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

Programjaink március hónapban
március 12.
815 est
március 20.
Cserkészmise
március 26.
Keresztút
(április 8.-10.
Próbáztatás)
Interjú a csapatparancsnokkal, egyben
újdonsült STVK (segédtiszt-képző)
kiképzővel
Alex: Hová hívtak kiképzőnek? Kikkel
foglalkozik az adott képzés? Hány fős a
stáb, mennyi elfoglaltságot jelent majd
számodra, és miért jó?
Robi: A Magyar Cserkészszövetség
segédtiszti-vezetőképző táborába hívtak
vissza kiképzőnek, ami azt jelenti, hogy
egy 12 főből álló kiképzőtörzsnek leszek a
tagja, akiknek a feladata, hogy kiképezzék
a leendő cserkész segédtiszteket, akik
aztán a saját csapatukban raj- vagy
csapatparancsnoki pozíciót töltenek majd
be. A majdnem két éves kiképzés,
felkészítő hétvégék sorozatából, illetve egy
10 napos nyári táborból áll, ahol
előadásokon és gyakorlati próbatételeken
keresztül próbáljuk őket felkészíteni a
rájuk váró feladatra.
Alex: Mit vársz tőle személyesen?
Robi: Legfőképpen azt várom, hogy
sikerül újra átélni egy darabkát mindabból,
amit 4 évvel ezelőtt, amikor elvégeztem a
képzést én is átéltem, illetve, hogy az azóta
már kicsit megkopott tudást sikerül
leporolni, ami nem csak nekem, de a
csapatnak is a hasznára válhat.
Alex: Mit hozhatsz ezen keresztül a
csapatba?
Robi: Tudást, kapcsolatokat, lelkesedést.
Talán ez utóbbi kettőből van a legnagyobb
hiány most a csapatban, remélem
kiképzőként sikerül majd ezen is javítani.
Alex: Köszönöm az interjút!

Csapatfarsang
Mi a közös az alábbiakban: óra, gyufa,
cserkész az avarban, repülő pilóta, néger
csecsemők? Nos, mindegyikben van barna
szín. És ezekben: ásványvíz, kékfény,
úszó? Már nem nehéz kitalálni: mind
kékek. Február 12.-én szombaton a kék és
barna
színű
jelmezekbe
öltözött
cserkészeink versenyeztek a „színhiányos”
király és királylány kegyeiért. A
versenyszámok
olyan
alapvető
képességeket tettek próbára mint a
bekötött szemmel ugrálás, pénzérme
hordás cipőorron, seprűtánc, vagy lufi
keringő.
Hogy senki se maradjon éhen, idén
süteményversenyt is hirdettünk, amire
saját készítésű sütikkel -feltétel volt, hogy
ne a szülő, hanem a cserkész maga készítse
a teljes „pályaművet”- lehetett nevezni. Az
érdeklődés hatalmas volt, a királyi párnak
nehéz dolga volt zsűrizéskor. Több tál
süteményt
kellett
egyesével
végigkóstolniuk, amit persze ezek után a
résztvevők is zsűrizhettek…
Természetesen a klasszikus jelmezverseny
sem maradhatott el. A jelmezek
egyenkénti, vagy csoportos bemutatkozása
után a döntés ismét a királyi pár kezében
volt. Nagy bölcsességgel hozták meg
választásukat a díjazottakról, akik szép
oklevelet is vihettek haza.
Én személyesen nagyon jól éreztem
magam, és szerintem ezzel így volt
mindenki aki ott volt. Aki pedig nem,
bánhatja, hogy nem vette ki részét egy
vidám estéből, és mellesleg a tél
elűzéséből!
Ezúton is köszönjük a Kelenvölgyi
Közösségi Háznak, hogy helyet biztosított
farsangunknak.
(Balogh Alex)

