
 
34. sz. Zrínyi Ilona l.cs.cs. havi hírlevele 

MÁRCIUS / ÁPRILIS 
 
 
––– Kiemelt őrsök ––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cica őrs: (Pál Sissy, ŐV) Március folyamán a Cica 
őrs tagjai igyekeztek minden nap egy napi jótettet 
cselekedni, és ezeket egy táblán számon tartották 
egy az őrsi szobában. Memória játék segítségével a 
növény részeket megtanulták. Ezen felül, 
lerajzolták az „Alma a fa alatt” című népdal 
meséjét, és megtanulták a népdal szövegét is. 
Staféta játékokat is játszottak, ahol teniszütőn 
egyensúlyban tartottak egy labdát.  
 

Liliom őrs: (Pigniczky Enese, ŐV) A Liliom őrsnek a 
legegyedibb programja március folyamán hímzés 
gyakorlat volt. A tagok rovásírással hímezték a 
nevüket. Új csomókat is tanultak (pl. álló hurok és 
csúszó hurok). Mesén keresztül Lord Baden 
Powell-rol is tanultak, a cserkészet alapítójáról. 
Baden Powell jellegzetes sapkáját is készítettek a 
lányok.  Akadályversenyre készülődve, a „Gábor 
Áron” népdalnak mind két versszakát 
megtanulták, kézmozdulatokkal együtt. Ezen felül, 
egy nagy térkép segítségével átvették 
Magyarország földrajzát és megtanulták a nagyobb 
városok, főbb hegyek, tavak, és folyók fekvéseit.  
 

Munkács raj: (Dunay Sofi, rpk.) A Munkács raj már 
nagyban elkezdte az akadályversenyre való 
készülődést. Minden korosztálynak meg van 
szabva, hogy melyik népdalokat kell ismerniük. Ezt 
népdalvetélkedő körében bemutatták, hogy 
ismerik a népdalokat. Idén, több Honfoglalás 
monda az Akadályverseny kerettörténete. Ezeket 
kisebb csoportokban kijátszották a tagok, és a 
többieknek ki kellett találják, hogy melyik mondát 
adják elő. Továbbá, földrengés játékot is játszott a 
raj, ami alatt szókincset bővítettek és a nyelvtant is 
fejlesztették.  
 

Márciusban több izgalmas program zajlott. A 
március 15. megemlékezés a Nyugat oldali 
Református templomnál lett megtartva. Bár a 
Klapka György raj (fiúk) szerepelt a 
megemlékezésen, több 34.-es őrsvezető és 
rajvezető is részt vett az eseményen. A havi 
tábortüzet Szentkirályi Hanna vezette, és 1848 
március 15 volt a témája. A forradalom fő pontjait 
bemutatta és a 14.-es csapat is csatlakozott a 
tábortűzhöz. Az őrsvezetőknek és rajvezetőknek 
nagy része a regös csoportnak tagja, és márciusban 
volt a regös hétvége. Az új regös vezetők, Pigniczky 
Bende és Chmielewski Emese, tervezték a 
hétvégét, ahol mezőségi tánc tanítás volt, az új 
palotás táncot elkezdték tanulni a cserkészbálra, és 
késeket készítettek kézügyességnek.  

––– Március eseményei ––––––– 
 

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) 
FONTOS: május 10.-re kell beadni a VK tábor teljes 
tábordíjját (a KMCsSz-nek legyen kiírva a check, nem 
a clevelandi csapatok nevére) 
május 24-26. – Akadályverseny (cserkészeknek) 
 
június 8-10. – Kicserkész tanyázás 
június 8-15. – Csapattábor  
 
augusztus 1-11. – Központi VK tábor 
 
 

––– Egyéb fontos dátumok és események 
 ––– Mi következik? (április) –– 

 

––– Kiemelt raj ––––––––––––– 
 

Kelt: Cleveland, 2019. április 4. 


