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Április 2.
Kósza-rover locsolás 25 fő

Április 6-8
Ővk 3. előhétvége 20fő

Április 22.
Sarki róka őrsi kirándulás Pannonhalmán 8fővel

Április 28
Rozsomák őrsi biciklitúra Pannonhalmán 8 fővel

Április 30- május 1
Csónaktúra Dunasziget-Győr között, 7 kósza és rover

Május 5 Vattafarkú nyúl őrsi kirándulás a Sokoróba
Május 5 Oposszum őrsi kirándulás
Május 6 Tobzoska, Széncinege őrsi kirándulás
Május 12 Tűzlepke őrsi kirándulás a Bakonyban
Május 12 Jégmadár őrsi kirándulás Pannonhalmán
Május 13 Hóbagoly őrsi kirándulás
Május 12 Mosómedve-Tigris őrsi kirándulás
Május 20 Csónaktúra
Május 26 Fóka őrsi kirándulás
Május 26-27 Farkas őrsi portya a Sokoróba

ProgramKrónika
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M O R A J L Á S

Csónaktúra
Gyirmótra

Korán reggel felpattantunk a vonatra, nagyjából 8 órára
a helyszínre is ért a pár fős társaság. Összeszedtük ma-
gunkat, bepakoltunk a hordókba. Indultunk is hamar. Ne-
kem óriási élmény volt, hiszen meg sose hajóztam. Szép tá-
jakat jártunk be, néha nem is eveztünk, úgy
elcsodálkoztunk. Pár óra múlva megálltunk enni, csak Mi-
sivel nem vittünk elég ételt, így nagyon spórolnunk kellett.

Egész ügyesen be tudtuk osztot-
tuk mind a 6 zsemlénket fejen-
ként. Kisebb bökkenő, hogy két
napos volt a túra, de a többiek se-
gítségével sikerült túlélnünk, de
ne is rohanjunk ennyire előre. Kö-
zeledett az este, és még nem volt
hol aludnunk. Körbe-körbe evez-
gettünk, keresgéltünk, több opci-
ónk is volt. A győztes egy rét volt,
aminek a közepére kifeküdtünk,
persze voltak akik elmentek füg-
gőágyazni, de számuk elenyésző.
A másnap nagyon kimerítő volt,
mert nagyon sokat kellett át-
emelni járművünket a gátakon.
Ettől eltekintve nagyon kellemes
evezés volt!

Oli
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Rozsomák kerékpártúra
Gyönyörű, napos reggelre ébredve gyülekezett a Rozsomák őrs jópár

tagja a Széchenyi-téren. Mindenki felkészülten és nagy reményekkel vágott
neki a bringatúrának. Ménfőcsanakig szépen haladtunk, ahol megálltunk egy
kicsit, hátha valakinek nem jól van beállítva a bicaj. Mivel senki nem szólt,
hogy rossz lenne, haladtunk is tovább, de észrevettem, hogy Máténak közel
sincs teljesen kinyújtva a lába, mikor teker. Egy gyors beállítás után aztán foly-
tattuk utunkat, majd csak a tényői erdészeti műút kezdeténél álltunk meg
szusszanni egyet. Megbeszéltük, hogy mire kell figyelni, illetve, hogyan kell
egymásra is vigyázni és nekivágtunk az emelkedőknek. A negyedik dombnál

egy kis megállót iktattunk be Ramón defektje miatt. A foltozás eltartott egy
kis darabig, de ezután rengeteg lejtő várt minket és csak egyszer álltunk meg
Ravazd előtt. Amikor végül elértük Ravazdot felkerestük a bicajosok által
gyakran használt faluszéli forrást és mindenki töltött vizet. Innen meg sem
álltunk Pannonhalmáig, ahol a Fő-téren szusszantunk egyet éls nekivágtunk
a szerpentinnek. Mindenki ügyesen megmászta a dombot, majd a vár előtt
megvártuk Kendét, aki kocsival jött utánunk, hogy a sütögetésen ott lehes-
sen velünk. Pár száz méterre a vártól gyújtottunk tüzet, és mindenki megsü-
tötte, amit hozott. A kajálás után még pihentünk egy kicsit, aztán elköszön-
tünk Kendétől és a dombra felvezető másik úton gurultunk le. Innen meg sem
álltunk Győr határáig, ahol minden szülőt értesítettünk, hogy mikor is érke-
zünk. Győrben már csak a Széchenyi-téren álltunk meg ahova végül mindenki
épségben ért vissza. Úgy láttam, hogy mindenki nagyon jól érezte magát és
habár fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza.

Miki

Tűzlepke kirándulás
Reggel 7 órakor gyülekeztünk. A Kata, Anna meg én (Luca) voltunk. A vo-

nattal egy órát utaztunk. Mikor megérkeztünk az ördögrétre megraktuk a tü-
zet és sütögettünk: szalonnát, virslit. Amikor végeztünk még kirándultunk, át-
keltünk a Cuha patakon jó sokszor. Hazafelé nagyon elfáradtunk de nagyon
jó volt a kirándulás.

