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      Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. 

 
                               Visszapillantó 
 

Szeptember 3-án a Veni Sancte-n kezdtük el a 

cserkészévet.   

Szeptember 23-án a métán 16-an jöttünk össze. 

A csepeli Sólymoktól és a wekerlei Szent György cserkész-

csapatoktól is voltak játékosok. A Kovács-családból a 

szülők is játszottak. A rossz idő sem ijesztett meg 

bennünket, hogy kitűnően érezzük magunkat! 

Szeptember 30-ától október 1-jéig portyáztunk a budai 

hegységben. A Sztrilich Pál cserkészparkban aludtunk mi 

nyolcan. Rajtunk kívül még a barlangi mentőszolgálat is 

ott múlatta az időt.  

                

                              A hónap gondolata 

A szeretet ábécéje 

1. Tisztelj mindenkit-Krisztus jelen van felebarátaidban! 

2. Mindenkiről jót feltételezz! Még a legrosszabb     

körülmények között is találj az életedben valami jót. 

3. Mindig jót mondj másokról. 

4. Beszélj mindenkivel a szeretet nyelvén! Nyugtass meg 

másokat, és légy jószívű. 

5. Bocsáss meg embertársaidnak! Mindig te nyújts 

békejobbot elsőként! 

6. Mindig felebarátod javát tartsd szem előtt! 

Tégy jót másokkal, viselkedj velük úgy, ahogyan 

szeretnéd, hogy ők veled bánjanak! 

7. Légy együtt érző mások szenvedései láttán! Siess 

mindig a segítségükre jó szóra, kedvességgel. 

8. Dolgozz lelkiismeretesen-mások a te munkád 

gyümölcsét élvezik, ugyanúgy, ahogy te is élvezed mások 

munkájának gyümölcsét. 

9. Tevékenyen vegyél részt közösséged életében! 

( Iskola, cserkészet, hittancsoport, családod… stb.) 

10. Imádkozz mindenkiért!   
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Októberi programok 

 

Október 15-én vasárnap 

KAVA! 

Helyszín: A Kaszap István 

közösségi terem. 

Megjelenés cserkészruhában! 

Előadó: Buzás Norbi és a 

cspk. 

Játék: Brunner Máté öv. 

     Büfé: Anikó néni öv. 

 

      Október 22-én lesz a      

koszorúzás az 56-osok terén 

a forradalmárok emlékére. 

Megjelenés teljes 

cserkészruhában! 

 

A Reménység osztályai év 

végéig maradnak a 

termekben. Mindent úgy kell 

hagyni, ahogy a foglalkozás 

előtt volt. 
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A 2016/2017-es év mozgalmi eseményei (2.rész) 

 

2017. 

 

Február 18-án a X. Cserkészkerületben megszerveztük a 

farkasordító éjjeli túrát a Vértesben. Csapatunk három tagja vett 

rajta részt. 70200 Ft éves tagdíjat fizettünk a szövetségnek. 

Brunner Máté vezetésével két cserkészünk a csepeli 96-os számú 

Sólyom Cserkészcsapat vendége volt. 

Február 26-án került megrendezésre a KAVA. 

Március 14-én koszorúztunk a kispesti Kossuth téren. Aznap 

csapatunk tíz tagja a Budai Várban megrendezett cserkésztalálkozón 

is részt vett. 

Április 8-9-én csapat szintű lelki programot rendezett Anikó néni 

Szár plébániáján. Volt kézműves foglalkozás és sok játék is. Szombat 

este a falu határában végigjártuk a keresztutat. Boros Judit, Bartha 

Kristóf és Szele Marci megkapták a rover nyakkendőt. Befejezésként 

egy helybéli vendéglőben fogyasztottuk el a vasárnapi ebédet. 

Április 15-én őriztük a Szentsírt. 

Április 22-én métáztunk. 

Április 29-én Gál Norbi őrse, a Főnixek a kerületi cserkésznapon 

vettek részt. 

Május 6-án métáztunk. A játék szünetében Kovács Marci édesanyja 

jégkrémmel vendégelte meg a résztvevőket. 

Május 13-án volt az újoncok próbáztatása. 

Május 21-én került sorra templomunkban a cserkészavatás és a 

fogadalomtétel. Horváth Anna és Jaczkó Teodóra tettek fogadalmat. 

Május 27-28-án kilencen voltunk portyázni a Vértes-hegységben. 

Felejthetetlen élmény volt a kilátó, Vitány vára és a Mátyás-kúti 

táborhely. 

Június 11-én hálaadó Te Deum volt templomunkban. 

Június 18-án az Úr napi körmenetre oltárt díszítettünk.  

Július 7-től 15-éig a 96.sz Sólyom csapattal együtt táboroztunk 

Farkasgyepű határában a Csurgó-kútnál. 36-an voltunk együtt, 

ebből csapatunk létszáma 22 fő volt. Sok élménnyel gazdagítottuk 

egymást.   
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Novemberi programok 

 
November 19-én KAVA! 

Előadó: Csathó Judit 

Játék: Velis Márk st. és 

cspkh. 

Büfé: Brunner Máté öv. 

 

November 25-én lelki nap 

egy gimnázium épületében. 

Szervező: Anikó néni öv. 

Bővebb információk a 

következő híradóban 

lesznek közzétéve. 
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