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      Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. 

 
                               Visszapillantó 
 

Október 15-én volt a KAVA. A táborban készült 

felvételeket vetítettük le. Utána Máté vezetésével volt egy 

érdekes vetélkedő, melyen csapatunk történetével 

kapcsolatos kérdések is szerepeltek. Köszönjük a tízóraira 

elkészített ennivalókat Csathó Juditnak és társainak. 

Október 22-én a koszorúztunk az Ötvenhatosok terén. 

Köszönet azoknak a szülőknek és cserkészeknek, akik a 

kifejezetten rossz idő ellenére is eljöttek és helytálltak 

templomunk és csapatunk nevében. 

                

                              A hónap gondolata 

 

Isten iránti szeretetem 

 

„….Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes 

lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te 

felebarátodat, mint magadat” (Lk. 10,27) 

 

Elég-e nekem a Szentháromság, betölti-e szívemet? Vagy 

mellette vannak más isteneim: hobbim, a szórakozás, 

pénzem, munkám, társaságom és egyéb? 

 

Pál apostol a Korinthusiakhoz írt levelében leírja, hogy 

milyen legyen a szeretetem embertársaim irányába. 

A befejező gondolata: „addig megmarad a hit, a remény 

és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a 

szeretet. (1 Kor. 13) 
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Novemberi programok 

 

November 19-én KAVA! 

Előadó: Csathó Judit 

Játék: Velis Márk cspkh. 

Büfé: Anikó néni őv. 

 

November 25-én lelki nap. 

FONTOS INFÓK! 

Gyülekezés: 8.20-8.30 között 

KÖKI metrólejáratnál 

Korosztály: 8.osztály és attól 

felfelé vagy 14.életév betöltése 

Helyszín: Patrona Hungariae 

Gimnáziumban 

Ulrich M. Mónika nővér 

előadása 

Részvételi költség: 500 Ft, az 

ebéd hozzájárulás (a csapat 

tesz hozzá még 500 Ft-ot 

fejenként) 

Megjelenés: 

cserkészruhában! 

Hazaérkezés: kb. 14.30-ra 

Részvételi szándékot jelezd 

Anikó néninek vagy 

őrsvezetődnek! 

Jelentkezési határidő: 

november 20. 

A helyszín és az ebéd előre 

megrendelése miatt FONTOS 

a határidő!  

 



Jó munkát! – Légy résen! 
Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. 
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A cserkészet alapítójának Baden-Powell-nek az életútja 

 

1857. február 22-én született London Paddington negyedében, a 

család nyolcadik gyermekeként. Édesapja Harry Baden-

Powell tiszteletes, az Oxfordi Egyetem egykori professzora. Első 

tanítónője édesanyja volt, majd a Rose Hill iskolába járt Turnbridge 

Wellsben. 1870-ben ösztöndíjjal került a Charterhouse iskolába. 

Megtanult zongorázni, hegedülni, és szívesen színészkedett. Itt kezdte 

érdekelni a cserkészés és az erdei élet. A szünidőkben sokat kirándult 

bátyjaival. 

1876-ban a Királyi Sandhursti Katonai Akadémia felvételijén 

második lett, ígyalhadnagyi rendfokozatban az Indiában szolgálatot 

teljesítő 13-as huszárokhozkerült. 

1880-as években Dél-Afrikában szolgált. Ez idő alatt tökéletesítette 

megfigyelési és felderítési módszereit a Zulu törzs tagjainak 

segítségével. A fekete törzsek ezerszám vonultattak fel harcosaikat az 

angolok ellen és primitív fegyverzetük ellenére – a mostoha terep 

ismeretét is kihasználva – bizony fájó veszteségeket okoztak a brit 

haderőnek. Ezekben a törzsek elleni háborúkban kapott Robert 

Baden-Powell, az ekkor már Indiát is megjárt lovassági tábornok 

felderítési feladatokat, amelyek során a zord afrikai őserdőkbe vagy 

a hegyek közé kellett vezetnie a felderítőket. Baden-Powell 

mindeközben rájött, hogy az angolok csak akkor győzhetik le a 

bennszülötteket, ha katonáik ugyanolyan jó túlélési fortélyokkal, 

csodálatos éhség-, szomjúság- és fájdalomtűrő képességekkel 

rendelkeznek, mint a feketék harcosai. Kapóra jött hát számára a 

vele együtt szolgáló Frederick Russell Burnham, a rengeteg hasonló 

tapasztalattal rendelkező amerikai cserkész, akinek segítségével úgy 

képezhette ki az embereit, hogy azok végre harci sikereket értek el az 

afrikai terepen. 

Folytatás a következő híradóban… 
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Decemberi programok 

 
December 17-én megyünk a 

Betlehemi láng fogadására. 

Bővebb információk a 

következő híradóban 

lesznek közzétéve. 

 

December 24-én szenteste 

csapatunk fogja előadni a 

pásztorjátékot. 
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