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Programjaink május-június hónapban
Május 20.
Június 2.

Cserkészmise
Kelenvölgyi főzőverseny

Kelenvölgyi főzőverseny
Le se merem írni, hogy idén már hatodszor (!)
kerül megrendezésre a cserkészek által
szervezett kelenvölgyi főzőverseny, mely, mint
a nevéből is kitűnik, nem csak cserkészeknek,
hanem egész Kelenvölgynek szól! A
főzőverseny ötletét még 2007-ben álmodtam
meg, miután a cserkészmajálist egymás után
többször is elmosta az eső és így el kellett azt
halasztani, annak ellenére, hogy mennyi
készülést és energiát fektettünk bele. Ezért egy
olyan programot szerettem volna, ami
hasonlóképp
megmozgathatja
egész
Kelenvölgyet, ugyanakkor rossz idő esetén is
megtartható. Így született meg a kelenvölgyi
főzőverseny gondolata, melynek első és
legfontosabb célja számomra az volt, hogy akik
eljönnek, azok jól érezzék magukat. A másik
cél, amit megfogalmaztam magunknak, hogy
egy olyan alkalmat biztosítsunk, ahol a
Kelenvölgy (és környékén) élő lakosok jobban
megismerhetik egymást, miközben finomabbnál
finomabb, bográcsban készült ételeket főznek.
A gyerekek számára idén is különböző
programokkal készülünk, így lesz például
kürtőskalács sütés, kézműves és (a kevesek által
ismert) magyar baseball, azaz méta is. A
részvétel a korábbi évekhez hasonlóan ingyenes,
ugyanakkor előzetes jelentkezéshez kötött, hogy
megfelelő számú főzőhellyel és tűzifával
tudjunk készülni.
Jelentkezni
június
1-ig
a
kelenvolgyifozoverseny@gmail.com
címre
küldött levélben lehet csapatnév, létszám és
elkészítendő étel nevének feltüntetésével. A

program 9-16 óráig tart, a zsűri 15 órakor megy
körbe, hogy megkóstolja az elkészült főztöket,
ami bármilyen bográcsban készített étel lehet.
Remélem
június
2-án,
9
órakor
a
templomkertben találkozunk!
Kiss Róbert

Cserkész sportnap
Nincs is jobb, mint egy kora májusi napsütéses
napon nem délig henyélni, hanem reggel
minden erőnket összeszedve felkelni és
végigsportolni egy délelőttöt!
Kilenckor találkoztunk a réten, s bár nem tudott
mindenki eljönni, így is sikerült két focicsapatot
összeállítanunk, így indulhatott is a móka. A
nagy életkori szórás sem hátráltatta hőseinket a
minél intenzívebb részvételben, s végül a naptól
és a sok futástól kipirosodva vettük magunkhoz
a frissítőt az árnyékban. Ezután egy lazább rész
következett, ahol párosával illetve szabadon
folytattuk az egészséges életmód minél aktívabb
megélését: tollas, frizbi, sima labdázás, kinek mi
tetszett, majd egy újabb csapatsportot
kipróbálva
frizbi-focizásba
kezdtünk.
Legtöbbünknek ez új volt, új szabályokkal, de
hamar sikerült belerázódni. A szabályok a
csapatmunkát támogatják és a passzolást, jó volt
látni, ahogy kicsik és nagyok összedolgoztak a
csapat sikerének az érdekében. Nekem személy
szerint hatalmas élmény volt a gyerekekkel
szaladgálni és különböző játékokban részt
venni, még ha sokuktól legalább egy évtized
választott is el. 
Napégést elkerülve de az egészséges arcpirosító
nélküli piros arcot elérve ebédre már mindenki
hazaért, és élvezhette a változatlanul szép
időjárást. Továbbra is kellemes és sportolásban
gazdag májust kívánok mindenkinek!
Abermann Julcsi

