Kazinczy Híradó

2017. Június

Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.
301-es Kazinczy Ferenc
Cserkész Csapat

2017.
Júniusi programok
Június 5-én az Összetartozás
napján (Trianoni emléknap)
koszorúzás lesz a kispesti
országzászlónál.
Délután fél 5-kor kezdődik.
Teljes cserkészruhában
kérjük a megjelenést a
helyszínen (sapkával).
Június 11-én a 9 órai
szentmisén hálaadó Te Deum
lesz.
Mindenki megjelenésére
számítunk cserkészruhában.
Június 18-án Úr napja lesz.
A szokásos módon egy oltár
díszítése a mienk lesz.

Visszapillantó
Május 6-án, tizenketten izgalmas métapartit játszottunk.
Kovács Marciék édesanyja a szünetet jégkrémmel tette
felejthetetlenné.
Május 21-én volt a cserkészavatás. Horváth Anna és
Jaczkó Teodóra tettek fogadalmat. Sasvári Laci bácsi
betegsége miatt most először nem volt velünk a csapat
megalakulása óta. Mielőbbi gyógyulást kívánunk.
Összesen 23-an voltunk együtt és jöttünk össze a
Szentmise után, agapéra. Köszönjük András atya hozzánk
is szóló szentbeszédét.
Május 27-28-án, 9-en voltunk portyázni a Vérteshegységben. Felejthetetlen élmény volt a Vitány várának
látványa, a Mátyás-kúti táborhely és a Mária-szakadék.

A hónap gondolata
Sík Sándor „Megyeri hitvallás” című művéből.
”Hiszek!
A kevesek egymásba tett kezében,
A testvérszóban, a bajtársmarokban,
Az érben, mely patak lesz és folyó
S halott tengerbe életet zuhant.
A szépségben, hogy szebb és édesebb
A rútnál, és szürkét széppé tehet.
A tiszta vízben, hogy sodorni tud,
És ragadóbb a szennyvíz-áradásnál.
A vízözönben, szeretetözönben,
Jóság-galambban,
Lélek-Ararátban.”

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

Tábori tudnivalók (!):
Helyszín: Farkasgyepű, Csurgó-kút, a Bakony-hegységben.
Időpont: Július 7-15. Költsége: 18.000 Ft.
Tábori előleget, 5000 Ft-ot jelentkezés gyanánt az őrsvezetőnek vagy
közvetlenül a cspk-nak május 28-ig kérjük sürgősen leadni.
Ez azért fontos, mert jelentkezési adatok hiányában nem tudunk
előbbre lépni a szervezésben.
Tábori szülői értekezlet: Május 22. Hétfő 18óra.
Tábori keretmese: Maják élete (Közép-Amerikai indián kultúra)

Polifoam és hálózsák leadása, illetve a tábordíj hátralévő részének
kifizetése július 4-én, kedden 19-21 óráig lesz.
Gyülekező a táborba induláshoz: Július 7-én, pénteken, 6 óra 30-kor
a Népligeti buszpályaudvaron a Veszprémbe menő kocsiállásnál. A
busz 6 óra 45-kor indul!
Aznapra reggelit és ebédet kell hozni.
Hazaérkezés: Július 15-én, szombaton a 17 óra 10 percre beérkező
busztól.
Tábori felszerelés
Ruha: pólók, hosszú és rövid nadrág, meleg ruha, zoknik, esőkabát,
nap elleni védősapka, fürdőruha.
Tisztálkodási felszerelés.
Evőeszközök: mély és lapos tányér, kés, villa, kanál, pohár, kulacs,
konzervnyitó.
Egyéb: zseblámpa, ragtapasz, tű, cérna, íróeszköz.
Hozhatsz: társasjátékot, sporteszközt.
Mobiltelefon vagy drága holmi tönkremehet, elveszhet. Felelősséget
ezekért nem vállalunk!
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