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Nyárzáró tábortűz

Nyári tábor 2012 - Balatongyörök
Július 17-én reggel korán találkoztunk a
Kelenföldi pályaudvaron. Innen hosszú vonatút
vezetett Balatongyörökre, ahonnan túráztunk a
táborhelyig. Az előtáborozók az egyiptomi
keretmeséhez illően fogadtak minket. A
zászlófelvonás után, amivel minden napunkat is
indítottuk ezt követően, minden őrs felállította a
sátrait és elkezdte építeni körleteit. A következő
napokban még dolgoztunk a körleteinken, míg
végül mindenkinek kész lett az asztala,
tűzrakóhelye, mosogatója és a közös fürdők,
latrinák, étkezde. Pár nappal később érkeztek le
a kiscserkészek, akik ugyanolyan jó fogadtatást
kaptak: mindenki felvette keretmese ruháját,
voltak fáraók, hastáncosok, rabszolgák és
hajcsárjaik.
A
zászlófelvonásokon
lett
kihirdetve a napi parancs, a jelmondattal, az
aznapi őrség, EÜ, konyha, tűz, krónika és ima
szolgálatosokkal. Minden délelőtt különböző
programok voltak, mint például vízicsúszdázás
az általunk készített csúszdán, puszicsata,
forgószínpad különböző érdekes témákban, mint
például: túlélés, egyiptomi mitológia és
titkosírás, hadijáték, kézműves és hennázás.
Volt egy kirándulós napunk is, mikor
eltúráztunk a Balatonhoz. A reggeliket a GHsok csinálták nekünk, és az étkezdében
fogyasztottuk el, az ebédet és a vacsorákat
minden őrs a maga körletében főzte. Minden
nap volt reggeli torna, és a délelőtti programok
után játék, ének vagy tánc, ebéd után egy kis
csendes pihenő és vacsora után különböző
témákban tábortűz. Ekkor megelevenedtek
mesehősök, különböző nemzetiségű cserkészek
a Mennyországból és bolond csecsemők is. Erre

minden őrsnek készülni kellett egy témába illő,
megadott című tábortűzi számmal. Minden
napot zászlólevonással zártunk. Vasárnap, a
szülői napon meglátogatott minket a
csapatunkat alapító Ferenc atya, aki misét tartott
a táborozóknak és a szülőknek. A közös
bográcsos ebéd és métázás után a szülők és a
kiscserkészek hazamentek, és a többi őrs pedig
elkezdett készülődni az utolsó vacsorára. Itt
mindenféle finomság és nagy mulatság volt az
utolsó este. Másnap, miután lebontottuk a
tábort, egy délutáni vonattal, élményekkel tele
indultunk haza. Itthon, amikor befutott a vonat
Kelföldre vidáman búcsúztunk egymástól és
tértünk vissza a tíz friss természetben töltött nap
után a kocsikkal és kipufogógázzal teli városba.
Reméljük, hogy ez a tíz nap egész évre erőt ad
addig, amíg jövőre is mehetünk kikapcsolódni a
természet lágy ölére! (Csipkebogyó őrs)

Tisza-túra (röviden)
Augusztus 15.-én reggel 4:58-kor indultunk a
Nyugati pályaudvarról. Pár óra múlva megérkeztünk Tiszabecsre, ahol már vártak minket a
kenuk. Bepakoltunk a műanyag hordókba és
vízre szálltunk. Nekiindultunk az első napra
tervezett 15 kilométernek. Néhány óra alatt
leértünk és kikötöttünk egy homokpadon.
Második nap egy laza 7 kilométeres távot
mentünk, de közben a Túr-bukónál megálltunk
fürdeni. Harmadik nap megint ~15 kilométert
tettünk meg. Evezés közben az egész csapat
szotyizgatott és szópókerezett. Negyedik nap 20
kilométert eveztünk, és kicsivel a Szamos
befolyása után szálltunk partra. Leadtuk a
csónakokat, és az éjszakát ott töltöttük. Reggel
összepakoltunk, majd átstoppoltunk Vásárosnaménybe. Ott felszálltunk a vonatra és
hazajöttünk. (Endrődi Gergely)

