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Betlehemi láng

Amint beköszöntött az adventi időszak, a Széncinege és Tobzoska őrsök
is szorgalmas munkához láttak, hogy idén se maradjon el egyik legfontosabb
karácsonyi hagyományunk, a betlehemi láng fogadása.
Ezt a kis ünnepséget minden évben egy műsorral színesítjük, amelyben kiscserkészeink mutatják be Jézus születéstörténetét.
Már másfél hónappal az esemény előtt elkezdtük szorgalmasan próbálni.
Mindenkinek akadt valami igazán ráillő fontos szerep, akadt ott kis angyal,
nagy angyal, pásztor, király, József és Mária de akár egy kis csacsi is. Nagyon
hamar és gyorsan megtanultuk a szövegeket és a próbák mindig igazán vidám
hangulatban teltek. Mire eljött a nagy nap, hogy jelmezbe bújva előadjuk a
nagy közönségnek a mi kis színdarabunkat, már mindenki odavissza tudta a
szövegét és gyönyörűen hangsúlyozott. Az előadást ezen kívül még dalokkal
versekkel és egy igazán tanúlságos mesével tarkítottuk.
Úgy gondolom, idén is az egyik legszebb ünnep volt az évben a betlehemi
láng fogadása és igazán különlegessé tettük arra a két három órára a győri Székesegyházat.
Hardi Luca

Krónika

December 2
Rozsomák őrsi program
December 2
Tűzlepke őrsi kirándulás
December 8
Tobzoska őrsi kirándulás
December 8
Mosómedve őrsi kirándulás

December 9
Oposszum őrsi túra
December 14
Luca napi kézműves
December 23
Betlehemi láng
December 27-30
Télitábor

Program

Január 5
Farkasordító evezés Hévízen
Január 13
Rozsomák őrsi kirándulás Pannonhalmán
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Luca napi kézműves

December 14-e egy hideg, téli, pénteki délután volt. Pár játékkal indítottuk a délutánt például a kiscserkészek kedvencével a fedezékbével...
Mikor már mindenki bemelegedett kezdődhetett a móka . Mindenki nagyon
lelkes volt és végigjárta a jobbnál jobb állomásokat. Lehetett csinálni papírtányerokbol angyalkát és fenyőfát, amit a kiscserkeszek szépen ki is festettek.
Aztán lehetett csinálni szebbnél szebb karacsonyfadíszeket, amik csak úgy ekesekedhetett a Karácsonyfakon. Mikor már mindenki végzett a műveivel akkor kezdődhetett a program levezetéseként a JÁTÉK, amiben jól el is fáradtunk. Majd elköszöntünk egymástól és csak annyit láttunk, hogy mindenki
mutogatja boldogan s büszkén szüleinek ,nagyszüleinek , tesóinak a sok-sok
ajándékot, amit ezen a szuper délutánon készítettek .
Kállai Anna

Tűzlepke őrsi kirándulás

Egy szép vasárnap reggelen a vidéki buszállomáson, hogy útnak induljunk
Ravazd irányába. A megjelentek Saci, Luca és Bogyó voltak, felnőtt kísérőnk
pedig Sára volt. A busz út kellemesen telt egészen Tápig, ahol leszálltunk és
gyalog folytattuk utunkat Ravazdig. Útközben elmentünk néhány szép nádfedeles házikó és egy sportpálya mellett is. Ravazdon találkoztunk a Rozsomákokkal, játszottunk egyet, majd együtt mentünk tovább Pannonhalmára.
Valamivel hamarabb odaértünk, mint a vonatunk, ezért ott is tudtunk még játszani egyet. Mindenki szép élményekkel gazdagodva térhetett haza a nap végén.
Szarvas Kata

2.

