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Köszöntő
Kedves Szülők, Ismerősök, Támogatók!
Hamar eljött a december, melyben az adventi készülődés és sűrű programjaink mellett visszagondolunk és hálát
adunk az elmúlt esztendőben történtekért. Ha csak honlapunk beszámolóit vagy képtárát böngésszük végig, akkor is
elmondható, hogy igencsak mozgalmas évünk volt. A listaszerű felsoroláson túl igyekeztünk ebbe a hírlevélbe pár
mondatban leírni merre jártunk és mit csináltunk szeptember óta. Azonban a szöveges-képes beszámolóinkon túl
idén is várva várt alkalom csapatunk karácsonyi ünnepsége, amely nagyszerű alkalom a találkozásra. December 20án 16:00-tól hagyományos karácsonyi műsorunkkal várunk szeretettel Titeket plébániánk nagytermében!
Köszönjük egész éves támogatásotokat és bizalmatokat!
Jó Munkát!
Budapest, 2009. december 4.
Téglás Gergely – Tegger st.
csapatparancsnok-helyettes

Beszámoló az elmúlt év eseményeiről
Jelmagyarázat:
Fekete félkövér és aláhúzott – az 5 kötelező ünnepségünk (melyekból kettőt lehet hiányozni)
Fekete félkövér – kötelező csapatprogram
Fekete normál – választható programok
Időpont
2009. szeptember 4.
2009. szeptember 6.
2009. szeptember 11.
2009. szeptember 12.
2009. szeptember 27.
2009. október 3.
2009. október 23.
2009. október 24.

Program
Évnyitó csapatgyűlés
Képvetítés a táborról
Fehér farkas őrs: kézműves nap
Városmisszió 2009
Szentmihályi búcsú
Őszi csapatkirándulás
Ünnepség a Pálffy téren
Kiscserkészek: szemétszedés a kiserdőben
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2009. október 25.
2009. október 27.
2009. november 7.
2009. november 14.
2009. nov. 21.
2009. nov. 20-22.
2009. november 28.

Mindszenthy szoboravatás
Vidra őrs: Cserkész múzeum
Kiscserkészek: meseerdő
Szent Erzsébet raj: Hopp Ference múzeum
Holló őrs: Kosárlabda bajnokság
Párduc őrs: Sziklakórház
Nevelési konferencia (Vezetőknek szól)
Kerületi népdaléneklési verseny
Szent László raj: barlangázás
Szeptember 12. - Városmisszió

