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Programjaink május hónapban
május 7.-8.
Őrsi kirándulások
hétvégéje
május 15.
Cserkészmise
(június 11.
Főzőverseny)
Beszámoló a próbázásról
Április 8.-án pénteken 15 óra 30 perckor a
Kelenvölgyi Általános Iskola előtt
találkoztunk, gyülekeztünk. Utána 150-es
vagy 250-es busszal mentünk el a Sasadi
út megállóhoz. Innen távolsági busszal
mentünk volna tovább, ha nem lett volna
tele az összes busz, úgyhogy kicsit
izgalmasan indult a tábor. Végül a
vezetőség úgy döntött, hogy vonattal
indulunk tovább. 2 óra utazás után
megérkeztünk Veszprémbe. Veszprémből
egy kisbusszal mentünk Hárskútra
ahonnan még 5 kilométert kellett sétálni
(képzelhetitek mennyire örültünk mikor
közölték velünk). Megkönnyebbülés volt
amikor megérkeztünk. Azt hittük, hogy itt
éjszakázunk, de ekkor jött a meglepetés:
este 10-kor közölték velünk (a Jaguár
őrssel), hogy pakoljunk be portya cuccot,
mert megyünk portyára.
Éjfélkor indultunk el az éjszakai túrára.
Nagyon szép tiszta idő volt, látni lehetett a
csillagokat és a Holdat. Nekünk kellett
vezetni a túrát. Úgy másfél kilométer után
áttértünk egy nagyobb földútra, így
kerültünk egy kilométert. Miközben
mentünk, letettük a próbákat, a csomókból
és a tíz cserkésztörvényből. Körülbelül fél
háromra értünk a célul kitűzött forráshoz.
Itt tüzet gyújtottunk. Lassan mindenki
mély álomba merült.
Innen 6 óra 30 perckor indultunk vissza a
táborhelyre (3 és fél órát aludtunk). Ott
volt egy kis pihenő időnk, amíg nem
hozták meg az ebéd alapanyagait, utána

nekiálltunk
a
paprikás
krumpli
elkészítéséhez. A kaja után egy kis pihenés
következett, a pihenés után játék jött
(méta). Este minden a megszokott módon
ment, időben lefeküdtünk.
Másnap reggel korán összepakoltunk,
kitakarítottuk a szállásunkat és elindultunk
Hárskútra. Hárskúttól busszal utaztunk
Veszprémbe, onnan a Sasadira, majd a
Kelenvölgyi Ált. Isk.- hoz. A suli elől
mindenki a saját dolgára ment, de
leginkább haza a finom ebédre. Itt a próba
vége fuss el véle! (Jaguár őrs)
Kelenvölgyi Főzőverseny
Kedves kelenvölgyi lakosok! Idén már
negyedszer kerül megrendezésre a
cserkészek által szervezett Kelenvölgyi
Főzőverseny, mely mint a nevéből is
kitűnik, nem csak cserkészeknek, hanem
egész Kelenvölgynek szól! A főzőverseny
első és legfontosabb célja, hogy akik
eljönnek azok jól érezzék magukat. A
másik cél az, hogy egy olyan alkalmat
biztosítson, ahol a Kelenvölgyben élő
lakosok jobban megismerhetik egymást,
miközben
finomabbnál
finomabb,
bográcsban készült ételeket főznek. A
gyerekek
számára
különböző
programokkal készülünk, így lesz például
kürtőskalács sütés, kézműves és (a kevesek
által ismert) magyar baseball, azaz méta is.
A részvétel természetesen ingyenes,
ugyanakkor előzetes jelentkezéshez kötött,
hogy megfelelő számú főzőhellyel és
tűzifával tudjunk készülni.
Jelentkezni
június
5-ig
a
kelenvolgyifozoverseny@gmail.com címre
küldött levélben lehet csapatnév, létszám
és az elkészítendő étel nevének
feltüntetésével. Remélem június 11-én, 10
órakor a templomkertben találkozunk!
Kiss Róbert (cspk.)

