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Cserkészmise
815 est
2011. március 12-én került megrendezésre
a „815 est” nevet viselő programunk. A
sok családtag és ismerős rengeteg színes
előadást láthatott az este során. A két
konferanszié Abermann Julcsi és Balogh
Alex voltak, akik az egyes fellépők
felkonferálása mellett szórakoztatták a
számok között a közönséget. Egyéni
fellépőként szerepelt Popa Csenge és
Csébfalvi Anna zenés előadással, Falusi
Flóra furulyázott, Paller Évi csodálatos
vicceivel nevettette meg a közönséget.
Ezen kívül Csoboth Bori és Falusi Flóra
táncot lejtettek modern stílusban a
„Csavard fel a szőnyeget” című régi
slágerre, de a hagyományos magyar
néptáncból is kaptunk ízelítőt Mészáros
Zsófia és párja, Csernus Mihály
előadásában. Az egyéni fellépőket, az őrsi
produkciók követték. Először a hóbaglyok
előadását láthattuk, amely az „Élő X-box”
címet kapta. Majd a Csipkebogyó őrs
következett mulatságos vicceivel. Utánuk
a Jaguár őrs „Mátrix pingpong” című
rendkívül elkápráztató őrsi előadása jött.
Majd a Kobra őrs előadásában Bear
Grylls-ről hallottunk sok érdekes és
mulatságos történetet. A Napraforgó őrs
négy különböző helyre varázsolta el a
közönséget,
betekintést
nyerhettünk
Amerikába, Afrikába, Európába és Indiába
is. A vezetőség, vagyis a Hód őrs egy
rendkívül mókás produkcióval színesítette
az estet. A fiúk mini tüllszoknyában
balettoztak a lányok profi tánca után. Az
előadások után kötetlen beszélgetésbe
elegyedett cserkész, régi cserkész, szülő,

ismerős, rokon és mindenki, aki csak ott
volt. Közben pedig a szülők által hozott
süteményekből fogyaszthatott a társaság.
Az est rendkívül jól sikerült, mindenki sok
új élménnyel ment haza, no meg a szép
előadásokért kapott oklevelekkel, amik
már az őrsi faliújságokon díszelegnek a
csapatotthonban. (Csipkebogyó őrs)
Interjú Abermann Julcsival, újdonsült
18+ ŐVVK kiképzővel
Alex: Hová hívtak kiképzőnek? Kikkel
foglalkozik az adott képzés?
Julcsi: A Magyar Cserkészszövetség
tavaly indította a 18 éven felülieknek szóló
őrsvezetőképzést. A képzés tematikája
nagyon
hasonló
a
hagyományos
őrsvezetőképzéshez, a célközönség itt
azonban már mind 18 éven felüli. Ők
elsősorban olyan fiatalok, akiknek a
gimnázium alatt valamilyen okból nem
volt lehetőségük őrsvezetőképző táborba
menni, azonban szívesen vezetnének őrsöt,
illetve akár családos felnőttek is, akikre
alakuló csapatokban nagy szükség van
őrsvezetőként. Kiképzők nyolcan vagyunk
és kb. 30 jelölt kezdte el a képzést.
Személy szerint azt gondolom, hogy erre
már nagy szükség volt, mivel sokan
vannak olyanok, akik 14-15 évesen még
nem elég érettek egy őrs vezetésére,
azonban később nagyon sok értéket tudnak
átadni a gyerekeknek.
Alex: Mit hozhatsz ezen keresztül a
csapatba?
Julcsi:
Új
ötleteket,
játékokat,
módszereket, és nem utolsó sorban a
cserkészettel kapcsolatos lendületem is
megerősödhet
további
cserkészek
megismerésével, akikkel csapatunk később
tud
közös
programokat,
táborokat
szervezni.
Alex: Köszönöm az interjút!

