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A 815. sz. IV. Béla király cserkészcsapat rovata - http://815.cserkesz.hu/
Programjaink április hónapban
Április 13-14.
Próbáztatás
Április 15.
Cserkészmise
Húsvét
Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves Olvasónknak!
Tavaszi tábor (márc. 30 - ápr. 1.)
Sztrilich Pál Cserkészpark, Adyliget
A tavaszi tábor 2 éve bevezetett programunk,
amely felkészíti cserkészeinket a sikeres próba
letételéhez, és ez által is számot adnak az
általunk átadott cserkésztudásról.
Miből is áll egy ilyen hétvége?
Erről a saját nézőpontomból próbálok választ
adni a Kedves Olvasóinknak.
„Péntek délután volt, és a Kecskeméti iskola
előtt gyülekezett a jövő nemzedékének egy
kisebb csoportja, cserkészeink. Fiatalok, akik az
otthon kényelmét feláldozva, a számítógép, és a
szülők biztonsága mellől felállva korosztálytól
függetlenül indultak el, hogy jellemüket, és a
társadalomhoz való nyitottságukat erősítve
hozzájárulhassanak a világ jobbá tételéhez.
Csapatunk nagy izgalmakkal, és várakozással
indult el a tavaszi tábor helyszínére. Én a
hétköznapi kötelezettségeim miatt csak később,
péntek este fél 11-kor csatlakoztam a
táborozókhoz. Nehéz a hétköznapok viharából
átszellemülni. Ez inkább lelki eredetű fáradtság,
de miközben ezen töprengtem hallottam, hogy a
fiatalok a kötelező takarodó ellenére, az én
őrsömmel az élen hangoskodtak. Bementem
morcosan (mint egy nyűgös apuka a munka
után), hogy takarodó volt aludni kéne, nemde?
Hirtelen csönd, utána nagy meglepődésemre
örömujjongás hallatszott a sötétben. – Szia Peti!
Itt vagy? De jóóó!
Nem tartom magam
érzelgősnek, de mint ahogy akkor este, most is

könnybe lábadt a szemem, mint most amikor
ezeket a sorokat írom. Jól esett, hogy szükség
van Rám, és hiányoztam a gyerekeknek.
Lassan 24 éves fejjel érdekes hupikék törpikékes
jelmezben rohangálni, mivel ez volt a
keretmeséje a táborunknak, hogy Okoskaként,
könnyebben, és játékosabban vegyék az élet
egyre nagyobb követeléseit. Sokszor vezetetteink
dedós dolognak tartják ezeket, de mégis bele
élik magukat. Élvezik „törpeként”, ahogyan én
is, és elfelejtik a korábban tett megjegyzésüket,
az iskolából hozott agressziót, és stresszt.
Törpapa (Kiss Róbert csapatparancsnok)
vezetésével az eseménydús programjainknak
köszönhetően elrepült az idő, és jó hangulatban
lett vége a tábornak. A konyhai szolgálatot
Hami (Mészáros Ancsa) látta el, így a
napszaknak megfelelő és elegendő élelemmel
zajlottak le étkezéseink. Ott volt Törpicúr
(Hajdú Kinga), Ügyifogyi (Kiss Patrik), Törpilla
(Musch Hanna), és aprajafalva minden lakója.
Boldog, és családias hangulatban telt el 3
napunk. Énekeltünk, számháborúztunk, de sok
mindent tanultunk is, pl. térképészet, tűzrakási
ismeretek, sátorállítás és szerszámhasználat,
ebédfőzési ismeretek „Hami”vezetésével, stb. A
szombati napunkat keretmesés tábortűz zárta.
Hétvégénk a virágvasárnapi misén ért véget,
templomunkban,
és
ezzel
búcsúzunk
hétvégénktől, és térünk vissza a mindennapok
megpróbáltatásaihoz.”
Végezetül szeretném megköszönni Csapatunk
nevében Kiss Csabának, hogy csapatunk részére
rendszeresen
kölcsönadja
autóját,
és
mindazoknak,
akik
munkájukkal,
vagy
támogatásukkal segítik csapatunk működését és
programjaink zavartalan lebonyolítását.
Üdvözlettel:
Hajdú Péter (Hóbagoly őrs vezetője)

