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

Programjaink március hónapban
Március 9.
Március 18.
Március 23-25.

Keresztút
Cserkészmise
Tavaszi tábor

Tavaszi tábor hasznos információk
Találkozó: 2012. március 23. 17:30,
Kelenvölgyi iskola előtt
Visszaérkezés: 2012. március 25. 13:00,
Kelenvölgyi iskola elé

815 est
Idén
negyedszer
került
megrendezésre
csapatestünk, amely a ’815’ est nevet viseli. A
két konferanszié Abermann Julcsi és Mészáros
Zsófi voltak, akik a szüneteket is megtöltötték
érdekes cserkészinformációkkal és nevetéssel.
Egyéni előadóink főleg a Csipkebogyó őrsből
voltak, mivel sajnálatos módon őrsvezetőjük
betegsége miatt őrsi előadással nem tudtak
készülni. Az első Medgyessy Zsuzsi és Popa
Csenge balettelőadása volt, őket Paller Évi
követte versmondásával, A fülemülével. Ezt
követően Svéda Bea lépett színpadra a bátyjával
ének és gitártudásukat megcsillogtatva, majd
Gazdag László a Párducliliom őrsből mutatta be
zongoratudását. Az egyéni előadások sorát
Hajdú Péter és Varga Olivér zárta „A
pénzváltónál” című vicces előadásukkal.
Az őrsi produkciók sorát a legkisebb, a
Párducliliom őrs kezdte vicc estjükkel. Őket a
Hóbagoly őrs követte Melodrámák című, az
építkezésekről szóló produkciójával. Ezután
vicces, táncos előadást láthattunk a Jaguár őrstől
Törpék tánca címmel. Majd a Napraforgó őrs
lépet színpadra, akik hasznos és érdekes
információkkal láttak el minket a „zoknitáncuk”
után. Ezek után a vezetőségtől, a Hód őrstől
láthattuk szinkronúszó számukat.

Az estet végére az oklevélosztás és a sütizés tett
pontot.
Paller Nóra (Napraforgó őrs)

Kismarosi kirándulás
2012. március 3-án cserkészcsapatunk közös
tavaszi kiránduláson vett részt a Kismarosi 827es Szt. László cserkészcsapattal. Az indulásunk
kissé izgalmasra sikerült, mivel lekéstük a
vonatunkat, és egy órát kellett a pályaudvaron
várakoznunk. Persze feltaláltuk magunkat, és
egy
jót
játszottunk.
A
vendéglátók
csapatotthonában először játszottunk, ami
segítette
az
ismerkedést.
Mesefigurák
segítségével közös tulajdonságainkat kerestük,
majd elindultunk a túrára, ami a csodálatos
tavaszi időben nagyon jó hangulatúra sikerült.
Sajnos, egy ottani cserkészlányról kiderült, hogy
lázas beteg, és neki már az első dombon vissza
kellett fordulnia. Nem terveztünk hosszú túrát,
de az első emelkedők és a későbbi nagy sár
miatt elég megerőltető volt. A pihenőknél
viszont csodálatos kilátás tárult elénk, láthattuk
az egész napsütötte Dunakanyart. A második
megállásnál ebédeltünk, ahol egy játék keretén
belül csokival ajándékoztuk meg egymást. A
harmadiknál játszottunk, amit a hatalmas sár
eléggé megnehezített. Egy befagyott pataknál a
fiúk egy focilabdát találtak, amivel rögtön
elkezdődött a „nagy meccs”. A faluban a
Kismarosiaktól már hangos csapatkiáltásokkal
búcsúztunk, amikor kiderült, hogy még fél órát
várni kell a vonatunkra, ezért visszamentünk
egy rövid időre a csapatotthonukba, ahol meleg
teát kaptunk. Szerintem nagyon jó ötlet volt,
hogy egy másik cserkészcsapattal közösen
menjünk kirándulni, főleg, hogy ilyen kedvesek
és barátságosak voltak.
Popa Csenge (Csipkebogyó őrs)

