeknek hogy őrsi túrát
szervezek, megkértek, hogy ha lehet akkor bicik-
livel menjünk. Megszerveztem a túrát, kisebb el-
lenállások ellenére a Hanság felé vettük az irányt.
Nem kellett korán kelni, a vonatút is rövid volt. A
vonatról leszállva azonnal elindultunk. Utunk Tár-
nokrétin keresztül Barbacsra vezetett ahol meg-
álltunk egy kicsit kifújni magunkat. Itt tízóraiztunk
egy jót majd továbbálltunk.

Nagyon szép volt a táj, sütött a nap, csicsereg-
tek a madarak. A sok kis falun átsuhanva, észre
sem vettük hogy eljárt felettünk az idő és már rég
ebédelnünk kéne. Így hát megálltunk Mórichida
nevezetű falu végén. Itt ebédeltünk, majd játszot-
tunk pár kör pisztolyos játékot, hogyha majd so-
kan leszünk táborba akkor biztosítsuk a Mosó-

medvék győzelmét ebben a játékban. A sok eső-
nek köszönhetően volt pár pocsolya a közelünk-
ben ahol a gyerekek kiélhették terepezési vágyai-
kat is. Nem sokkal később továbbindultunk.

Szerencsére találtunk kék kutat, így meg tudtuk töl-
teni kiüresedett kulacsainkat.

Rábaszentmihály után szembesültünk azzal amit
nem nagyon akartam hogy megtörténjen, de bicikli
túra defekt nélkül nem az igazi. Nem volt gáz
Boti tapasztalt biciklisként már le is kapta a kere-

ket mire odaértem. 15 percnyi szerelgetés után
már száguldottunk is tovább. Már nem volt messze
Enese. Út közben még egy esküvős menettel is ta-
lálkoztunk, akiknek csengetéssel kívántunk sok
boldogságot. Mikor megérkeztünk Enesére, min-
denkinek jól esett végre leszállni a bicikliről és
egyet pihenni. Megmondom őszintén én is kelle-
mesen elfáradtam. Teljesen elégedett voltam az
őrssel hogy öt fővel képviseltették magukat.

Zsombor
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3.

Locsolás
Április 17.-én húsvéthétfőn tartottuk meg a hagyományos kósza-rover locsolást. A lányokkal

Zoliéknál gyülekeztünk, beszélgettünk, babáztunk, jó kedvvel vártuk a fiúkat. Az időjárás olyan
igazi áprilisi, szeszélyes idő volt. Először úgy tűnt, idén a felhők locsolnak meg minket, de sze-
rencsénkre mire a fiúk megérkeztek
kisütött a nap. Tehát nem úsztuk
meg a vizet a nyakunkba. Egy iga-
zán kreatív, és művészi locsolóver-
set követően jobbnak láttuk hogy
meneküljünk. De így is hamar utol-

értek minket, és mindenfelől kaptuk a vizet vödrökből és szódásüvegekből. Miután már min-
den fiú megbizonyosodott róla, hogy idén sem hagytak minket elhervadni, és az összes víz el-
fogyott az utolsó cseppig bementünk megszárítkozni, és átöltözni játszós ruhába. A locsolás
végére talán mindenki megéhezett már egy picit, de még jó, hogy mi lányok cserébe rengeteg,
finomabbnál finomabb sütit sütöttünk, úgyhogy gyorsan elpusztítottuk az összeset, majd jöhe-
tett a játék. Biciklivel kimentünk a mezőre és ott métáztunk, amit a mi csapatunk nagy fölény-
nyel megnyert, british bulldogoztunk, tüntetősöztünk és egy új játékot is kipróbáltunk. Idén szerencsére nem lett kéz- és lábtörés, hajveszteség, vagy pul-
csi szakadás belőle. Estig játszottunk így együtt, és kellőképpen kifáradtunk úgyhogy ezután nagyon jól esett egy kis naplementés tekerés a Fóka őrsnek.
Bicikliztünk még az őrssel 45 percet, aztán elköszöntünk egymástól és hazamentünk. Egy nagyon szép, jóhangulatú, vidám húsvéti nap után. Ezt a szép
szokást jövőre is mindenképp meg kell tartanunk, és akkor talán már Erdő is meg fog minket locsolni, aki idén még csak érdeklődve figyelte Marcellt,
Gellértet, Zsombit és Misit és eltanulta tőlük a locsolás fortélyait. :) Az biztos hogy ebben az évben egy percre se fogunk elhervadni, és ezt nagyon kö-
szönjük a fiúknak!

