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Programjaink február hónapban
február 11.
február 19.
február 25.
(március 3.

Cserkészbál
Cserkészmise
815 est
Közös program a
kismarosi cserkészekkel)

815 est
Kedves érdeklődő!
A korábbi évek sikerére való tekintettel
természetesen idén sem maradhat el csapatunk
„Ki Mit Tud?-ja” a 815 est, amelyre minden
csapatunk iránt érdeklődőt is szeretettel várunk!
Az est programja: mostani őrseink illetve
cserkészeink előadásai, majd süti evős-üdítő
ivós beszélgetés.
Helyszín: Kelenvölgyi Általános Iskola aulája.
Időpont: február 25.-én 16:30-19:00-ig, ajánlott
érkezés 16:15.
Remélem, minél többükkel találkozunk február
25.-én! Az est szervezőinek nevében:
Balogh Alex

Farsang a 400-asokkal
Lassan vége a télnek és közeleg a Nagyböjt,
ezt pedig a hagyományokhoz híven egy farsangi
mulatsággal ünnepelte meg közösen csapatunk.
Hogy ne csak a hagyományoknak, hanem az
újításoknak is adjunk, idén egy másik
cserkészcsapattal, nevezetesen a 400-as Szent
Péter és Pál cserkészcsapattal mókáztunk
együtt, az ő csapatotthonukban.
Február 4-én a nagy havazás közepette
indultunk a suli elől. Hála a szülői
segítségeknek kocsikkal jutottunk el a másik
csapat otthonához, a Bécsi úthoz. A korai
érkezésünk után, akinek kedve támadt,
kiélvezhette az időjárás adta lehetőségeket és
hógolyózásba kezdett az udvarban, a fázósabbak
a radiátor körül melegedtek odabenn.

Mikor megérkeztek a másik csapat tagjai,
mindenki felöltötte maskaráját, majd egy közös
imával vette kezdetét a program. A bemelegítő
játékok után, ahol mindenki volt zsiráf, tapír
vagy rozsomák és kellően összegabalyodtak
kezeink, a sorversenyek következtek a rózsa,
szegfű, ibolya, tulipán és nárcisz csapat lelkes
versenyzői között. Volt kendőadogatás a lábak
közt, kellett szívószállal ügyeskedni és igen
érdekes alakzatokba is össze kellett állni a
csapattagoknak, mikor meg lett szabva hány
kéz,láb, fenék vagy fej érintheti a talajt.
Mikor már kellően kifulladtunk mindenki
kedve szerint olthatta szomját és étvágyát.
Fogyaszthatóak voltak finomabbnál finomabb
sütemények, de a sós dolgokat kedvelők se
maradtak éhen.
A jelmezbemutatás egy izgalmas előadásos
játékon keresztül folyt, ahol a csapatoknak
történeteket kellett szőni együtt, belevonva
szereplőnek minden csapattagot jelmeze szerint.
Színpadra léptek kalózok, tündérek köztünk járt
Harry Potter és Csingiling,a szépséges Bell,
Harisnyás Pipi, a végletek embere, egy favágó,
valamint egy hetes, egy zongora minden
billentyűjével, és egy idős házaspár is. Végül
beköltözött közénk pár titkos karmester, akit
igyekezett mindenki feltűnés nélkül utánozni,
míg a visszatérő személy, akit addig kiküldtek
és nem tudta ki a karmesterünk találgatott.
Lezárásképp az aktuálisan bejátszott zenékre
bizonyíthatta mindenki hiánytalan tánctudást
mindenféle táncstílus terén. A programot
szintén közös imával zártuk, és köszönetképp
elhangzott minkét csapat csatakiáltása is. A
hazajutás szintén kocsik segítségével történt, így
20.00 óra körül érkeztünk vissza az iskola elé.
Szerintem mindenki nevében mondhatom, h
igen jól telt a délutánunk, mindenki
élményekkel a tarsolyában tért haza!
Köszönjünk a 400-asoknak, hogy náluk együtt
farsangozhattunk!
Musch Hanna (Párducliliom őrs)

