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Csapatkirándulás Lébénybe:

Március 30-án, szombaton reggel a friss levegőben gyülekeztünk a Kálóczy
téren ki biciklivel, ki gyalog. A rendeztük sorainkat, hogy mindenki tudja kivel megy, így egy 20 perc múlva a kisebbekkel el is indultunk a város fele, és
magára hagytuk a bicósokat hogy felkészüljenek nagy útra. Úton a buszmegálló felé megálltunk a Bisinger parkban játszani. Ott hamar ki fulladtunk a
jó fogócskás játékokban, így meg pihentük egy izgalmas turmixgépes játék keretein belül. Így úgy döntöttünk tovább megyünk a buszállomásra. A buszpályaudvaron kis várakozás után meg is érkezett a buszunk, ami egészen Lébényig szállított minket. Kitti fogadott és elvezetett minket a játszótérre. A
játékokat nagy kreativitással használtuk, és remek időt töltöttünk. Miután megérkeztek, kerékpározó társaink, úgy döntöttünk
meglátogatjuk a lébényi
templomot, mely már
1206 óta díszíti a várost.
Látogatásunk során nagyon sok érdekességet
tudtunk meg, és egy kis
jókívánságokkal teli tálból
húzhattunk útravalót.
Ezalatt a biciklisekkel történt: Mikor elmentek a
többiek mi még ott maradtunk egy kicsit a téren.
Ezután elindultunk a töl-
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tésen és Dunaszegnél megálltunk egyet pihenni, mert eléggé fáradtak voltak
a lányok. Mikor a templomhoz értünk, mi kipihentük magunkat, az energiánk és hazafelé is kitartott. Baleset sem történt. Ezekkel a kívánságokkal mentünk tovább már, mint tejes csapat a következő úticélunkhoz, a tóhoz. Eredetileg szalonnát szerettünk volna sütni, de a komoly szárazság miatt
tűzgyújtási tilalmat hirdettek országszerte, így sajnos nem gyújthattunk tüzet.
De nem keseredtünk el, hanem számháborút játszottunk. A játék alatt jól kimelegedtünk, futottunk, nevettünk. Bár kiegyenlített harcok voltak, egyik csapat győzedelmeskedett a végén. A számháború után összeszedtük csomagjainkat, a biciklisek is felkészültek az indulásra. Mikor mindenki kész volt,
elkészítettünk a csoportképeket, elbúcsúztunk egymástól, és a tóparttól is,
majd haza indultunk. Mire hazaértünk a Nap (és a biciklizés) kiszívta az energiánkat, így ránk fért a pihenés.
A két Zsófi
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Kerékpártúra
Kemenesszentpéterre

Kemenesszentpéter volt az úticélunk ezen a túrán. A könnyebbség kedvéért
Csornáig vonatoztunk. Végül Oszi, Dori, Marcell és én vágtunk neki az eső
ellenére is. Az előrejelzések azt mutatták, hogy csak enyhe eső lesz és déltől
az is megszűnik. És valóban nem volt túl erős eső, de ahhoz bőven elég volt,
hogy szépen lassan áztasson bennünket. Végül Marcell ruházata adta fel először a küzdelmet, ezért a bicikliutakon és alacsony forgalmú mellékutakon
megtett első szakaszt Szilben, egy forró teával zártuk le. A pihenő alatt kicsit
megszáradtunk és felmelegedtünk így indulhattunk tovább. Az eső közben
valóban enyhébb lett, sőt csakhamar el is állt. Hamarosan átkeltünk a Rába
felett és már meg is érkeztünk. Kemenesszentpéteren Zsiga bá' sírjánál álltunk meg, hogy emlékezzünk csapatunk örökös parancsnokára, aki 1991-2002
között vezette csapatunkat és aki megmutatta mi is az a cserkészet és hogyan
is kell egy csapatot létrehozni, működtetni és élettel megtölteni. Persze ma már
egyre kevesebben vagyunk, akik ismerhettük őt, de az örökségét, gondolatait
igyekszünk továbbvinni a cserkészmunkánkban, cserkészéletünkben.
A délutáni terv szerint Pápának vettük az irányt, menet közben a kihalt utakon még beszélgetni is tudtunk és kényelmesen elértünk egy egész korai vonatot. Így aztán majdnem szárazon és kellemes kora tavaszias időben értünk
haza.
Zoli

