
KERÜLETI CSERKÉSZTÁBOR HOMOKBÖDÖGÉN

Idén Homokbödögére mentünk táborozni a cserkészekkel.  Nekem ez volt  az első,
mikor nem csak a csapattal, hanem az egész kerülettel mentünk. Ez azt jelenti, hogy
az összes pesti cserkészcsapattal, így 1500 cserkésszel táboroztunk közösen. Így sok
különleges  program és  feladat  volt.  Például  egyik  este  a  teljes  táborral  közösen
tartottunk  tábortüzet,  amikor  egy  egész  hajót  felgyújtottak.  Az  árboca  legalább  5
méteres volt, és még vitorlát is kötöttek rá. Szintén a nagy létszám miatt kellett menni
baltázni  is.  Ez  azt  jelentette,  hogy  12  órán  keresztül  különböző  helyeken
állomásoztunk, és minden arra járó idegent meg kellett állítani, és ellenőrizni, hogy
mit  akar  a  tábor  területén.  Emellett  a  saját  táborhelyünkön  minden  este  kellett
őrködni, ami nagyon izgalmas, főleg, ha állatok is vannak a közelben.

A  táboroknak  mindig  van  keretmeséje.  Ez  most  vikinges  volt,  amiben  a
legötletesebbek a jelmezek voltak, hiszen néhányan igazi állatszőrmét is hoztak, és
majd minden vezető szarvas sisakot hordott. Az étkezések különösen ízlettek. Ránk
egy  kedves  házaspár  főzött,  és  szerencsére  mindig  rengeteg  ételt  kaptunk.  Egyik
délelőtt  főzőversenyt  tartottunk.  Sajnos  az  eső  zuhogott,  de  ponyvák  alatt  így  is
sikerült.  Közben az egyik kocsiban bekapcsoltak zenét,  ezért aki akart,  az esőben
táncolhatott. Délután is tartottunk közös táncot, akkor is esett, de mégis jól éreztük
magunkat. E napon jött ki a híradó is, és mivel a többi csapat az eső miatt a sátrában
pihent, csak minket vettek fel.

Tetszettek a  tábortüzek,  de sajnos több is  elmaradt.  Mindig hatalmas élmény 100
emberrel este 11-kor énekelni és játszani. Mivel a táborban olyan sokan voltunk, 4
napon is felosztottak minket korosztályok szerint, és így szervezték a programokat.
Volt kézműves, sportnap, akadálypálya, strandolás (a hidegben). Az utolsó nap közös
vásárnap volt, amikor el lehetett menni a központi rétre, ahol rengeteg foglalkozást
tartottak. Az eső miatt itt is megvariálták a csoportokat, és mi voltunk az elsők, ezért
még nem minden működött, de szerencsére szép bőrkarkötőket tudtunk készíteni, az
arcfestést és néptáncot is kipróbáltuk. Délután a saját táborhelyünkön fejeztük be a
programokat, ahol fontunk, hennáztunk és különböző relaxációs lehetőségeink voltak,
mint például festegetés, vagy egymás labdákkal dobálása. Jó volt a tábor, és már most
várom a következőt. 
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