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      Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. 

 

 
                               Visszapillantó 

December 2-án volt az egyházközségi ifjúsági lelkinap és kézműves 

foglalkozás, melyen cserkészeink is részt vettek. 

December 24-én Szenteste, csapatunk Anikó néni vezetésével adta elő 

a pásztorjátékot. Összesen 12-en vettünk részt plusz 1 fő. Találd ki, 

hogy kiről van szó! A sok gyakorlásnak, próbának meg lett az 

eredménye, mert összehozott Bennünket és másoknak örömet 

szereztünk a munkánkkal. 

 

 

                                     A hónap gondolata 

Minden javunkra van 

 

Új Esztendő… nem tudja senki sem  

Hogy mi vár reá, merre, hova lép. 

Az ismeretlenség ködébe rejtve  

Mi van: Orom vagy szakadék? 

 

Nincs kikövezett út, egyenes pálya 

Biztos cél felé vezető sínek. 

Hogy a holnap titkát kitalálja, 

Nem adatott meg soha, senkinek. 

 

/Bódás János verse/ 

Bízzuk  

Újra                                        2018             
Életünket                               

Krisztusra! 
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Januári programok 

 

Január 13-án farkasordító 

éjjeli túra lesz. 

Részleteket a kerületi 

cserkész honlapról lehet 

megtudni. 

 

Január 20-án a X. 

Cserkészkerület nevében a 

mieink szervezik a pingpong 

bajnokságot. 

Helyszín: Reménység Kat. 

Ált. Iskola lesz. 

 

Január 28-án KAVA. 

Előadó: Anikó néni st. 

Játék: Gál Berni 

Büfé: Csathó Judit és Buzás 

Norbi 

 

 

JANUÁR 5-ÉN 

VEZETŐSÉGI 

MEGBESZÉLÉS A CSPK-

NÁL 19 ÓRAKOR! 
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  A cserkészet alapítójának, Baden-Powell-nek az életútja (folyt.) 

1912. október 30-án kötött házasságot Olave St. Clair Soames-szal. 1910-ben indult 

útjára a lánycserkész mozgalom, melynek programját – az évek során szerzett 

tapasztalatok alapján – 1918-ban kiadott Girl Guiding (Lánycserkészet) című könyvében 

foglalta össze. A lánycserkész mozgalmat lánytestvére, Agnes Baden-Powell vezetésére 

bízta, tőle felesége Lady Olave Baden-Powell vette át. 

A cserkészet nemcsak a Brit Birodalomban, hanem világszerte is komoly népszerűségre 

tett szert, és egyre komolyabb feladatot jelentett a vezetése. Ezért Baden-Powell 1910-

ben VII. Edward király tanácsára nyugdíjba vonult, így minden energiáját a fejlődő 

világmozgalomnak szentelhette. 1920-ban rendezték meg az első cserkész 

világtalálkozót (dzsemborit) Londonban, ahol az egybegyűltek Baden-Powellt a világ 

főcserkészének választották. A dzsemborikat ettől kezdve négyévente megrendezték 

(kivéve a világháborús időszakot), 1933-ban éppen Magyarországon, a 

gödöllőiGrassalkovich-kastély parkjában. 

Baden-Powell 1912 januárjában, az Arcadian óceánjáró fedélzetén ismerte meg leendő 

feleségét, Olave St Clair Soamest.
[1][2]

 Olave 23 éves volt, Baden-Powell 55 – ekkora 

korkülönbség akkoriban nem volt szokatlan –, és születésnapjuk ugyanarra a napra esett. 

Szeptemberben eljegyezték egymást, ami Baden-Powell ismertségének köszönhetően 

médiaszenzáció lett. Hogy elkerüljék a sajtó alkalmatlankodását, titokban házasodtak 

össze 1912. október 31-én.
[3]

 Az angol cserkészek egy-egy pennyt adtak össze, hogy 

nászajándékot vegyenek nekik, egy autót (nem tévesztendő össze azzal a Rolls-Royce-

szal, amelyet 1929-ben kaptak). Házasságuk emlékét egy emlékmű őrzi a brownsea 

islandi Mária-templomban. 

Baden-Powell és Olave 1919 és 1939 között a hampshirei Bentley közelében fekvő Pax 

Hill házban, majd a surreyi Ripleymellett, a Chapel Farmon laktak.
[4]

 A bentleyi házat 

Olave apjától kapták.
[5]

  

 1939-ben a kenyai Nyeribe költöztek, a Kenya-hegy közelébe. A kis, egyszobás ház, 

amelyet Paxtunak nevezett, az Outspan Hotel telkén állt, melynek tulajdonosa Eric 

Sherbrooke Walker, Baden-Powell első személyi titkára volt. Övé volt 17 km-rel arrébb, 

az Aberdare-hegységben található Treetop Hotel is, amelyet Baden-Powell gyakran 

meglátogatott. Ma a Paxtu ház az Outspan Hotel épületeihez tartozik, és 

apró cserkészmúzeumként működik. 
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Februári előzetes 

Február 3-án lesz az 

egyházközségi farsang. 

Gyertek el, együtt 

szórakozni! 

 

Február 25-én lesz a 

KAVA. 

 

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. 

 

További információkat a 

következő híradóban 

közlünk! 
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