Őrsi kirándulások márciusban

Oposszum őrsi kirándulás

Egy szép tavaszi napon, március 24-én az Oposszum őrssel kirándulni indultunk. A tervünk sok játék és egy nagy piknik volt a Püspök erdőben. A
városban kószálva direkt újra felfedeztünk néhány nevezetességet, mintha túristák lennénk. A Rába partján a játszótéren is töltöttünk időt, utána sétáltunk
át a verőfényes napsütésben az erdőbe. Ott igazán különleges pikniket töltöttünk, a szokásos szendvicseken kívül avokádókrémet is csináltünk, tonhalat
ettünk, salátát csináltunk és különleges gyümölcsöket is ettünk. Emellett rengeteget játszottunk, elkezdtük az őrsi römi bajnokságunkat. Sok új játékot kipróbáltunk, a napsütésben egymás zenei izlésébe is belekóstolhattunk. Nagyon jól éreztük magunkat, így vidáman indultunk haza, amikor a nap már
elbújt a fák mögé.
Módly Em

Pottó őrsi kirándulás

Egy szép reggelen a Pottó őrssel Mosonmagyaróvárra mentünk kirándulni. A vonat út kellemesen telt és közben ettünk egy kis nasit. Miután leszálltunk
a vonatról elindultunk a Lajta partjához. Az út közben sokat beszélgettünk és énekeltünk. Amikor elértünk a parthoz megpihentünk egy kicsit. Valakik kacsát etettek, mások pedig magukba habzsolták a ﬁnom falatokat. Utunkat tovább folytattuk a vár felé, ahol egy jót piknikeztünk majd egy kis pihi után rengeteget játszottunk. Sajnos hamar eltelt az idő és vissza kellett mennünk a vasútállomásra, de mindenki nagyon jól érezte magát.
Fitos Rebeka

Széncinege őrsi kirándulás

Egy szép márciusi reggelen a Széncinege őrs a buszpályaudvaron gyülekezett, hogy meglátogassa Veszprém városát. Az őrsben már-már hagyománnyá vált, hogy az utazás nem úgy sül el ahogy terveztük, és ezen a napon
is kiderült hogy nem indul a busz amit kinéztünk, így egy jó futással kezdtük
a kalandokat a vonathoz.
A vonat út nagyon gyorsan eltelt mert sokat játszottunk nevettünk és beszélgettünk. Mikor oda értünk egy kis séta után felfedeztük a várat és a gyönyörű kilátást.. Onnan átsétáltunk a Benedek-hegyre. Utána ettünk egy jó fagyit és folytatódott utunk a Gulya dombi kilátóhoz ahol játszottunk és
sütögettünk egy jót. Végül siettnünk kellett a buszra!
Lehner Luca
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Tűzlepke őrsi kirándulás

Szép tavaszi nap volt március 23, amikor is útnak indultunk Bársonyos felé.
8-kor találkoztunk a vidéki buszpályaudvaron és szűk fél órán belül már indult is a busz. Bársonyoson a templomnál szálltunk le és a zarándokút útvonalán vágtunk neki a túrának. Út közben egy mangalica telep mellett is elhaladtunk, ahol volt néhány igazán édes malac is. Séta közben énekeltünk és
játszottunk is. Tápszentmiklós határában tartottunk ebédszünetet, ahol mindenki az otthonról hozott ﬁnomságokat fogyasztotta. Ebéd után újult erővel tettük meg a hátralévő távolságot Pannonhalmáig, ahol buszraszálltunk
és hazatértünk. Nagyon szép nap volt.
Szarvas Kata
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Jégmadár őrsi kirándulás