Oposszum őrsi túra
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December 9-én, vasárnap reggel izgatottan találkoztunk a vidéki buszpályaudvaron, az őrsi kirándulásunk kezdetét várva. A rossz idő és a kis létszám
miatt megváltozott úticélunk Zirc volt. A buszút jó hangulatban telt, még kilenc óra előtt a városba értünk, így kényelmesen odaértünk első állomásunkra.
A heti közös szentmise látogatási hagyományunkat megkezdve először a
templomba tértünk be. A szentmise kezdete után egy rövid sétát tettünk a városban, majd visszatértünk a templomhoz közeli Bakonyi Természettudományi múzeumba. A lenyűgöző növény- és állatgyűjtemény mellett az ásványokat és az egykoron a Bakonyban élő ősállatok csontjait is megtekintettünk.
Ezek mellett még egy melegszendvics megevésére is jutott időnk, a falatozás
közben jókat nevetve társasoztunk. Ezek után visszasétáltunk a buszmegállóba, ahonnan hamar újra Győrbe is jutottunk. Bár nem voltunk sokan, nagyon élveztük a kirándulást, reméljük, valamikor bepótoljuk az eredeti úticélunk meglátogatását is.
Módly Emőke

Mosómedve őrsi kirándulás

December 8-án reggel 8:30-kor találkoztunk a győri vidéki buszpályaudvaron indulás előtt. Busszal utaztunk Felpécre ahol mind a négyen le is szálltunk
a falu legszélén. Azonnal megkezdtük utunkat Kajárpéc felé. Borongós időnk volt, de ennek ellenére délelőtt még a nap is kisütött. Felpéc határában találtunk egy állkapcsot, valószínűleg egy róka koma hagyta el. Kornél megtalálta az álomházát is a hegyben, egy szép parasztház volt, kis ablakokkal, nádtetővel. Útban a Hatos-tölgy felé nem maradhatott ki egy kis hülyéskedés sem. Befagyott pocsolyák tetejét kihalásztunk illetve törtük fel. Nagyon érdekes formákat láttunk és persze a jégtáblák széttörése sem maradhatott el. A Hatos- tölgy még mindig gyönyörű, bármelyik hónapban az ember azt látogatja. Itt ideje
volt egy nagy ebédnek. Nem mondom sár is volt elég, de ez nem rendített meg minket attól, hogy folytassuk utunkat. Sokorópátkára érvén rendeztünk egy
versenyt, ki tud több szemetet felszedni egy 500 méteres útszakasz mellől. Mi tagadás volt is rá okunk, mert az árok tele volt fém illetve műanyag palackokkal.
A faluban egy kedves bácsi hozott egy szemeteszsákot és elszállította a szemetet, annyit szedtünk, hogy nem fért volna bele a buszmegállóban elhelyezett
kukába. 20 perc múlva jött is a busz és fáradtan, de élményekkel feltöltődve érkeztünk Győrbe.
Varga Zsombor

Télitábori napló
Pénzesgyőr
2018 december 27
elsó nap, csütörtök

Napostiszt: Pap Zoltán
Imafelelős: Kalász Dóra
Szakács:
Konyhások: Szili Panna, Papp Zsombor, Kállai Anna, Sudár Imola
Krónikás őrs: Vándorsólyom őrs
Délelőtti program: kirándulás Zirc-Pénzesgyőr
Délutáni program: forfószínpad, amőba
Napi jelszó: Bajót
Napi jelmondat: A cserkész minden cserkészt testvérének tekint
Időjárás:
Reggeli: otthonról hozott
Ebéd: otthonról hozott
Vacsora: otthonról hozott + tea
Az őrs élményei: Korán reggel elmentünk a vasútállomásra, de nem lankadt
a kedvünk, mert vidáman utazhattunk a Rómer Flóris tagjaival. Mikor Zircen
leszálltunk a vonatról, túráztunk egy nagyot. Útközben még egy fácán tollat
is találtunk. Amint megérkeztünk a szállásra, találkoztunk kettő tudóssal, akik
tudni akarták, hogy megérdemeljük-e, hogy belépjünk a házba. Miután bizonyítottuk rátermettségünket, berendezkedtünk a szobáinkba. Ebéd után egy
őrült tudós mesélt nekünk a vitatkozásról, megismerhettünk néhány találmányt és produkciót készítettünk a tábortűzhöz. Ezután számot adtunk tudásunkról az amőba keretében. Voltak könnyű és nehéz kérdések is, de nagyon élveztük. Vacsora és eredményhirdetés után a tábortűznél előadtuk a
produkciókat. Ezek nagyon jók voltak, egytől egyik élveztük. Esti ima után
lefeküdtünk és mosolyogva gondoltunk vissza a napra.
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Tábori napló

