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Nemzeti Nagytábor 2013
Augusztus 11-én, délelőtt kezdett el megtelni a
Kelenföldi
pályaudvar
az
egyenruhás
cserkészekkel. Kicsik, nagyok, mindenki a
hátán zsákjával szállt fel a cserkész
különvonatra, mely mikor megteltek a vagonok
Ócsa felé vette az irányt. 100 év, ezt az
évfordulót ünnepelte együtt minden magyar
cserkész és ennek a lelkületével zajlott az egész
tábor végig. A tábor egészen rendhagyó volt, a
csapatok szét lettek osztva korosztályuk szerint
és csak a csapatnapon - amikor a látogatók is
érkezhettek - volt közös a programunk. Ezen
kívül az 4 korosztály szerint: kiscserkészek
(alsó tagozat), cserkészek (felső tagozat),
kószák (gimnázium) és vándorok (18 év
felettiek)
lettek
szétosztva
különböző
altáborokba, melyek elnevezéseiket a magyar
cserkészet történetének fontosabb állomásairól
kapták. Az altáborokon belül rajokba voltunk
osztva, egy rajban 5-6 őrs tartozott, akik az
ország különböző szegleteiből vagy határon
túlról érkeztek.
A sok őrs, akik mind máshonnan érkeztek, más
csapatokból,
tarsolyukban
különböző
szokásokkal és jobbnál jobb játékokkal hamar
megtalálták az összhangot, már a tábor hivatalos
kezdetén a hétfő délelőtti nyitóünnepségen
fergeteges volt a hangulat. A gyülekezőtérre
érkezve minden altábor elfoglalta a helyét, és
elkezdődött a zászlófelvonás. Ez idő alatt a
cserkészinduló hangzott el, amelyet mindenki
teli tüdőből és tiszta szívvel énekelt. Teljesen
libabőrös lett az ember az érzéstől, hogy itt van
ez a 3500 fiatal ugyanazzal a vidám
hozzáállással, ugyanazért a célért. Igen, sokan
voltunk és mikor ez a sok ember kitette a
hátizsákjából mindazt, amit hozott, élményeket,

szokásokat,
játékokat,
tapasztalatokat,
ismeretségeket és megosztotta a többiekkel,
pont olyan volt, mint a húsvéti gyertyaláng
megosztása: semmivel sem lettünk kevesebbek
azáltal, hogy mások is kaptak belőle. Azonban
szétosztásával a sok láng is bevilágítja az egész
templomot! A kipakolással mindenki teremtett
helyet, annak a sok kincsnek, amit maga vihetett
haza.
A programok korosztályoktól függően lettek
kialakítva, mindenki a maga igényei szerint
tehette próbára magát, élhette meg a közösséget,
építhette fel azt a világot, amelynek tényleges
kialakítója, felhasználója és működtetője lett.
Eszerint szóltak minden korosztálynak a
programok, amiken részt vettek. Csak hogy
említsek egy-kettőt, kiscserkészeknek, az ’Egy
bogár
élete’
keretmesén
belül
volt
sáskatámadás,
a
cserkészkorosztályban
építettünk Lánchídat, voltunk vásárban,
piknikeztünk, volt lóverseny, úri vadászat és
éjszakai játék világító karkötőkkel is. A kószák
másztak falat, lovagoltak, voltak evezni és volt
lehetőségük lézerharcozni. A vándor korosztály
különböző küldetéseket teljesíthetett, mint
néptánc, vagy hip-hop tánctanulás, masszázs
órák, vagy Dr. House rendelései, de
megtanulhatták a túlélés törvényeit is.
Úgy gondolom mindenki rengeteg új élménnyel
tért haza. Nyitott szívvel mentünk, nyitott ésszel
tanultunk sokat a többiektől, amiket most
hazahoztunk és igyekszünk mindenkivel
megosztani, akik nem lehettek részei ennek a
csodának. Rengeteg új ismerőst szereztünk,
akikkel feltétlen tartani fogjuk a kapcsolatot. A
leglelkesebbek például már augusztus 20-án
összefutottak a városban az utótalálkozón! 
Musch Hanna

