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Jaguár őrs, őszi portya
Az idei évben a Magyar Cserkész Szövetség
a november 16.-18.-i hétvégét jelölte ki a
cserkészcsapatoknak az őrsi kirándulásokra,
portyákra. Ezt az ajánlást megfogadva, őrsünk is
erre a hétvégére tervezte a portyát.
Ez azt jelenti, hogy nem egynapos túra
felszereléssel vágunk neki a túrának reggel, s
érkezünk meg vissza este; hanem péntek estétől
vasárnap délutánig tartott a program. A hideg
időjárást figyelembe véve, réteges öltözékben,
bakancsban, térképpel és tájolóval a kezünkben,
és egy legalább 60-85 literes túrazsákkal a
hátunkon kezdtük meg portyánkat.
Tömegközlekedéssel eljutottunk az Árpádhídig, ahonnan távolsági buszra szállva este 7-re
már meg is érkeztünk a Pilisbe, a Kesztölci
elágazáshoz. Portyánk innen indult csak
valójában. Mivel már igencsak sötét volt mikor
leszálltunk a buszról, ezért gyorsan mindenki
elővette, s felkapcsolta a fejlámpáját, betájoltuk
magunkat a térkép alapján és elindultunk
Kesztölc felé. A buszmegállótól körülbelül 4-5
kilométerre volt a falu határa, ahol mellénk
szegődött egy nagyon értelmesnek látszó kutya
is.
Kesztölcön egy kicsit pihentünk, illetve
legalább fél óra eltelt, amíg a térképen jelölt
turistajelet mi is megtaláltuk. (Sajnos a
rendelkezésünkre álló térkép már nagyon régi
volt, s sajnos azt vettük észre, hogy a faluban
sem volt megfelelően kitáblázva, hogy mi merre
van. És akkor az esti sötétségről még nem is
beszéltünk, ami még lehetetlenebbé tette, a jelek
észrevételét, s folyamatos követését. Ez még

sok hiba, elkavarás okozója volt az este
folyamán.)
Kesztölcről észak-keleti irányba átvágtunk a
szőlős kerteken, és a zöld jelzések
megtalálásának hiánya miatt, a tájoló
segítségével a Fekete-hegyi „Sasfészek”
turistaházat lőttük be célul, és a légvonal
szerinti menetirányba indultuk el fel a hegynek.
A szőlősből a sűrű erdőbe érve még az a kevés
segédfényforrásuk is megszűnt, amit a Holdról
visszaverődött napsugarak adtak. Hatalmasra
megpakolt táskánkkal és a fejünkön levő
fejlámpánkkal csak lépésről-lépésre tudtunk
haladni.
Ekkor már körülbelül este 10-11 óra lehetett.
Az esti dértől csúszóssá vált a talaj is, ami
tovább nehezítette az egyébként is csúszós, apró
kövekkel beborított hegyoldalon való feljebb
jutást. A kényszer hegymenet szörnyen
fárasztóra és lassúra sikerült. Még a
legkeményebb Jaguárokban is felmerült a
kétely, hogy vajon képesek-e ilyen körülmények
között is meghódítani a Pilis hegyeit… (Jaguár
őrs) - folyt. köv.
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Csipkebogyó őrsi portya
Novemberben, az őszi őrsi portyákra kijelölt
hónapban az őrssel, bár nem a szabadég alatt
alvós verziójában, de mi se hagytuk ki a
kalandokkal teli portyánkat. November 23-án
reggel korán indultunk Kelenvölgyből és
vonatoztunk Ivacsig, ahonnan elkirándultunk a
Veresegyházán található Medveparkba.
Hogy mit is takar a medvepark kifejezés?
Természetesen nem gumimacikat mentünk oda
majszolni, hanem egy közel 5 hektár nagyságú,
Közép-Európában egyetlen medvemenhelyre
látogattunk el, ahol 1998 óta kedvére játszhat 39
barnamedve, 16 Kamcsatkai egyed és 17 erdélyi
Európai medve, valamint 2000 óta 18 európai
szürkefarkasnak is otthont nyújt a park. A
területen barlangok vannak kialakítva a macik
számára, illetve két nagy tó, benne halakkal,
biztosítva az ivóvizet és a játszás lehetőségét,
valamint az óriási fenyves erdő a fáramászás
lehetőségét
nyújtja.
Az
érdeklődőknek
lehetőségük van arra, hogy az ott kapott
fakanállal az otthonról hozott, vagy helyben
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vásárolt mézzel etethetik a falánk medvéket,
akik nagy élvezettel nyalogatják a kedvenc
csemegéjüket a fakanalakról, és még télen is
előjönnek az látogatókhoz a téli álmukból.
Szerencsénkre nem rég született 3 bocs is,
akiknek a látványetetését is megtekinthettük,
illetve külön kialakított játszóterükön vicces
attrakcióikon tudtunk jókat nevetni. Baró, Hugi
és Dönci mindenkinek elnyerte a tetszését.
A parkban a farkasok és medvék mellett,
vannak gyűrűsfarkú ormányos medvék, és még
madarak is találhatók itt. A lányok örömére a
park mellett helyezkedik el egy lovarda,
ahonnan többen indultak lovagolni, így még az
őrs egyik kedvenc állatát, lovakat is tudtunk
simogatni. Veresegyházán ettük meg ebédre az
otthonról hozott szendvicseinket, majd délután
indultunk vissza a vonatállomás felé, ahol
útközben szürke marhákat és mangalicákat is
láthattunk egy farmon. A kirándulás további
része nálunk folytatódott, ahol a hidegből
megérkezve mindenki átkaphatta fürdőruháját
és nagy pancsolás vette kezdetét a lenti
medencében. A melegszendvicses vacsora után,
a medvés nap méltó lezárásaként a
Mackótestvér című filmet néztük meg és
aludtunk el.
Reggel nem is kellett ébresztő óra, a lányok
maguktól pattantak ki a hálózsákokból, így a
reggelizés előtt még tudtunk társasozni egyet. A
kalácsos, kakaós reggeli után kihúztuk, hogy kikinek készít ajándékot Karácsonyra, majd
élményekkel eltelve indult mindenki haza.
(Musch Hanna)