Kunsziget
2018 július 10
ötödik nap, kedd
Napostiszt: Kalász Dóra
Imafelelős: Tóth Gellért
Szakács: Ági néni
Mosogatók: Torjai Nóri, Marton Anna, Verestóí
András, Nagy Ábris
Konyhások: Lehner Luca, Sudár Boróka, Kovács
Maja, Bagó Virág
Ügyeletesek: Papp Zsombor, Marsó Kende
Tűzfelelősök: Varga Kornél, Rippert Sándor

Krónikás őrs: Jégmadár, Tűzlepke, Farkas
Őrség:
22-24: Pápai Máté, Rippert Sándor
24-02: Horváth Barna, Nagy Ábris
02-04: Sudár Miklós, Papp Zsombor
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04-06: Péter Ramón, Hardi Ábris
Délelőtti program: Őrsi főzés, őrsi közösség
Délutáni program: Kalmárjáték, ígérettétel
Egyéb rendkívüli esemény: Zászlófelvonók: Bagó Hunor, Lehner Luca
Zászlólevonók: Verestóí Andris, Rios-Neskov
Fruzsi
Napi jelszó: Izsák
Napi jelmondat: A cserkész másokkal szemben
gyengéd, magával szemben szigorú
Reggeli: májkrém, paradicsom és zöldpaprika,
tea
Ebéd: őrsi paprikáskrumpli
Vacsora: tejberizs és gríz, kakaóval és teával
Az őrs élményei:
Farkas: őrsi főzés előtt volt
még egy kis időnk, így hát 3
bátor farkas felmászott egy
magas fára és felkötöttek
egy-egy függőágyat, úgy 56m magasságban. Megkaptuk a főzéshez a kellékeket
és nekiláttunk az étel elkészítéséhez. Meglepő módon
paprikáskrumplit csináltunk.
Finom lett, bár Mihály barátunk kicsit odaégette az alját. Majd következett a várva
várt játék: a kalmár. A farkasok nagyon értenek az üzleteléshez, emiatt az első három helyen biza farkas
végzett. Éjszaka hamar kidöltünk és nyugovóra tértünk.
Tűzlepke őrs: verő fényes napsütésre ébredtünk.
Kimentünk a rétre tornázni utána reggeliztünk,
utána már álltunk is neki az ebédnek, hoszen mindenki magának főzött. Gyorsan mindenki meg-

Boldog
születésnapot!

Csapataink e hónapban született tagjainak jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk:
Győri Ágnes rcs.
jan. 2-án
Fitos Rebeka őv.
jan. 9-én
Szabó Luca cs.
jan. 10-én
Békeﬁ Zsóﬁa őv.
jan. 11-én
Baradits Jázmin kcs.
jan. 13-án
Németh Virág cs.
jan. 15-én
Pálﬁ Keve cs.
jan. 17-én
Horváth Barna cs.
jan. 20-án
Horvátha Sebestény kcs.
jan. 20-án
Ring Bíborka kcs.
jan. 29-én

csinálta a bográcstartót. A bográcsba beleöntöttük az
olajat, hagymát, krumplit, vizet, husikat… Nagyon-nagyon ﬁnom lett végül a Paprikáskrumplink! Ebéd után kalmárjátékot játszottunk, ahol
az egész őrs nagyon ügyes volt, meg persze mindenki. Utána a cserkészek elmentek a Dunába fürödni. A vacsi tejbe rizs/gríz volt. A kiscserkészeket pedig este felavatták.
Jégmadár őrs: reggel ébresztő után tornáztunk
egy jót, majd felhúztuk a szászlót. Őrsi főzés volt,
amit hamar el kellett kezdeni, hiszen jött hozzánk
egy öreg cserkész, aki mesélt nekünk az árnyékban.
A paprikás krumplik hamar készen lettek és neki
is láttunk az evéshez. Délutáni játék egy kis kalmár
volt. Csoportos és egyéni játékosokkal. A nyertesek a tábortűz keretein belül lettek kihirdetve. A
nap fénypontja a kiscserkészek fogadalom tétele
volt. Vastag pulcsiban tértünk nyugovóra Nóritól
elköszönve.
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