I. / első ünnepi szám, 2008. december 18.
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Köszöntő
Kedves Szülők, Ismerősök, Támogatók!
Már hosszú ideje tervbe vettük, hogy elektronikus levélben is kapcsolatba lépünk Veletek. Bizonyára sokat
hallotok rólunk gyermekeitektől, ismerőseitektől és láttok is minket közös ünnepeink alkalmával a
templomban, iskolában. Vezetőségünkben igen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy jó és aktív kapcsolatban
legyünk Veletek, hiszen ifjúságnevelői munkánk elképzelhetetlen a szülőkkel való szoros együttműködés és az
anyagi és technikai feltételeket megteremtő támogatói háttér nélkül. Ennek egyik alappillére a gyors és
naprakész információ, hogy mindig tudjunk is egymásról és ennek megfelelően összehangoljuk céljainkat.
Valami ilyen küldetést szántunk ennek a hírlevélnek is, hogy mindig tartalmas és friss helyzetképet adjon
csekrészcsapatunk és környezetének történéseiről. Reméljük, hogy mindezt sikerül "cserkésziesen" tömör és
lényegretörő stílusban és olyan formában elétek tárni, amelynek olvasása mindnyájunknak örömet okoz.
Mivel ez az első és egyben ünnepi szám, ami nem csak azért ünnepi, mert elsőként jelent meg, hanem mert
Karácsony közeleg. Ennek megfelelően azon Olvasóinknak akikkel nem találkozunk a Csapatkarácsonyunk
alkalmával, kívánunk Békés, Áldott Karácsonyt és Kegyelmekben Gazdag Boldog Új Évet!
Üdvözlettel:
Téglás Gergely (Tegger) segédtiszt
csapatparancsnok-helyettes

Csapatunkról
Első hírlevél révén elmaradhatatlan rész a bemutatkozás. Ugyan sokak számára ez már nem szükséges, mégis
azért alapjaiban véve röviden összefoglaljuk, hogy kik is vagyunk.
Csapatunk neve: 929 számú Szent Mihály cserkészcsapat
Alakulásának éve: 1927
Fenntartó testületünk a Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia
A csapat alapítványának neve: Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány

A csapat "cserkész" közigazgatásilag a Magyar Cserkészszövetség, X. (pesti) Cserkészkerületéhez tartozik.
Honlapunk címe: http://929szentmihaly.hu
Csapatunk létszáma 45-50 fő körüli, melyek között minden korosztály megtalálható a 11 éves kortól kezdve
egészen az öregcserkész korosztályig. Azonban kiscserkészeket, azaz 3-4. osztályosnál fiatalabbakat még nem
tudunk fogadni, de dolgozunk rajta, hogy hamarosan a legfiatalabbakra is legyen korosztályi vezetőnk.
Egy fiú (Szent László raj) és egy lány (Szent Erzsébet raj) raj működik a csapatban mindegyikhez két-két őrs
tartozik: a Párduc és a Holló fiú őrsök, illetve a Vidra és a Fehér farkas lány őrsök. Ezen kívül működik az
öregcserkészek Bagoly őrse, illetve beindulásra vár egy felnőttcserkész és egy rover (18 év fölöttiekből álló)
őrs is. A csapat összes vezetőjét a Komondor őrs fogja össze.
Bővebb struktúrális felépítést, történelmi hátteret illetve a cserkész életformáról olvashattok még a fent
említett cserkész honlapok bármelyikén.

Csapatkarácsony
Minden szülőt, testvért, családtagot, ismerőst, öregcserkészt, egykori cserkészt és támogatót szeretettel várunk
csapatkarácsonyunkra, melyet 2008. december 21-én (vasárnap) 16:00-tól tartunk a Plébánia közösségi
nagytermében. A programot a 18:00-ás misével zárjuk, melyen közösen veszünk részt. Kérünk minden
családot apró süteménnyel illetve néhány liter üdítővel járuljanak hozzá ünnepségünkhöz.

1 % köszönet
Ezúton is köszönjük mindazoknak a támogatását, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékát a Szent
Mihály Cserkészekért Alapítvány számára ajánlották fel.

Az elmúlt egy év
Röviden, felsorolásszerűen összefoglaljuk, hogy mi minden történt az elmúlt egy évben:
Cserkészbál (január 26.)
Sashalmi bál (január 19.)
Néri bál ( február 2.)
Téliportya (február 9-10.)
Kerületi közgyűlés (február 9.)
Emléktúra (március 8.)
Számháború a Budai várban (március 14.)
Ünnepség a Pálffy téren (március 15., 9:00)
Szentsírőrség (március 22.)
Őrsi portyák (március 29-30.)
Próbahely bejárás (március 30.)
Próbáztatás (április)
Országos cserkésznap (április 19.)
Csapatgyűlés (május 9.)
Máriaremetei búcsú (május 12.)
Országos közgyűlés (május 16-18.)
Pótpróbanap (május 18.)
Csapatgyűlés (május 23.)
Úrnapi szentmise és körmenet (május 25.)
Sátorállítás a Tanácsparkban (május 30.)
Ökumenikus Igehirdető hétvége (május 31-június 1.)

Tájékozódási verseny (május 31.)
Csapatgyűlés (június 6.)
Tábori szülői értekezlet (június 8.)
Csapatgyűlés, utolsó őrsgyűlések (június 16.)
Szertárazás, beszerzések (június 28-29.)
Vezetőségi hétvége (július 5-6.)
Szőgyéni testvércsapat meglátogatása (július 12.)
Kerületi Nagytábor (augusztus 6-16.)
Ünnepség a Pálffy téren (augusztus 20.)
Évnyitó csapatgyűlés (szeptember 5.)
Szentmihályi búcsú (szeptember 28.)
Őszi csapatkirándulás (október 4.)
Teljesítménytúra (október 11.)
Ünnepség a Pálffy téren és Mátyásföldön (október 23.)
Szemétszedés a kiserdőben (október 24.)
Vadaspark látogatás – Vidra őrs (október 27.)
Budavári labirintus – lány rajprogram (november 8.)
Filmvetítés a környezetvédelemről (november 14.)
Nevelési konferencia (november 21-23.)
Vezetőségi továbbképzés (november 29.)
Kézművesnap a mátyásföldi csapattal (december 6.)
Lelkinap (december 13.)
Csapatkarácsony (december 21.)
Budapest, 2008 december 18.,
Téglás Gergely (Tegger)
csapatparancsnok-helyettes
____________________________________________
Kiadja a 929 sz. Szent Mihály cserkészcsapat vezetősége
http://929szentmihaly.hu

