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      Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. 

 
                               Visszapillantó 
 
2017. április 8-9-én csapatszintű lelki programot tartottunk Száron. 

Ilyen esemény még nem volt a csapatunk életében. Ezen a hétvégén 

tanultunk életmentést, újjáélesztést, közösen játszottunk a helyi 

gyerekekkel. 

Este a kálvárián keresztutat jártunk. A két nap lelkifoglalkozás-

blokkjaiban azt gondolom, sikerült kinek-kinek egy kicsit jobban 

megismernie önmagát, cserkésztársait. Alkalom volt az elcsendesedésre, 

az Istenre figyelésre. Ehhez hozzájárult a taizéi dalok tanulása, közös 

éneklése, ima gyümölcsökkel. A kézműves-blokkban mindenki 

elkészíthette a húsvéti gyertyáját, és közösen megfestettük 

„Mindannyiunk Keresztjét”. Ezt a csapatunk örsi helyiségében, a 

közösségi ház Kaszap István termében helyeztük el. Vasárnap a mise 

előtt Gábor bá átadta csapatunk három tagjának a rovernyakkendőt. Ők 

Boros Judit, Barta Kristóf és Szele Márton. Gratulálunk nekik! 

A délutáni programot kicsit sietősen kellett befejezni, mert el kellett 

érnünk a vonatot. A szári közösségnek és plébános atyának levélben 

köszöntük meg a szíves fogadtatást. 

Jó lenne, ha ez a lelki töltekezés hagyománnyá válna, és akár egy-, akár 

kétnapos formában eltölthetnénk egy kis időt egymás társaságában, 

egymásra figyelve Isten jelenlétében.               Anikó néni 

 

Április 15-én a hagyományokhoz híven őriztük a Szentsírt. Külön 

dicséretet érdemel Nemes Bulcsú, aki elfoglaltsága ellenére mégis eljött. 

Egri Szilárd pedig térdsérülése ellenére végigállta a szolgálati időt. 

 

Április 22-én volt a métázás Velis Márk vezetésével. 

 

Április 29-én Gál Norbi irányításával a kerületi cserkésznapon vettek 

részt többen csapatunkból. 

                

              A hónap gondolata 
 
Jézus mondja neked: A te kezedre van szükségem ahhoz, hogy 

bekötözzem mások sebeit. A te válladra, hogy hordozzam a túl nehéz 

terheket. A te füledre, hogy társaid kiáltásában meghalljam Atyám 

szólítását. A te lábadra, hogy az egész világra elvigyem az 

evangéliumomat. 

 
Fontos közlemény: 

Szerezz az aktív munkát végzők közül támogatókat az 

1+1%-hoz. 

Magyar Katolikus Egyház: 0011. 

Magyar Cserkészszövetség: 19006705-2-41. 
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2017. 
 

Májusi programok 

 

Május 6-án újoncok 

próbáztatása 10 órától. 

 

Május 6-án MÉTA. 

Gyülekező: 14 órakor a 

templom előtt vagy a 

helyszínen. 

 

Május 21-én cserkészavatás 

illetve fogadalom újítás. 

Gyülekező teljes 

cserkészruhában 8.30-tól a 

kápolnában. 

Utána agapé a 

cserkészteremben. 

 

Május 22-én tábori szülői 

értekezlet lesz 18 órától a 

cserkészteremben. 

 

Május 27-28-án portya a 

Vértes-hegységben. 

Részleteket a későbbiekben 

közöljük. 
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I. SZENT LÁSZLÓ (1077 - 1095) éve van.  
 

Uralkodásának főbb eseményei (részlet): Folytatás 
  1087: Salamon halála.  

  1091: I. László seregével bevonul a tengermelléki Horvátországba. 

Álmos herceget megteszi horvát királynak. Címébe felveszi új hódításai 

— Szlavónia (Horvátország) és Moesie (Bosznia) — nevét. A seregével 

Horvátországból hazatérő László király a Temes folyónál utoléri a 

magyarországi zsákmányolásból távozni igyekvő „kunokat”, szétveri 

őket, és megöli vezérüket. László király Somogyvárott megalapítja a 

Szent Egyed bencés apátságot. I. László nehéz súlyú dénárokat veret, 

amelyből 40 darab ér egy bizánci aranysolidust.  

  1092: I. László a szabolcsi zsinaton elnököl. A zsinati határozatok 

képezik I. László ún. I. törvénykönyvét. I. László szétveri az Al-Dunánál 

betört „kunokat”, majd hadjáratot indít az őket felbiztató tyerebovlji 

orosz fejedelem ellen.  

  1093: I. László hadjáratot vezet Ulászló Hermann lengyel fejedelem 

megsegítésére.  

  1094: I. László megalapítja a zágrábi püspökséget.  

  1095: I. László hadjáratot vezet a cseh király ellen, a morva herceg 

megsegítésére. A hadjárat alatt megbetegszik. I. László Lengyelországból 

hazahívja (Könyves) Kálmán püspököt, I. Géza fiát, és utódjául jelöli. I. 

László halála. III.Béla pápai engedéllyel avatta szentté 1192. júniusában. 

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) 
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Júniusi előzetes 
 

Június 11-én hálaadó 

Te Deum a 9 órakor 

kezdődő diákmisén. 

Megjelenés 

cserkészruhában. 

 

Június 18-án Úr napja. 

Az egyik oltár díszítését 

vállaljuk. 
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