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Cupa Activatus pizzázás
A Cupa Activatus egy verseny a csapaton
belül: minden évben az az őrs nyeri meg,
amelynek tagjai a legtöbb programon vettek
részt a cserkészév folyamán. A nyeremény az,
hogy a vezetőség elviszi a nyertest egy
pizzázásra az őrmezei Don Pepe pizzériába.
Mivel mi, a Csipkebogyók nyertük meg a
tavalyi Cupa Activatus-t, november 4-én
nyereményként elmehettünk egyet pizzázni.
Még sosem nyertük meg ezt a versenyt,
pedig már 3 éve rendezi meg a csapat. Ezért
nagyon izgatottak voltunk, és örültünk is a
díjnak.
Különleges alkalom volt, mivel éppen erre
napra esett Robi szülinapja is. Először sokat
vártunk azokra, akik későbbre jöttek. Amikor
megérkeztünk megmutatták, hogy hol van az
asztalunk.
Úgy ültünk le, hogy egy csipkebogyó és egy
vezető, így mindenkinek alkalma volt
beszélgetni a másik őrsből valakivel. Nem sok
várakozás után kihozták a pizzákat, rögtön neki
is láttunk, hogy elfogyasszuk őket. Óriási pizzák
voltak, alig fértek el az asztalon. És nagyon
finomak is voltak... Két nagy pizzát ettünk, az
egyik gyros-os, a másik pedig félig Hawaii-s,
félig csirkés volt. Miután megettük a pizzákat,
még sokat beszélgettünk és nevettünk együtt,
majd elindultunk hazafelé. Kelenvölgyben,
ahogy leszálltunk a buszról szétváltak útjaink,
mi Csipkebogyók visszamentünk a Kelenvölgyi
Általános Iskola elé, mert szüleink ott vártak
minket, a vezetőség, pedig haza ment. Mindenki
vidáman és jóllakottan távozott.
Milyen jó, hogy mi nyertük meg a Cupa
Activatus-t!
Csipkebogyó őrs

XVI. VÁRREG (x)
„Szeretettel hívunk, és várunk mindenkit
2011. november 26-án a hagyományosan
megrendezett VÁROSMAJORI REGÖSNAPra. Idén is párhuzamos programokkal várjuk a
résztvevőket, hogy mindenki megtalálhassa a
saját korosztályának megfelelő foglalkozást.
Kiscserkészek és újoncoknak: A szokásos
helyen, a Városmajori kistemplomban a
megszokott kézművesnap. Várható kézműves,
népmese hallgatás, népdaltanulás, játék.
Idősebbek: Néptánc oktatás: Mindenki jöjjön
akinek van kedve megtanulni vajdaszentiványit
táncolni, egész az alapoktól!”
Jelentkezés, és részletes
programról Ancsánál!

tudnivalók

a

Párducliliom őrs bemutatkozás
Az idei toborzással összegyűlt egy tizenkét
főből álló kis csapat, amelyet Hanna és én
vezetünk. Minden tag beleegyezésével a
Párducliliomot választottuk őrsi névnek. Az őrs
5 lányból és 7 fiúból áll, akik első, második és
harmadik osztályos tanulók a Don Boscoban,
illetve a Kelenvölgyi Általános Iskolában.
Az első őrsgyűlésen a leendő cserkészek még
félénkek voltak, de mostanra már megjött a
bátorságuk a rosszalkodáshoz. Hannával mégis
látjuk a pozitív oldalukat, és próbáljuk a jó
tulajdonságaikat fejleszteni, valamint rávezetni
őket, hogy kamatoztassák „talentumaikat”.
Nagyon jól tud esni, amikor azt mondják
elbúcsúzásnál, hogy alig várják a következő
őrsgyűlést, remélem ez a véleményük sokáig
megmarad, és belőlük is vezetők válnak majd,
mint belőlünk idén.
Hajdú Kinga (Párducliliom őrs)

