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Programjaink október hónapban
október 21.

Rajprogram
Cserkészmise

100 forint, 100 év, 100 kalmár
A múlt hónap utolsó hétvégéjét egy
pörgős kereskedős játékkal kezdtük. A
programot az MCSSZ, azaz a Magyar
Cserkészszövetség szervezte a Magyar Nemzeti
Bank támogatásával. A játék apropója az
MCSSZ megalakulásának 100. évfordulója volt,
aminek a tiszteletére egy különleges 12 szögletű
100 Forintos emlékérmét is kibocsátottak.
Az est fénypontja csak ezután
következett, ugyanis a bank látogatóközpontja
melletti Szabadság teret perceken belül több
száz játszó cserkész özönlötte el. Három
csapatra oszlottak az emberek, akik egy-egy
nagy terület (Kína, USA, EU) üzletemberei és
kereskedői lehettek erre a 3 órára. A három
fővároson kívül további három város állt
rendelkezésükre, hogy a játék elején kapott
(100 fitying/fő) tőkéből árukat vegyenek, majd
drágábban eladják. Az árfolyamok városonként
eltértek és 20 percenként egységesen változtak
egy előre megadott táblázat szerint, továbbá 5
percenként
dinamikusan
változtatták
a
középárfolyamhoz
képest
a
kereslettel
arányosan. És akkor a nincstelen pénzéhes
rablókról -akik a játék közben bármikor
lecsaphattak a szegény kufárokra- már ne is
beszéljünk. Összességében, egy valóban nagyon
jól átgondolt, izgalmas, és élvezetes programban
lehetett részünk. A kereskedés este 9-ig tartott,
majd rövid számolgatás után megtudtuk, hogy
Kína lett az első közel 37 millió összegyűjtött
fityinggel, amit az EU és az USA követett 8 és
7,5 millió fityinggel. Ráadásként a nyertes
csapat tagjai kaptak egy-egy 4 millió Ft értékű

bankjegyből összeaprított brikettet. Igaz ettől
nem lettek hirtelen milliomosok, de az biztos,
hogy a kalmár játék összes résztvevője rengeteg
új élménnyel gazdagodott.
Keszthelyi Tamás és Kiss Patrik (Jaguár őrs)

Nyárzárás
Idén a cserkész évnyitó 2012.09.16-án
volt, István atya a templomban nyitotta meg. Az
erényről és a szabad akaratról prédikált. Nekem
nagyon tetszett az,hogy olyan sokan voltunk a
rendezvényen. A mise után vetítés volt a nyári
csapattáborról, és a nagyok kenutúrájáról.
A képek megnézése után kimentünk az
udvarra, és elkezdődtek az első őrsi órák. Itt
ismerkedtünk meg csapatunk két új őrsének
tagjaival. Ezek után megbeszéltük, hogy milyen
újítások, játékok, programok, kirándulások
lesznek az évben. Minden őrs mást csinált, a
miénk például sokat játszott és beszélgetett. Az
őrsvezetőnk mesét olvasott, és nekünk
válaszolni kellett, persze utána kaptunk
gumicukrot. Amikor az őrsi óráknak vége lett, a
program is lezárult. Jó lenne, ha minél többen
járnának cserkészetre!
Mészáros Szabolcs (Hóbagoly őrs)

Őrsök bemutatkozása 1.
Áfonya őrs: -Sziasztok! Mi vagyunk az Áfonya
őrs. Kilencen vagyunk az őrsvezetőnkkel,
Kingával együtt. Egy évig a fiúkkal voltunk
együtt, de most szeptembertől külön őrs lett a
fiúkból, ill. a lányokból. Most kezdjük a
cserkészetben a második évünket:).
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-Uram, fordítva tartja az újságot!
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