Kisze
Az idei kisze, hagyományosan és remek hangulatban telt el.

Délután 2-kor gyülekeztünk a Tulisuli előtt, és miután mindenki
megérkezett, nekiindultunk zökkenőmentes utunknak a Püspök-
erdő felé. Miután odaértünk játszottunk egy keveset, ezt köve-
tően a kiscserkészek, nagy sikerrel, szemetet szedtek, a cserké-
szek, Zoli vezetésével nekiálltak elkészíteni a kiszebábút. Miután
elkészültek, és a kiscserkészek megtanulták a kiszéző dalt, át-
mentünk a töltés másik oldalára és egy kis hagyományfelvilá-
gosítás után meggyújtottuk és vízbefullasztottuk a bábút, akinek
a Szimonetta nevet adtuk. Ezután a népszokás szerint minden
fiú fogott egy zöld ágat és megsuhintottuk vele a lányokat. Mi-
után minden lány átesett a suhintgatásokon, elindultunk visz-
szafelé. Az aranyparttal szemközti hajós játszótér mellett mé-
táztunk egyet. A programot a Tulisuli kapuinál zártuk, sok boldog arccal és annál több fáradt cserkésszel.

Miki



Tábori napló
Jásd, Vadalmás-forrás

Kilencedik nap nap, szombat
Napostiszt: Nemes Réka
Imafelelős: Tigris őrs
Szakács: Rózsa néni
Konyhások: Szilágyi Eszter, Szarvas Kata, Nagy
Marietta
Mosogatók: Dányi Ádám, Tóth Gellért, Schábel

Márk
Ügyeletesek: Szarvas András, Szarvas Péter
Tűzfelelősök: Bagó Botond, Kalász Bálint
Krónikás őrs: Fóka őrs
Őrség:
22-24 óra: Hoffer Bulcsú, Varga Kornél
00-02 óra: Bagó Botond, Szarvas Péter

02-04 óra: Gottwald Előd, Varga Zsombor
04-06 óra: Gottwald Zalán, Szarvas Andris
Délelőtti program: játék, mise a Szentkútnál
Délutáni program: próbára készülés, tábor bon-
tás, akadályverseny, próba
Egyéb rendkívüli esemény: -
Zászlófelvonók:
Zászlólevonók: Bagó Virág, Varga Zsombor
Napi jelszó: Anikó-forrás
Napi jelmondat: A cserkész testben és lélekben
tiszta.

Érkezők:
Elutazók: -
Táborozók létszáma: 54
Időjárás: napos, meleg
Betegség, baleset: -
Reggeli: tea, kakaó, vajaskenyér,
méz, lekvár
Ebéd: borsófőzelék, pörkölt
Vacsora: májkrémes és tonhalas
kenyér, tea
Az őrs élményei: A mi sátrunk
szerencsére éjszaka száraz maradt,
ezért befogadtuk a beázottakat.
Elmentünk volna szabadtéri mi-
sére, de az sajnos az esőre való te-
kintettel elmaradt. De mi ennek
ellenére énekeltünk, és az őrsünk
egy nagyon jó afrikai dalt is taní-
tott a többieknek. Haza értünk,

majd egy finom ebéd után az újoncpróbások el-
kezdtek felkészülni a próbára, a többiek meg neki
álltak a táborbontásnak. Ezek után elkezdődött a
próbáztatás, a többieknek pedig az akadályver-
seny, amit végül Nóri és Marcell nyert. Este egy na-
gyon jó tábortűz után16 cserkész tett fogadalmat.

Boldog
születésnapot!

Csapataink e hónapban született tagjainak jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk:
Németh Judit cst. máj. 8-án
Hoffer Bulcsú cs. máj. 9-én
Gyuricskó Eszter kcs. máj. 13-án
Kovács Anna cs. máj. 13-án
Bagó Csenge cs. máj. 14-én
Bagó Virág cs. máj. 14-én
Holchammer Fanni kcs. máj. 15-én
Sudár Boróka kcs. máj. 21-én
Pap Gábor rcs. máj. 26-án
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