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      Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. 

 
                               Visszapillantó 
 

November 19-én volt a KAVA. Csathó Judit előadásában 

hallottunk a dohányzás káros hatásairól és történetéről. A 

játékról Velis Márk gondoskodott, az enni-innivalót pedig 

Máté vezetésével készítették el. 

November 25-én a Patróna Gimnáziumban voltunk 

lelkigyakorlaton. 13-an épültünk az előadásokon. Utána 

finom ebédet fogyasztottunk el közösen. 

Elkezdődtek a próbák a karácsonyi pásztorjátékra, 

melyet Anikó néni vezetésével mi, cserkészek vállaltunk. 

                

                              A hónap gondolata 

 

Juhász Gyula: Karácsony felé (1902) 

Szép Tündérország támad föl szívemben  

Ilyenkor decemberben.  

A szeretetnek csillagára nézek,  

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  

Ilyenkor decemberben.  

…Bizalmas szívvel járom a világot,  

S amit az élet vágott,  

Beheggesztem a sebet a szívemben,  

És hiszek újra égi szeretetben,  

Ilyenkor decemberben.  

…És valahol csak kétkedő beszédet  

Hallok, szomorún nézek,  

A kis Jézuska itt van a közelben,  

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  

S ne csak így decemberben.  
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Decemberi programok 

 

December 2-án egyházközségi 

ifjúsági lelki nap és kézműves 

foglalkozás, karácsonyi 

díszek készítése lesz. 

Helyszín: közösségi termek 

de. 10 órától! Gábor bá’ is 

részt vesz és vele lehet majd 

gyertyát önteni. 

 

December 17-én lesz a 

betlehemi láng átvétele. 

Bővebben a Facebook-on 

teszünk közzé értesítést. 

 

December 24-én, Szenteste 

mi, cserkészek adjuk elő 

templomunkban 16 órakor a 

pásztorjátékot Anikó néni 

vezetésével. 
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  A cserkészet alapítójának, Baden-Powell-nek az életútja (folyt.) 

 

1899-ben a második búr háborúban Mafeking város védelmével 

bízták meg. Abúrok 217 napon át sikertelenül ostromolták a várost. 

Az ostrom alatt felfigyelt a betegszállítással, lőszerhordással, 

hírvitellel megbízott fiúk ügyességére és találékonyságára. 

Meggyőződésévé vált, hogy a fiatalok megfelelő – természetükhöz, 

érdeklődésükhöz alkalmazkodó – képzési módszerek segítségével 

lényegesen nagyobb feladatok elvégzésére képesek. Baden-Powell 

tudta, hogy mindezt Burnhamnek köszönheti, akivel szoros 

barátságot kötött, és aki olyan nagy hatással volt rá, hogy 

ugyanolyan „Stetson-kalapot” és „cowboy-nyakkendőt” kezdett 

viselni, mint a vadnyugati kalandor – ezekből lett a cserkészek négy 

oldalról horpasztott tetejű, jellegzetes kalapja és 

cserkésznyakkendője. A cserkészmozgalom világhódító útja akkor 

kezdődött, amikor Baden-Powellt az afrikai harcok után 

hazavezényelték Angliába, ahol gyarmati tapasztalatai alapján 

megírta a „Segédanyag a cserkészethez” (Aids of Scouting) című 

katonai kiképzési kézikönyvét. 

Katonai sikerei nyomán nemzeti hősként tért vissza Angliába 1900-

ban. 1899-ben írt Aids to Scouting című könyvének sikere nyomán 

egyre több előadást tartott fiataloknak. Az egyik ilyen 

rendezvényen William Smith a Boy's brigademozgalom alapítója 

felkérte, hogy katonai kiképzői gyakorlatát felhasználva dolgozzon ki 

egy nevelési programot fiatal fiúk részére. 

A program kipróbálására 1907-ben kísérleti tábort 

szervezett Brownsea szigetén. Ezt tekintik az első cserkésztábornak. 

A kedvező kimenetelű táborozás hatására 1908. január 24-én 

kihirdette Birkenhead-ben (a YMCAszékházában) a cserkészet 

megalakulását. Ugyanebben az évben megjelent könyve, a Cserkészet 

fiúknak hatalmas sikert aratott, és egy év alatt hat kiadásban fogyott 

el. A fiatalok körében hatalmas népszerűségre tett szert, és sorra 

alakultak a cserkészőrsök és csapatok. 1909. szeptember 4-én a 

londoni Kristálypalotában rendezett cserkésztalálkozón mintegy 11 

ezer fiúcserkész vett részt. Mellettük megjelentek az első 

lánycserkészek is. 
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Januári programok 

 
Január 13-án lesz a roverek 

számára Farkasordító éjjeli 

túra. 

 

Január 20-án a X. 

cserkészkerület számára 

rendezzük a pingpong 

bajnokságot. 

 

Január 29-án KAVA. 

Előadó: Anikó néni 

Játék: Gál Berni 

Büfé: Buzás Norbi. 
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