
A 708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapat lapja

December 15
Luca napi kézműves program a Tulisuliban

December 8
Idősekkel közös program a Szent Angéla Otthonban

December 22, 16:30
A székesegyházban fogadjuk a Betlehemi lángot

December 27-30
Télitábor Bajóton

November 10-11
Cserkész raji portya volt a Lővérekben 31 cserkésszel

November 19
Kerületi kiscserkész nap volt a csapatotthonban. Összesen 54
fő, a csapatból 25

November 24-26
Őrsvezetőképző, 1. előhétvége volt Szombathelyen 64 cser-
késszel, a csapatból 20 jelölt és kiképző
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Cserkész portya a
Lővérekben

Péntek délután találkoztunk a vasútállomás nagycsarnokában, majd fel-
szálltunk a vonatra és már indultunk is Sopronba. A vonatút után 45 perc sé-
takövetkezett és odaértünk a szállásra, ami nagyon szép volt. A kipakolás és

evés után kezdődhetett a játék. Sok dolgot csináltunk az este, volt pl. activity,
cseréljen helyet az, aki és sok más játék is. Jelképes tábortűzön is résztvehet-

tünk, ahol sokat énekelhettünk és tábortűzi játé-
kokat is játszhattunk. A
fürdés, tisztálkodás után le-
feküdtünk, mert másnap
még sok program várt
ránk. Másnap miután reg-
gel fölébredtünk és össze-
pakoltuk a cuccainkat,
megreggeliztünk. Utána a
lányok kitakarították a szo-
bákat és a fürdőket a fiúk
pedig visszatették a széke-
ket és az asztalokat a he-
lyükre. Miután mindennel
végeztünk nekivágtunk
utunknak, ahova mi ma-
gunk vittük a saját nagytás-
kánkat. Elsőként egy kilá-
tóhoz mentünk, ahonnan

gyönyörű kilátás nyílt Sopronra. Itt kicsit pihentünk majd mentünk tovább.
Elsétáltunk következő uticélunkig a Károly-kilátóhoz. Itt megsütöttük a sza-
lonnát és a virslit és jókat játszottunk. Ezután két turnusba felmentünk a ki-
látóba, ahonnan megcsodálhattuk a havas hegycsúcsokat, a Fertő tavat és a
várost egyaránt. Azután egy hosszú séta után megérkeztünk egy játszótérre,
ahol jókat játszottunk a különleges játékokon, majd elindultunk utolsó állo-
másunkhoz, a Macskakő Gyermekmúzeumhoz. Itt volt sok érdekes játék,
amit kipróbálhattunk. Végezetül a vasútállomásra mentünk és visszauta-
ztunk Győrbe. 19 órára értünk Győrbe majd elbúcsúztunk egymástól. Nagyon
jó élmény volt ez a portya.
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ÖVK
Csapatunkból nagyon sokat jelentkeztünk az idei ŐVVK-ba, amelynek

november utolsó hétvégéjén volt az első előhétvégéje. Vonattal utaztunk
Győrből Szombathelyre, ahol az Assisi Szent Ferencről elnevezett feren-
ces rendi kollégiumban töltöttünk el két éjszakát. Nagyon sok jelölt érke-
zett még a kerületből, összesen 59-en vettünk részt ezen a hétvégén. A há-
rom nap során sok új barátság szövődött, és jól összekovácsolódott a
társaság. Nagyon sok új embert ismertem meg más csapatokból. Renge-
teg programban volt részünk, sokat játszottunk és sok új érdekességet ta-
nultunk a tapasztaltabbaktól. Nagyon vidáman, jó hangulatban telt a kép-
zés első fele. Mindig volt valami feladatunk, de mind olyan volt, amelyet
élvezettel és érdeklődve tudtunk végre hajtani. Unalmasnak igazán nem
mondható a hétvége. Már az első alkalommal nagyon sokat fejlődtem. Szí-
vesen ajánlom mindenkinek, aki még nem vágott bele, hogy a legközelebbi
alkalmat ragadja meg. Én már nagyon várom a következő hétvégét.

