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Hűvös június végi reggelen megérkezett a busz a bugaci Karikás csárdához. Leszálláskor két
kalózzal találkoztak a résztvevők, majd elindultak a kalóztanya felé. Időutazással találkoztak a
gyerekek Drake kapitánnyal, aki elvesztette a hajóját és legénységét. Biztonságos helyre vitte
őket és elkezdték az új hajókat építeni. Közben kalóztáncot és kalóznótákat tanultak. Ettek
vacsorára tengeri virslit, ittak rá egy kis citromos-cukros rumot. Majd az esti szélcsendben a
tábortűznél együtt zárhatták az estét.
Második nap délelőtt az idősebb kalózok megmutatták a kalóztudományukat. Növesztettek
szakállat, valamint őrsi kishajókat és egy nagy közös hajót is építettek. Az ebéd
paradicsomleves és sajtos tészta volt. Csendes pihenőben mesét hallgattak, majd kezdődött a
próba, ahol igazi matrózokká válhatnak. A hajósinasok bemutatták, hogy milyen nagyszerűen
tudnak fedélzetet mosni, csomózási tudományukat is megcsodálhattuk. A hajózási
alapszabályokat mind ismerik, jól használják a navigációs rendszert, így Drake kapitány
elégedetten ült le a legénységével vacsorázni. Az este folyamán a hajósinasok előléptek
matrózokká és az öt hajó flottává egyesült.
Harmadik nap reggel Drake kapitány régi barátja segítséget kért egy fontos ügyben, így a
flotta vízre szállt. A hajók kapitányai nagyon dicsérték az új matrózokat, mindenféle
nehézségben (pl. kincskeresés) kiválóan megállták a helyüket. Lassan leeresztették a
vasmacskát és kikötöttek. Miután visszaértek, vízi csatát szimuláltak, hogy leöblítsék
magukról az út porát. Az este diavetítéssel indult, utána pedig Disney, Andersen és Grimm
kavalkádjában kellett eligazodni és kideríteni, hogy melyik szereplő honnan is jött.
Negyedik nap reggelén, az éjszakai izgalmak után tovább alhatott a legénység. Reggeli után
minden hajó legénysége eljátszotta azt a bibliai történetet, amellyel a táborban foglalkoztak.
Aztán Hodánics Tamás nagytiszteletű úr tartott istentiszteletet. Aztán pakolt a legénység,
takarította a fedélzetet. Még indulás előtt csatáztak egyet. Majd fényképek készültek a
legénységről, végül Drake kapitány szélnek eresztette a flottát.
A kalóz témájú kiscserkésztáborban 25 kiscserkész, 14 cserkész táborozott Isten kegyelméből
nagyobb baj nélkül. Köszönetet mondok vezetőtársaimnak a 24 órás szolgálatért, a
vidámságért, és a sok játékért!
2014. augusztus 17.
Szabó Zsuzsanna cserkésztiszt
csapatparancsnok