Reggel izgatottan keltek az őrs tagjai, mert tudták hogy aznap mennek őrsi
kirándulásra.A vasútállomáson találkoztunk, ahol megvettük a jegyeket, majd
felszálltunk a vonatra és elindultunk Sopronba. Az idő eleinte kedvező volt,
de ahogy elértük az úticélunknak kitűzött kilátót, esni kezdett az eső. Kedvünk nem lankadt, így miután megettük ebédeinket, továbbindultunk. Az
utunk egy anﬁteátrumhoz vezetett, ahol nem tudtunk játszani létszámunk miatt. A napot egy kiadós hazautazással töltöttük.
Mindenki boldogan ért haza az állomásról.
Sudár Zsófi

Gulipan őrsi kirándulás

Rozsomák őrsi kirándulás

A reggel 8-as buszra, négy Rozsomák érkezett, majd később ötre egészült
ki. Felszálltunk és már úton is voltunk Pannonhalma felé. Egy kis kérdezősködés után a főtérről szereztünkbpár kukászsákot és indultunk Ravazd felé.
Egész úton szemetet szedtünk, és csak a temetőnél álltunk meg egy gyors pihenőre. Még mielőtt elértük volna a Pannonhalma végét, megtelt mind a három szemeteszsákot, amit vettünk és nekivágtunk az útnak Ravazd felé.
Megnéztünk egy halastavat és a Béla-kúthoz is elmentünk, ahol ebédeltünk
és vizet töltöttünk, aztán nekivágtunk átszelni a Sokoró hullámos dombjait.
Egy szimpatikus vadászlesnél pihentünk egy kicsit és folytattuk utunkat Sokorópátka felé. Mikor megérkeztünk, még majdnem két óránk volt a buszig,
úgyhogy pihentünk és játszottunk, amíg meg nem jött. A buszon megpihentünk és mindenki épségben hazaért.
Sudár Miklós

Csodálatos napra ébredtünk Vasárnap reggel.A buszpályaudvaron gyülekeztünk.Míg mindenki megérkezett megbeszéltük Hogy ki mit csinált tegnapi
nap.Majd felszálltunk a buszra és elindultunk. Utazás közben játszottunk egy
kis versenyt. Mindenki nagyon ügyes volt benne . Hamar elment az idő hipp
hopp odaértünk Zircre. A buszállomáson játszottunk fogócskákat és továb
álltunk. Megérkeztünk a termésszettudományi múzeumba .Itt szintén röpült
az ídő. Megnéztünk érdekes állatokat és növényeket is. Majd elmentünk a közeli játszótérhez és ott játszottunk egy szuper számháborút. Késöbb vissza
indultunk a buszhoz . Vissza útón még jobban megismertük egymást. Maradt
egy kis ídönk játszani és természetesen a világ legjobb játékát játszottunk a
fedezékbét. Felszálltunk a buszra és sitty sutty haza is értünk . Mindenki elfáradtan de vigyorogva köszönt el a másiktól.
Molcsányi Réka

Télitábori napló

Pénzesgyőr
2018 december 30
negyedik nap, vasárnap
Napostiszt: Győri Ágnes
Imafelelős: Hardi Luca
Szakács: Ági néni
Konyhások: Krónikás őrs: Jégmadár, vattafarkú nyúl
Délelőtti program: pakolás, mise
Délutáni program: hazautazás
Napi jelszó: Nagytagyospuszta
Az őrs élményei: Fáradtan keltünk fel és szomorúak voltunk, mert tudtuk,
hogy vége van a tábornak. Ébresztő után össze kellet pakolnunk. mert reggeli után takarítani kellett. A ﬁnom meleg tea és a májas kenyér mellett a hóesést bámultuk, de sajnos nem sokáig esett. Kitakarítottuk a szobákat, majd
lementünk a közösségibe, krónikát írni és társasozni. Ez nagyjából fél óra
volt, majd elindultunk a misére. Mise után vissza indultunk és egy kiadósat
ebédeltünk. Evés után egy félórát pihentünk. Elindultunk és elkezdett esni
az eső. Úgy szakadt, mintha dészából öntötték volna. De sikeresen odaértünk. Egy kicsit játszottunk és felszálltunk a vonatra.
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Tábori napló