Luca

Kerületi kiscserkész nap
Vasárnap reggel találkoztunk a kiscserkészekkel a csotthon előtt.Bementünk a cirkuszba és megvettük a jegyeket.Miután leraktuk a kabátjainkat megis-

merhettük a cirkusz dolgozót.Kisebb csoportokat alkotva közelebbről is megismertük egymást.Az idomár azt mondta hogy ki kell minket képezni hogy
megtaláljuk az elveszett oroszlánját.A játékok után tízóraiztunk és elmentünk misére. Miután visszaértünk az amőba vette kezdetét.Különböző állomáso-
kon tudták megmutatni mit tudnak.Az idomár vezetésével kimentünk a parkba hogy az oroszlán keresésére induljunk.Meg is találtuk az elkóborolt állatot
majd győzelemként játszottunk pár játékot..

S. Zsófi
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Karácsonyi készülődés
Közeledik a Karácsony, már nem kell sokat várni, hogy eljöjjön. Ezért is hoztam neketek egy karácsonyváró naptárat. A körökben szereplő ábrákat szí-

nezd ki, ha sikerült teljesítened (ha nem tudsz még olvasni, kérd a szüleid segítségét).

Boldog Karácsonyt és kellemes ünnepeket kíván a 708. sz Rómer Flóris cserkészcsapat minden gyereknek, szülőnek, rokonnak, barátnak és mindenki-
nek :)

Szeretnénk meghívni mindenkit a december 22-én tartandó műsorra, amit a jégmadár és a vattafarkú nyúl őrs ad elő, a Betlehemből érkező láng tisztele-
tére tartandó szentmisén (bővebb információk a programról szóló lapon találhatóak).



Tábori napló
Pécsely, Zádorvár

2017 augusztus 4-13
Negyedik nap, hétfő

Napostiszt: Orbán Anna
Imafelelős: Dankó Nelli
Szakács: Rózsa néni
Konyhások: Szarvas Géza, Bors Mikolt, Marton Anna, Sudár Imola
Mosogatók: Hardi Luca, Holchammer Fanni, Sudár Zsófi, Bagó Virág
Ügyeletesek: Csizmadia Tamás, Verestóy János
Tűzfelelősök: Pápai Máté, Hardi Ábris, Gergely Bence
Krónikás őrs: Vattafarkú nyúl őrs
Őrség:
22-24 óra: Lehner Kata, Orosz Anna, Bagó Hunor, Horváth Sebestyén
00-02 óra: Csizmadia Tamás Varga Kornél
02-04 óra: Szili Ádám, Gottwald Zalán
04-06 óra: Varga Zsombor, Dukai Balázs, Hoffer Huba, Verestóy András
Meglepetés őrs:
Délelőtti program: Kirándulás Vászolyra
Délutáni program: kézműves, játék
Egyéb rendkívüli esemény: -
Zászlófelvonók: Szarvas Géza, Németh Virág
Zászlólevonók: Gottwald Zalán, Verestóy András
Napi jelszó: Ágasegyháza

Napi jelmondat: A cser-
kész minden cserkészt
testvérének tekint
Táborozók létszáma: 75
fő + 9 fő a családos altá-
borban
Időjárás: hőség
Reggeli: lekváros, mézes
kenyér, tea, kakaó
Ebéd: Grízgombócleves,
zöldbabfőzelék, virsli
Vacsora: vajaskenyér,
hal/sajt, tea
Az őrs élményei: Az őrs
reggel szerencsésnek
mondhatta magát, hiszen
az egész éjjel tartó vihart
szárazon vészelte át. Mi-
után a reggelinél felkö-
szöntöttük Andrist egy
rövidke túrára indult a
csapat. Úticélunk a vászo-
lyi Szent Lőrinc forrás
volt. Az ebédet már a táborban fogyasztottuk el. A délután folyamán kéz-
műveskedés volt a program. Este a kiscserkészek még egy külön kalandban
is részt vettek és visszaszerezték az elopott Excalibur kardot.

Boldog
születésnapot!

Csapataink e hónapban született tagjainak jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk:
Kozák Ábel kcs. dec. 2-án
Tóth Gellért cs. dec. 3-án
Molcsányi Réka cs. dec. 3-án
Zsiga bá’ dec. 4-én
Szili Ádám cs. dec. 9-én
Tóth Marcell kcs. dec. 14-én
Gergely Bence mbőv. dec. 16-án
Keserű Zita cs. dec. 23-án
Rios-Neskov Fruzsina kcs. dec. 23-án
Holzhammer Barna cs. dec. 29-én
Fekete Dzsínó kcs. dec. 31-én
Zsiga bá’ születésének 85. évfordulója alkalmá
ból, a Rómer Flóris csapat és a szerkesztõség
tisztelettel emlékezik a csapat örökös parancs-
nokára.
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