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      Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. 

 
                               Visszapillantó 

 

Május 19-én lelkesen kezdtünk métázni, de az időjárás közbeszólt. 

Hatalmas felhőszakadás vetett véget izgalmasan induló 

játékunknak. 

Május 20-án fogadalomújítás és avatás volt a 9 órai Szentmisén. 

Gyarmathy Szilvia, Noszek Ajna és Boldis László először tettek 

fogadalmat. Gratulálunk és örülünk, hogy csapatunk velük bővült. 

Köszönjük Horváth Annának és a többieknek, akik hozzájárultak 

az utána következő agapéhoz. 

Május 27-én volt az Országos Cserkésznap Nagykovácsiban. 

Csapatunkból Brunner Máté őv. és Gál Norbi őv. vezetésével 

összesen 11-en vettek részt ezen az eseményen. Orbán Viktor 

miniszterelnök úr is megtisztelte jelenlétével az ünnepet és a 

felújított cserkészház átadását. 

Köszönjük a Kovács és Zsembery család önkéntes 

Caritas munkáját! 

Június 3-án négyen szolgáltak csapatunkból az Úrnapi Szentmisén 

és körmeneten. Aznap a Sztrilich Pál Cserkészparkban ketten 

vettünk részt a kopjafa avatáson és a Trianoni emléknapon. 

Június 4-én vállaltuk, hogy a Nemzeti Összetartozás Napján- 

Trianoni emléknapon koszorúzunk a kispesti Országzászlónál.  

 

                                     A hónap gondolata 

 

Az öröm tízparancsolata 

 

1.) Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt. 

2.) Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is. 

3.) Szívből ismételgesd: „Isten, aki szeret engem, mindig jelen van!” 

4.) Szüntelenül törekedj arra, hogy az embereknek csak a jó oldalát 

lásd meg. 

5.) Könyörtelenül űzd el a szomorúságot. 

6.) Kerüld a panaszkodást és a kritikát. 

7.) Munkádat örömmel és vidáman végezd. 

8.) Mindenkivel igyekezz jóindulatú lenni. 

9.) A bajban levőket igyekezz vigasztalni, felvidítani. 

10.) Ha mindenütt az örömet terjeszted, jobban érezheted magad. 

 

301-es Kazinczy Ferenc 

Cserkész Csapat 
 

 

 

2018. 
 

Júniusi programok 

 

A szerkesztőség nevében 

elköszönünk! 

Köszönjük figyelmeteket és a 

az utánunk következőknek Jó 

munkát kívánunk! 

 

Ugróczky Gábor cspk. és 

Végvári Ádám szerkesztő 

 

 

Egy idézet Bi-Pi-től: 

 

”Törekedjetek arra, hogy 

kicsit jobbnak hagyjátok 

magatok után ezt a világot, 

mint ahogyan ti kaptátok!” 

 

 

 
 

Bi-Pi saját rajza 



Jó munkát! – Légy résen! 
Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. 
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                                Tábori tudnivalók 

 

A teljes összeg befizetése a jelentkezők részéről és a hálózsák és 

polifoam leadása július 25-én, szerdán lesz 19 és 21 óra között! 

18 éven aluliak szülőkkel együtt jöjjenek, mert egészségügyi 

nyilatkozatot is ki kell tölteni. Előzetes orvosi vizsgálat már nem 

kötelező, elegendő a szülői nyilatkozat, hogy gyermekük egészséges! 

 

 

Gyülekező a táborhoz: Július 27-én, pénteken, 6-6 óra 15 perc között 

a Keleti pályaudvaron, az információs tábla alatt! A vonat 6 óra 30-

kor indul InterCity-ként Hidasnémeti felé. 

 

 

Megjelenés tábori egyenpólóban, cserkésznyakkendővel együtt! 

 

 

Vissza a táborból Keleti pályaudvarra érkezik a vonat augusztus 4-

én,szombaton Miskolc-Tiszai pályaudvarról 19 óra 30 perckor. 

 

 

A leadáskor hozzátok magatokkal a TAJ-kártya másolatát- ez 

mindenkinek kötelező! Diákoknak a diákigazolványt is hozni kell! 

 

 

Tábor felszerelés: 

Pólók, hosszú és rövid nadrág, meleg ruha, zoknik, esőkabát, Nap 

elleni védősapka, fürdőruha. 

Tisztálkodási felszerelés. Cserkészing és derékszíj. 

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, ezekért 

felelősséget nem vállalunk! 

  

 

Az utazás napjára egész napra hozz magaddal enni és innivalót 

valamint max. 2000 Ft zsebpénzt a falukutatáshoz belépők és 

ajándéktárgy vásárlásra! 

 

301-es Kazinczy Ferenc 

Cserkész Csapat 

 

 
 
          
FONTOS TÁBORI              

INFORMÁCIÓK: 

Táborunk időpontja: július 

27-augusztus 4-éig lesz. 

Közöld a szüleiddel, hogy a 

szabadságukat ezek szerint 

tudják megszervezni! 

Táborunk helyszíne:a 

Zempléni-hegységben, 

Telkibánya közelében lesz, 

a Gúnyakúti erdészháznál. 

Tábori keretmese: 

Szent László lovagkirály és 

kora- lovagok és 

kisasszonyok a résztvevők. 

Részvételi díj: 20.000 Ft. 

Jelentkezési részletfizetés a 

cspk.-nál 5000 Ft előleggel. 

 

 

 
 

 

mailto:adammark.vegvari@gmail.com
mailto:ugroczky.gabor@gmail.com

