
A kvantum bolygón 

Réges régen egy messzi-messzi galaxisban megérkeztünk 

a bolygóközi táborba. Az osztagból tizenöten érkeztünk 

meg időben. Ezerarcú kadét (Kiss Máté) egy bolygó-

fordultával később érkezett, mert a hiper-hajtóműve 

befuccsolt. A késésért megfenyegette őt az osztagvezető 

és helyettese, Peter parancsnok.  

Megkaptuk az egyenruhát és elkísértek bennünket a 

Propaganda Központhoz. A sok klón és kadét között 

ülve hallgattuk Sidius nagyurat (Vellai László 

táborvezető), amint bemutatta a 15. halálcsillag (15. 

AJTP-tábor) tervét. Ezek után elszállásoltak 

bennünket a nyári 7-es nevű bunker 10 személyes 

kabinjaiba. 

Másnap az első és a második étkezés között csapatokban felmérhettük fizikai 

állóképességünket egymás elleni küzdelemben. Volt itt íjászat, kosárlabda, 

foci, kerékpár ügyességi verseny és hasonlók. 

         

 

 

Délután elkészítettük első plazmavető fegyverünket 

(kézműves foglalkozás), majd este holocronon 

bemutatták a bolygó ökoszisztémáját (a moziban 

megnéztük a Vad Magyarország című természetfilmet).  

 

Hétfőn reggel vezetőink segítségével közelebbről megismerkedtünk osztagunk 

tagjaival, majd osztagvezetőnkkel és a parancsnokkal fogadtuk a hadi csapat 

másik felét (angolosok), akikről nemrég szereztünk tudomást. Hogy őket 

jobban megismerjük, elmentünk velük együtt egy hektoplazmatikus térségbe 

(Balaton-part), ahol ők – különös bőrtípusuknak köszönhetően – néhányan 

megmártóztak a rendkívül hűvös, ragacsos folyadékban. Undi volt. De a 

társaságukat élveztük. Ezt követően nekik vissza kellett térniük 

szülőbolygójukra, mert ők nem voltak hivatalosak a 7-es nyári bunkerba. (Jó 

nekik) 



                         

A vacsora ezen az estén igazán különleges volt: Ríkató kígyót ettünk yanga 

módra. Aztán nyugovóra tértünk. 

 

A következő nap első felében 4 hold még látszott az 

égen, mi pedig megtanultunk lőni, vadászgépet 

vezetni, hackerkedni, és kitűztük céljainkat a 

köztársaság jövőjét illetően (személyiségfejlesztő 

csoportfoglalkozás). 

 

A nap második felében átexportáltak 

bennünket a bolygó egyik vulkáni 

kráterébe (Tihany). Meglátogattuk az ősi 

kriptát, ahol bemutatták az ősi jedi 

mestereket és a sith nagyurakat. ezután 

következett az archívum, ahol elmesélték 

a bolygón lakó őslények spiritualitását. 

Utolsó állomásunk ezen helyen egy 

irányító központ volt (tihanyi visszhang-

domb), ahol Ezerarcú véletlenül lenyelt 

egy mini komnikot; el akarta mondani a véleményét, de csak az első szóig 

jutott, mert a gyomorsava szétmarta a készüléket. Nem sokkal később az 

incidens következményeként visszaküldtek bennünket táborhelyünkre. 

A következő napon még eszmecserét folytattunk jövőbeli céljainkról, majd 

szerencsésen átvészeltük az éjszakai űrbéli támadást (hatalmas vihar 

villámokkal és mennydörgéssel) 

Lovassy támaszpont készülj, ÉRKEZÜNK! 
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Zánka, 2014. augusztus 21. 


