A 815. sz. IV. Béla király cserkészcsapat rovata - http://815.cserkesz.hu/

2012
A IV. Béla király cserkészcsapat nevében
ezúton is kívánok minden Kedves Olvasónak
sikerekben gazdag, boldog új évet!
Balogh Alex

Programjaink január hónapban
január 15.
január 21.

Cserkész mise
Kiscserkész busóbál

Cserkész emlékérem
A Magyar Cserkészszövetség idén ünnepli
megalakulásának 100 éves évfordulóját. Ebből
az alkalomból a Magyar Nemzeti Bank cserkész
emlékérem kibocsájtását tervezi.

Névérték: 100 Forint
Tervező: Tóth Zoltán
Anyag: Cu75-Ni25
Súly: 10 g
Átmérő: 30 mm, 12 szögű
Verhető: 5.000 db BU és 10.000 db Proof
Tervezett kibocsátás: 2012. szeptember 1.

Csapatkarácsony
Mivel Karácsony az év egyik legnagyobb
ünnepe, ezért természetesen cserkészcsapatunk
sem felejtette el közösen megünnepelni.
Minden őrs már december elején megtudta,
hogy melyik másik őrsnek fog ajándékot
készíteni. Az ajándéknak persze cserkésziesnek
kellett lennie: valami olyan ehető dolog (ami
lehetőleg finom), és jól jellemzi a
megajándékozott őrsöt. Mindenki szabadon
engedhette
tehát
kreativitását,
melynek
eredményei lentebb olvashatók.

Az ajándékhoz kellett még készíteni egy
rövid előadást, mely „lehet énekes, verses, vagy
bármilyen más műfajból való”.
Cserkészeink december 18.-án, délután a
templomnál gyülekeztek, ahol –hónap harmadik
vasárnapja lévén- a csapat együtt vett részt a
decemberi cserkészmisén. Ezután átvonultunk a
csapatotthonba, ahol az őrsöknek még volt egy
kis idejük véglegesíteni egymásnak szánt
ajándékaikat.
Ahogy nincs karácsony fenyőfa, vagy
mézeskalács nélkül, úgy karácsonyi énekek
nélkül sem, ezért rövid énekpróba következett.
Végül, amikor már csak szépen csengő cserkész
hangok töltötték meg a nagyszobát, eljött a
várva-várt pillanat, amikor őrseink sorban
előadhatták „produkcióikat”, és bemutathatták
az általuk készített finomságokat.
Legújabb kiscserkészeink, a Párducliliomok
a Hód őrsnek szereztek örömteli pillanatokat
kókuszgolyóikkal, és énekükkel.
Vezetőségünk, azaz a Hód őrs egzotikus
riporttal, sushival, valamint gumibékákkal
kedveskedett az éhes Kobráknak.
A Kobra őrs a Jaguároknak adott „Kinder
meglepetés” muffint, némi irodalmi körítéssel.
A Jaguár őrs a Hóbaglyokat húzta, a nyaktiló
után fej nélküli „Hóba-goly” desszert volt az
ajándék.
A Hóbagoly őrs habcsókkal és karácsonyi
dallal készült a Napraforgó őrsnek, akik a
Csipkebogyó őrsöt lepték meg csipkebogyó
lekváros sütivel és egy -az alkalomra átírtnépdallal.
A kör a Csipkebogyók mézeskalács házával
és kortárs rapjével zárult.
Amikor már minden őrs ajándéka előkerült,
kezdetét vehette azok „kicsomagolása”, vagyis
elfogyasztása. A program végére még
morzsából se sok maradt, nemhogy az előbb
felsorolt ételekből. Mikor már mindenki
jóllakott, az ilyenkor szokásos foglalkozás végi
imánk zárta összejövetelünket.
Balogh Alex

