Kazinczy Híradó
301-es Kazinczy Ferenc
Cserkész Csapat

2017. Március

Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.

Visszapillantó

A segédtisztképzésen csapatunkból sikeresen
levizsgázott Anikó néni, Gál Norbi és Velis Márk.
Február 11-én csapatunkból Brunner Máté

2017.
Márciusi programok
Március 14-én a budai várba
megyünk egy számháborúra
illetve megemlékezésre.
Gyülekező: 14.30 órakor a
KÖKI-nél a metró bejárata
előtt.
A programra cserkészruhában
kell jönni, bérletet és uzsonnát
hozz magaddal!
Hazaérkezés: kisebbeknek 19
órakor, a nagyobbaknak 21
órakor.
Részvételi díj: 300 Ft.
Március 15-én koszorúzás a
kispesti Kossuth téren.
Megjelenés cserkészruhában
sapkával együtt!
Időpont: 13 óra.

vezetésével hárman részt vettek a csepeli
csapattal közös játékon.
Csapatunk 70.200 Ft tagdíjat fizetett be a
központnak.
Február 18-án a Farkasordító túrán összesen 18an voltunk, csapatunkból három fővel. Köszönet
Gál Norbinak a szép oklevélért, melyet a
résztvevőknek készített.
Február 26-án tartottuk a KAVA-t. Összesen 21-en
voltunk a három érdeklődővel együtt.
Fontos közlemény
Szerezz az aktív munkát végzők közül
támogatókat az 1+1%-hoz:
Magyar Katolikus Egyház: 0011.
Magyar Cserkészszövetség: 19006705-2-41.
A hónap gondolata
Hamvazószerda után:
Emlékezz ember, porból lettél és porrá leszel!
vagy
Tarts bűnbánatot és olvasd az evangéliumot!
Most kiemelten fontos feladat legyen mindnyájunk
számára, hogy mindennap imádkozzunk és gyakoroljuk a
jócselekedeteket.

Jó munkát! – Légy résen!
Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.
A magyar cserkészet kezdeteinek krónikája
301-es Kazinczy Ferenc
Cserkész Csapat

Április Előzetes
Április 8-9-én lelki
portya lesz Anikó néni
vezetésével Száron, a
Vértes-hegységben.
További információt
áprilisban adunk.

Az emlékezetes vági tutajútról.
1913-ban Sík Sándor piarista papköltő vezetésével a kaland a
következőképpen történt.
A 105 résztvevő Komáromig 300 km-t tett meg hat tutajon 17
nap alatt. Izsóf Lajos a tutajút parancsnoka írta:
”Megtanultuk tisztelni ami nagy, óvakodni attól, ami
félelmetes, szeretni azt, ami jó. És ezt nem úgy tanultuk meg,
hogy valaki mondta, azt úgy szívtuk be az ózondús fenyvesi
levegővel, átszűrődött a pórusainkon, végigrezgett idegeinken,
vérünkké lett.”
1993-ban ennek emlékére csapatunk két nagy őrsi gályával
megkerülte a Csepel-szigetet öt nap alatt. A megtett táv 120
km volt. Emlékezetes marad a túra során Gyuri bá’ fejből
elmondott verse a „Ha férfi vagy”.
2013-ban a Nemzeti Nagytábor előtt került megrendezésre a
tiszai tutajút.

Április 15-én
Nagyszombaton
Szentsír őrzés lesz.
Április 22-én lesz
métázás.
Április 29-én
cserkésznap a
nagykovácsi
cserkészparkban.

Kispest,2017.03.04.
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