Vikingek a Malom-völgyben

A 121. sz. Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat és az alakuló Ócsai csapat közös nyári nagytábort szervezett 2014. július
11-20., összesen 97 fővel a Malom-völgyben. Az időjárás az első napokban nem kedvezett, örültek, ha nem esik az
eső. Ugyan a vikingek vízhez szokott nép, de ha a sátor úszik az esővízben az nem éppen kellemes. Ezen az apróságon
a táborlakók hamar felülemelkedtek és vidáman tették dolgukat: építették körleteiket, készültek az adott napi
feladatokra, besegítettek a konyhán, ellátták a napos, a tűzrakó, illetve vízhordó szolgálatot.
Látogatók jöttek a táborba Szabó Gábor esperes úr és felesége, Hodánics Tamás cserkész-lelkész személyében,
néhány helyen be is segítettek az őrsi ebéd elkészítésébe. Az őrsök megmutathatták főzőtudományukat, amikor a

vándorfakanálért versenyeztek. Volt mindenféle pimpere, mi szem-szájnak ingere - többek között chilis bab, pörkölt,
görög saláta, rablóhús, puding, sárkányfröccs, paprikás krumpli. A zsűrinek nehéz dolga volt a döntésben, nemcsak a
finom étkek miatt, hanem mert jégeső zúdult a táborra. Az időjárás viszontagságait szerencsésen túlélték.
A viking falut egy sárkány támadta meg, akitől csak egy kulcs megtalálásával menekülhetnek meg. A cserkészek
portyára indultak, hogy megszabaduljanak a sárkánytól. A tatai strandon aztán meglelték a szabadulásuk kulcsát, bár
esőben fürödtek, ami igen különleges élmény volt! Az őrsök külön útvonalon mentek, így voltak akik, a Turulszobornál töltötték az éjszakát, a többség visszatért a táborba. Minden szempontból nagy élmény volt az őrsi
közösségben eltöltött idő. Este a próbának megfelelve az újoncok fogadalmat tehettek. Ez az este volt az egész
cserkészév megkoronázása.
Az utolsó előtti nap sok vidámsággal telt, a táborlakók kereskedőjátékban vettek részt, majd az esti vásárra
készülődtek. A sárkánytól megszabadult a falu népe, így aztán önfeledten vigadozhattak. A vásárban finom mézital,
maguk sütötte kenyér, különféle vikingcsemegék, jóslás, masszázs, színház várta a cserkészeket.
Az utolsó napok szárazon teletek, így nagy melegben bontották a tábort. Sok élménnyel, barátokkal gazdagodva
tértek haza a cserkészek.
Hálát adunk az idei nyári táborért, hogy a nagy létszám ellenére Isten segítségével épségben hazatértünk! Köszönöm
a cserkészvezetők kitartó, vidám, fáradtságot félre tevő helytállását!
Szabó Zsuzsanna cst
csapatparancsnok