Kata
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Sarkiróka kirándulás
Egy csodás áprilisi napon útra keltünk, hogy felfedezzük Pannonhalmát. Reggel a vasútál-

lomáson találkoztunk és vonattal utaztunk a végcélig. Felcaflattunk a hegyre és megreggeliz-
tünk. Reggeli után körbesétáltuk a várat és elindultunk a lombkorona-tanösvény felé. Út köz-
ben megálltunk pihenni és mivel sok volt a pitypang koszorút fontunk illetve egy más hajába
is tűztük. A kis virágos kitérőnk után hamar megérkeztünk a kilátóhoz amitől nem messze volt
a fák fölött húzódó halacska alakú tanösvény. Szikrázó napsütés volt, ezért úgy döntöttünk, gyűj-
tünk egy kis D-vitamint és süttetjük magunkat a Nappal. Hogy ne akadályozzuk a turistákat
felmentünk a kilátóba is körülnézni és ott is napozni. Nagyon szép kilátás tárult a szemünk elé.

Miután alábbszáltunk a ma-
gasból, letelepedtünk a közeli
padokra és alkalmas tűzrakó-
hely találás után nekiláttunk a
tűzifa keresésnek Hamar ösz-
szegyűlt a kellő mennyiség és
Maja gyorsan meg is gyújtotta.
Nem sok időre rá vígan sütö-
gettük az ebédünket ínycsik-
landóbbnál ínycsiklandóbb fa-
latok készültek és vígan
falatoztunk. Evés után keres-
tünk egy ebédutáni alvásra al-
kalmas helyet és alvással, ször-
nyű viccekkel és gyufarejtvényekkel ütöttük el a maradék időt. A busz érkezésére elvonszoltuk
megfáradt testünket a buszmegállóig és szerencsésen haza értünk

Maja, Kata

Vattafarkú nyúl őrsi kirándulás
Egy esős reggellel kezdődött a túránk. Felültünk a vonatra és elindultunk. Az úton beszélgettünk és játszott. Megérkeztünk Sopronba. Miután megér-

keztünk leszálltunk és felszálltunk a buszra. Elmentünk a Festő közig, utána még egy busszal egyenesen a Brennbergbányáig.Ott kellett egy kis segítség, hogy
eljussunk a Magasbérci kilátóba, de sikerült. Fölfele elkezdett esni az eső, de mi nem tántorodtunk meg. Mentünk azon az úton, amit megjegyeztünk a se-
gítségből. Végre felértünk! Felmentünk a kilátóba és nem láttunk semmit a köd miatt. Elkezdett fújni a szél és kitisztult egy kis ideig a táj. Amikor meglát-
tuk Ausztriát akkor megnéztük a térképet és kiderült, hogy mi is ott vagyunk. Megpróbáltunk
tüzet gyújtani, de akkor elkezdett zuhogni, és így nem főztünk teát. Visszafele már minden
könnyebben ment, hiszen lefelé mentünk. Elértük a buszt és visszamentünk Sopronba, ahol
indult a vonat. Hazafelé beszélgettünk, játszottunk és képeket nézegettünk. Hazaértünk és min-
denki elvolt fáradva.

Huba



Tábori napló
Pécsely, Zádorvár

2017 augusztus 4-13
Kilencedik nap, szombat

Napostiszt: Győri Ágnes
Imafelelős: Szarvas Kata
Szakács: Rózsa néni
Mosogatók: Holchammer Kitti, Szarvas Kata,
Verestóy Brigi, Fitos Rebi
Konyhások: Hardi Luca, Kovács Maja, Bagó
Csenge, Keserű Zita
Ügyeletesek: Varga Zsombor, Varga Kornél
Tűzfelelősök: Szarvas Péter, Verestóy János
Krónikás őrs: Oposszum őrs

Őrség:
22-24 óra: Dankó Nelli, Hardi Luca
00-02 óra: Ruppert Sára, Kovács Maja
02-04 óra: Schábel Márk, Gergely Bence
04-06 óra: Dányi Ádám, Kalász Bálint
Délelőtti program: próbázás őrsi főzés
Délutáni program: mise, méta
Egyéb rendkívüli esemény: -
Zászlófelvonók: Keserű Zita, Kalász Bálint
Zászlólevonók: Molcsányi Réka, Fitos Rebeka
Napi jelszó: Drégelypalánk
Napi jelmondat: A cserkész másokkal szemben
gyengéd, magával szemben szigor.
Táborozók létszáma: 73 fő
Időjárás: nappal hőség, éjjel vihar
Reggeli: lekváros, mézes kenyér, tea, kakaó

Ebéd: gyümöcsleves, túrós-
tészta tejföllel és sült szalon-
nával
Vacsora: vajaskenyér körö-
zöttel és zöldséggel, tea
Az őrs élményei: A szoká-
sos reggeli rutin után, őrs fő-
zés vette kezdetét. Mindenki

elkezdte a paprikás krumpliját készíteni. Amíg a
krumpli főtt az első próbázások is lezajlottak.
Mindenki nagyon ügyesen szerepelt. Az ebédet
mindenki jóízűen megette, majd egy kis délutáni
pihi után kimentünk a rétre métázni. Egy kis idő
múlva már öltöztünk is és mentünk Barnagra mi-
sére. Egy óra után kb már mentünk vissza Hipp-
hopp otthon is voltunk és egy szuper különleges
zászló levonáson vehettünk részt. Lett kettő új
cserkésztestvérünk és kettő ember felnőtt cserkész
lett. Az avatás után nyugovóra tértünk.

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
Bagó Csenge cs. máj. 14-én
Bagó Virág cs. máj. 14-én
Holchammer Fanni kcs. máj. 15-én
Sudár Boróka kcs. máj. 21-én
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