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      Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. 

 
                               Visszapillantó 
 

A táborunk július 7-étől 15-éig tartott a farkasgyepűi 

Csurgó-kút forrásnál. A csepeli Sólyom cserkészcsapattal 

együtt 36-an voltunk a táborban. 

Mi 22-en a szokásos őrsi sátrakkal foglaltuk el helyünket 

a patak partján. 

A tábori keretmese a Közép-Amerikai indián kultúrával 

volt kapcsolatos. 

A két napos portyán 4 útvonalon közelítették meg a 

csoportok Szarvaskő várát. Csodálatos volt a panoráma 

valamint az időjárás is. Másnap éjszaka már a táborban 

hatalmas zivatart vészeltünk át. 

Köszönet a keretmese vezetőinek az érdekes feladatokért-

Norbinak, Juditnak, Máténak és Marcinak. Anikó néni 

finoman főzött. 

A két csapat sokat tanulhatott egymástól és hasznosan 

kiegészítettük egymást. 

Augusztus 6-án a Szabadság-hídon cserkészek 

vetélkedtek; csapatunkból Gál Norbi vezetésével voltak 

jelen. 

Augusztus 20-án, Szent István napján koszorúztunk. 

Szeptember 3-án az évkezdő Veni Sancte-n vettünk részt.  

  

                

             A hónap gondolata 

 ”Adj hálát a reggelnek, és hagyd, 

 Hogy a nap úgy induljon, 

 Hogy Isten örök békéje, öröme legyen benned.. 

 Fogadd el az áldást, amit a mai napra mért 

Neked, 

 És hagyd, hogy szeretete, törődése elárasszon.” 

 
 

 

 

 
 

 

301-es Kazinczy Ferenc 

Cserkész Csapat 
 

 

 

2017. 
 

Szeptemberi programok 

 

Szeptember 23-án MÉTA! 

Gyülekezés 14 órakor a 

templom előtt. 

 

Szeptember 30-október 1. 

Portya a Strilich Pál 

Cserkészparkba. 

Részleteket később fogtok 

megtudni. 
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A 2016/2017-es év mozgalmi eseményei 

 

2016. 

A nyáron Anikó néni, Velis Márk és Gál Norbi megszerezték a 

segédtiszti képzettséget. 

A KNT-n Homobödögén 26-an vettünk részt csapatunkból. A 

táborban összesen 1500-an voltunk 12 altáborban. 

A Városünnepen Márk, Judit és Marci tartottak érdekes bemutatót 

cserkésztudományokból. 

Augusztus 20-án koszorúztunk Szent István ünnepén. 

Ugyanezen napon Márk vezetésével a Roverek a plébánia udvarán 

töltötték együtt az estét. 

Elismerő oklevelet vett át a Parancsnok a kispesti Polgármesteri 

Hivataltól a cserkészetben végezett pedagógiai tevékenységemért. 

Köszönet vezetőtársainak is az elért eredményért. 

Szeptember 24-én Máté vezetésével métáztunk a csepeli csapattal 

közösen. 

Október 1-jén szarvasbőgésre mentünk a budakeszi vadas parkba, 

de nem volt szerencsénk az állatok lustasága miatt. 

Október 16-án volt a KAVA. A KNT-ről vetítettünk és beszéltünk. 

Október 22-én megemlékezés volt az 1956-os forradalomról. 

Október 29-30-án portyáztunk a Gerecsében. Héregen az este Anikó 

néni kollégája egy komplett vacsorával is megvendégelt Bennünket. 

A 32 km-es távot 12-en teljesítettük. 

November 2-án a Sólyom őrs tagjai Anikó néni vezetésével 

városismereti vetélkedőt tartottak. 

November 5-én András atya vezetésével lelki napunk volt. 

November 20-án volt a KAVA, melyen Máté a karácsonyi ünnepkör 

érdekességeiről beszélt. A csepeli vendégcsapat is kitűnően 

szórakozott a játék közben, melyet Norbi vezetett. 

A Főnix őrs tagjai szeretetcsomagokat készítettek. 

December 21-én volt a karácsonyi ünnepségünk. Velis Márk és az 

újoncok adták elő a történetet a Biblia szerint. 

 

2017. 

Január 22-én volt a KAVA. Anikó néni irányításával a 

cserkészismeretekről és a példaképekről volt érdekes előadás. 

Január 28-án a X. Cserkészkerületben Márk, Máté és Norbi ping-

pong bajnokságot rendeztek.    

   

 

301-es Kazinczy Ferenc 

Cserkész Csapat 

 

 
 

Októberi programok 

 

Október 15-én KAVA! 

Előadó: Csathó Judit 

Játék: Velis Márk 

Büfé: Brunner Máté. 

Gyülekező a 9 órai 

szentmise előtt. 

 

Október 22-én 

koszorúzás lesz a 

kispesti Ötvenhatosok 

terén. 

Megjelenés teljes 

cserkészruhában! 
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