Kunsziget
2018 július 13
nyolcadik nap, péntek
Napostiszt: Kalász Dóra
Imafelelős: Tóth Gellért
Szakács: Ági néni
Mosogatók: Kalász Bálint, Pápai Máté, Horváth
Barna
Konyhások: Békeﬁ Zsóﬁ, Lehner Kata, Holchammer Fanni
Ügyeletesek: Gergely Bence, Nagy Ábris
Tűzfelelősök: Dányi Ádám, Kállai Anna
Krónikás őrs: Mosómedve-Tigris, Sarki róka
Őrség:
22-24: Holchammer Kitti, Lehner Kata
24-02: Kovács Maja, Szarvas Kata
02-04: Sudár Boróka, Németh Virág
04-06: Lehner Luca, Holchammer Fanni
Délelőtti program: Eü forgó, ﬁú/lány délelőtt
Délutáni program: Tűzforgó
Egyéb rendkívüli esemény: Zászlófelvonók: Marsó Hajnal, Pápai Máté
Zászlólevonók: Németh Virág, Verestóy János
Napi jelszó: Király-rét
Napi jelmondat: A cserkész vidám és meggon-
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dolt
Reggeli:
Ebéd:
Vacsora:
Az őrs élményei:
Mosómedve-Tigris: Reggel egy jó kis aerobikkal
indítottuk a napot. Miután mindenki felpörgött a
lányok és a ﬁúk külön váltak és eltöltöttek egy szuper délelőttöt a másik nem társasága nélkül. A lányok megszépülhettek és hajat mostak, a ﬁúk pedig csempészes játékot játszottak. Ebéd előtt EÜ
forgóztunk. Az ebéd gyümölcsleves és túrós tészta
volt. Csendespihenő után lebontottuk a kiscserkészek sátrát, majd felkészültünk a rohampályára.
Izgalmas verseny volt. Sokat kellett futni a bozótban. Vacsira várakozva kihirdették a győzteseket.
Mindenki nagyon ügyes volt. Ezután egy rendkívül különleges tábortűzön vehettünk részt. Este fáradtan, de boldogan és büszkén feküdtünk le
aludni.
Sarki róka őrs: Reggel egy frissítő jógával indítottuk a napot. Reggel után a ﬁúk és a lányok
szétváltak. A ﬁúknak egy jó hadijátékkal telt a délelőtt, a lányok a zuhanyzóknál hajat moshattak és
szépítkezhettek. Ebéd előtt egészségügyi forgóban
vehettünk részt, ahol tisztázhattunk pár dolgot az
elsősegéllyel kapcsolatban.

Boldog
születésnapot!

Csapataink e hónapban született tagjainak jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk:
Káldi Rozália kcs.
ápr. 1-én
Káldi Mátyás kcs.
ápr. 1-én
Nagy Ábris kcs.
ápr. 5-én
Deák Boldizsár kcs.
ápr. 8-án
Varga Dénes kcs.
ápr. 8-án
Németh Anna kcs.
ápr. 10-én
Kalász Dóra st.
ápr. 11-én
Kajtár Ákos cs.
ápr. 12-én
Kiss Loretta kcs.
ápr. 12-én
Gáll Réka kcs.
ápr. 14-én
Kondor Natália fcs.
ápr. 14-én
Kondor Noémi kcs.
ápr. 14-én
Gáti Sámuel cs.
ápr. 15-én
Király Lujza Eliza kcs.
ápr. 15-én
Hardi Ábris kcs.
ápr. 20-án
Szabó Bence Zoltán őv.
ápr. 20-án
Demkó-Nemes Réka rcs.
ápr. 22-én
Antal Tamás kcs.
ápr.25-én
Farkas Laura cs.
ápr. 28-án
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