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Programjaink november hónapban
november 18.
november

Cserkészmise
Őrsi
kirándulások
portyák

és

Lányraj program
Még a hideg téli napok előtt volt
szerencsénk
megszervezni
a
lányraj
programunkat a templom, illetve a plébánia
kertjében. Amíg a fiúk a tűzoltóságon voltak, mi
kint métáztunk, majd miután kellően
elfáradtunk bementünk egy picit társasozni.
Nagy Tabut játszottunk ,amit még a legkisebbek
is élveztek, közben elcsemegézgettünk a
sütikből, amiket otthon sütöttünk.
Úgy elszaladt az idő, hogy észre se
vettük, hogy már csak egy mesenézésre van
időnk. Az „Így neveld a sárkányodat” c. mese
után cserkészmisére készülődtünk ,ahol
összefutottunk a fiúkkal, akik arcán szintén
látszott, hogy egy jó kis délutáni program után
vannak velünk. Ugyan a gitáros mise még kicsit
hallgatag volt ,de úgy hiszem ,hogy ez egyre
jobb és jobb lesz . Hajdú Kinga (Áfonya őrs)

legizgalmasabb helyszíne: a tűzoltó szer. Ezen a
helyen
különböző
funkciókat
betöltő
tűzoltójárműveket láthattunk, pl.: 1-es, és 2-es
tömlő (tűzoltó autók vizes tartállyal), tűzoltó
daru, parancsnoki terepjáró, személyautó,
(amivel oktatásokra mennek), és terepes
tűzoltóautó
(erdőtüzekhez,
és
nehezen
megközelíthető természeti katasztrófákhoz).
Ezután felemeltek minket a tűzoltó kosárral 4
fős csoportokban, ami az egyik legjobb
emlékem erről a napról.
Megmutattak különböző tűzoltó kocsi
tartozékokat, amiket cserkészeink örömmel
vettek ideiglenesen birtokukba. Szó esett a
tűzoltásról, mint hivatásról is. A hétköznapokról, a 24 órás éberségről, és a
veszélyekről, amit nap-nap után átélnek. Arról
is, hogy nem az anyagi megbecsülés, hanem a
bajban lévő felebarátaik megsegítése a
mindennapokban a céljuk. Pontosan, mint a
cserkészeké.

Az önkéntes tűzoltók
Idén csapatunk új eseményéről szeretnék
beszámolni
Kedves
Olvasóinknak.
Cserkészeinknek külön fiú-, és lánynapot
tartottunk, aminek a „fiús napjáról” olvashatnak
ebben a rovatban.
Az Újbudai Tűzoltóságot látogattuk meg
a Tas vezér utcában, ahol idegenvezetőnk (egy
szolgálatban lévő tűzoltó) fogadott. Felhívta
figyelmünket a házirend betartására, majd
kezdetét vette túránk a híradó szobában. Itt a
tűzoltók híradósa éberen várja az esetleges
riasztásokat. Majd következett minden gyermek,
és sok felnőtt (többek között nekem is)

Nagyon örülök, hogy erre a programra
ilyen formán sor került, és hogy egy fél napos
élményt éltek meg csapatunk fiú cserkészei
kicsitől a nagyokig egyaránt. Remélem, hogy
lesz még ennek a rajprogramnak folytatása, mert
sohasem lehet tudni, hogy kikből lesznek a jövő
tűzoltói. Hajdú Péter (Hóbagoly őrs)

