
 
34. Zrinyi Ilona l.cs.cs. havi hírlevél 

FEBRUÁR / MÁRCIUS 
 
 
––– Kiemelt őrsök ––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gombácska őrs: (Payne Emi, ŐV) Téli tábortól 
kezdve a Gombácska őrs a Munkács rajhoz 
csatlakozott, mivel nagyban készülnek a 
felavatásra, ami a nyári csapattábor alatt lesz. 
Mostanában útjelekről tanultak. Staféta 
versennyel megismerték a jeleket, majd útjel 
táblákat készítettek. Ezenfelül, a „Mese mese 
mátka” kiszámolót is megtanulták.  
 
 

Sas őrs: (Fissel Anna, ŐV) A Sas őrs tagjai idén 
sikeresen le kell tegyék a cserkészismereti vizsgát, 
hogy, vagy cserkész őrsvezető képző, vagy 
kiscserkész őrsvezető képző táborba mehessenek. 
Erre nagyban készülnek és több próbapontot 
átvettek, pl., hogy hogyan kell vizet tisztítani, hogy 
iható legyen. Híres festményeket is festettek, pl. 
Munkácsy Mihály Golgota című művét és Rákóczi 
zászlóját. Ezenfelül, csillagászatot is átvették. A 
csillagképeket kirakták miközben a hozzáfűző 
meséket és legendákat is megtanulták.  
 

Hét fejű sárkány raj: (Szentkirályi Juló, rpk.) A Hét 
fejű sárkány raj tagjai sok klassz kézügyességet 
készítettek februárban. Legyezőket készítettek, 
amivel a papír hajtogatást gyakorolták a lányok. 
Gumi kesztyűből bábukat készítettek és ezekkel 
eljátszották, hogy mit csináltak téli táborba. 
Ezenfelül, bábszínház is volt, és hangszerek 
segítségével a „Gólya, gólya gilice” népdalt 
megtanulták.  
 

Bár rövid hónap volt, februárban nagyon sok 
esemény zajlott. Egy pár évvel ezelőtt a cserkész 
fiúk (Klapka György raj) elkezdtek évente egyszer 
vacsorát főzni a Munkács rajnak. Idén rakott 
krumplit főztek és „custard pie” volt desszertre. VK 
hétvégre elmentek az őrsvezetők és segédtisztek 
Bostonba, hogy újabb ötleteket és tapasztalatot 
nyerjenek a New York-i körzet vezetőitől. Nagyon 
élvezetes tengeralatti témájú farsang volt a 
kicserkészek számára, amit Balássy Alex tervezett. 
Február végén megtartotta a CSBK a hagyományos 
Cserkészebédet, amire a Munkács raj terített, 
segített a felszolgálással és tombola jegyek 
árusításával. Ráadásul, csapatfénykép is volt 
februárban, és a havi csapat tábortüzet Dunay Sofi 
vezette.   
 

––– február eseményei ––––––– 
 

március 10 – 1848-as megemlékezés, d.u. 2, 
Nyugat-oldali Evangélikus templom, 20300 
Hilliard Blvd, Rocky River 
 
március 22-24 – regös hétvég, Camp Beaumont 
 

április 12-13 – Sziklatábor (lelkigyakorlat), 12 év 
felülieknek 
április 20 – tojáskeresés (kiscserkészeknek) 
április 22 – húsvéti locsolás (cserkészek és 
őrsvezetők számára) 
 
május 10-11 – Tavaszi kirándulás (cserkészeknek) 
május 24-26 – Akadályverseny (cserkészeknek) 
 
június 8-10 – kicserkész tanyázás 
június 8-15 – csapattábor  
 
augusztus 1-11 – központi VK tábor, Fillmore  
 

––– egyéb fontos dátumok és események 
 

––– mi következik (március) –– 
 

––– Kiemelt raj ––––––––––––– 
 

Kelt: február 28, 2019, Cleveland, OH 