Reggel kb. hét órára értünk oda a Tanács Parkba, ahol megkezdtük a sátorfelállítást, és a kalandpálya
kialakítását a városmisszióra. Ezután finom meleg teát csináltunk
és elrendeztük a szórólapokat és kezdetét vette a kalandpálya
működtetése is. Ez annyiból állt, hogy először a résztvevőknek két
kifeszített kötélen kellett átmászniuk, átugrálniuk a „mocsaras”
részen, majd el kellett találniuk egy botot, volt zsákba ugrálás is és
a végére futás is. Persze ez mind időre ment, végig őrangyalaink
kísérték a vállalkozó gyerekeket és a jutalmul csokit és
plüssállatokat kaptak. Nagy sikere volt ennek a játéknak. Eközben
mi is kivettük a részünket a munkából, segítettünk a büfében és
felolvastunk a Bibliaolvasó sátorban. Délutánra már egyre többen
lettünk, majd Endrú is megjelent a túrógombócokkal, aminek
mindenki nagyon örült. A nagyszínpadon végig érdekes
programok zajlottak, például énekelt a Néri Szent Fülöp Kat. Ált. Isk. énekkara, az ifjúsági énekkar, Böjthe
Csaba atya is eljött hozzánk, aki szép beszédet mondott és végül, de nem utolsó sorban Tegger is felszólalt a
csapatot hirdetve, tagokat toborozva.
Kiss Noémi
Vidra őrs
Október 3. - Csapatkirándulás
Október 3.-án szombat reggel indultunk neki utunknak, a
csömöri cserkészcsapattal együtt, bár mindenki más-más
időpontban, és úton. A vidrák a párducokkal, a fehér
farkasok a hollókkal, a kolibrik és a Szarvas őrs pedig a
csömöriekkel. A városkapunál találkoztunk, és innen
busszal mentünk tovább. Miután leszálltunk kicsit
megpihentünk a szabad levegőn, és miután tudtuk, hogy
merre kell elindulnunk, el is indultunk. A gyaloglás része
mindenkinek másmilyen megmérettetés volt, de azért
sikerült túlélnünk. A nehéz, ámde vidám túránk után
megérkeztünk a célpontunkhoz, a Pálóczki-rétre. Itt még
játszottunk egy keveset, ettünk, ittunk egy kis forró teát,
majd együtt visszamentünk utunk kezdeti pontjához, ahol elváltunk. Van, aki felemelő érzéssel, van, aki
fáradtsággal, s van, aki boldog örömmel térhetett haza.
Zsömböly Zsófia
Vidra őrs
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Október 24. - Szemétszedés
Csapatunk idén is besegített a Gyíkpohár Alapítvány által szervezett kiserdőtakarításba, a Budapesti út melletti
zöld területen. A lelkes csapat reggel gyülekezett a kiserdő melletti utcában. Kiscserkészek, cserkészek és
felnőttcserkészek egyaránt megjelentek ezen a szép őszi napon, hogy együtt kesztyűt és zsákot ragadjanak és
elkezdjék csoportokban összeszedni a legkülönfélébb hulladékokat. Sajnos elég sűrűn talált szemetet az ember,
az autóalkatrészektől kezdve a ruhadarabokon át egészen a építőipari hulladékig. Azonban a tavalyi akcióval
összehasonlítva elmondható, hogy kevesebb szemét volt elszórva a területen.
Miután végeztünk, egy kis harapnivalóval és üdítővel csillapítottuk a fárasztó munka utáni éhségünket és Réka
a program főszervezője egy ökológiai teszttel is meglepett minket. Ennek helyes kitöltői desszertként
csokoládét kaptak. Majd átbeszéltük a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket és kihelyeztük a zsákokba
gyűjtött szemetet az erdő szélére, hogy a szemétszállítók elvihessék a következő héten.
Köszönjük Minden lelkes szemétszedőnek a jelenlétet! Úgy gondoljuk aznap mindnyájan egy nagyon hasznos
tevékenységet végeztünk kerületünk, környezetünk megóvásáért!
Legközelebb is találkozunk, gyertek minél többen!
Téglás Gergely - Tegger
cspkh.
Október 25. – Mindszenthy Szoboravatás
Október 25.-én a Templom téren gyülekeztünk, mert a 11 órás mise után avatták fel Mindszenty bíboros
szobrát. A misén szokás szerint a jobb oldali hajó előtt, a
keresztelőkút előtt sorakoztunk fel az ünnepélyes
bevonulás után. A misét Erdő Péter bíboros úr celebrálta.
A mise után kezdődött a szoboravatási ünnepség, ahol
többen mondtak beszédet, többek között Habsburg
Lothatringiai Mihály főherceg, és Kovács Péter
polgármester úr is. Néhányan fel is léptek, köztük a
csapatunk tagja, Rezsabek Zsófi is, aki hárfán játszott.
Sok különböző szervezet tagjai voltak jelen, például a
Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend, a
Szent István Lovagrend, a Vitézi Rend és az 56-os
Nemzetőrség tagjai is. Fellépett a Pannónia
néptánccsoport, akik a szobor körül táncoltak.
Érdekessége volt az eseménynek, hogy az egész eseményt felvették filmre, mert Koltay Gábor új filmjében is
szerepelni fog az esemény. Azt is megemlíteném, hogy az ünnepségen rengetegen jelentek meg, ritkán szokott
ennyire tele lenni a templom, vagy a Templom tér. Az ünnepség végén Erdő Péter bíboros úr megáldotta a
szobrot, és az emlékezők ezután elhelyezhették a virágaikat, koszorúikat. Az ünnepség vége után ki-ki
hazament, vagy még egy ideig beszélgetett a többiekkel. Este, a híradóban sokan felfedezhették magukat, ahogy
a szobor mellett állunk sorfalat.
Sipos Mátyás
Párduc őrs
Október 27.- Cserkész múzeum
Reggel, mint más kirándulások alkalmával is, szokás szerint az Örsön
gyülekeztünk. Amikor befutott az utolsó Vidra (szinte az egész Örs eljött),
felszálltunk a hévre és elmentünk Gödöllőre, ahol kis keresgélés után meg is
találtuk a Cserkész Múzeumot. Itt egy másik csapat egyik őrsével találkoztunk,
akikkel (mivel így már megvolt a jegy árkedvezményét megszabó létszám) együtt
mentünk be.
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Egy idős hölgy vezetett be minket, aki később egy kis filmet is levetített nekünk, ami a régi cserkészek életéről
szólt.
Maga a kiállítás meglepően kicsi, de annál érdekesebb volt. Rengeteg okirat, dísztárgy, jelvény, régi egyenruha,
rögtönzött táborhely és parancstábla volt kiállítva, sőt BiPi lábnyomát is megcsodálhattuk.
A kiállítás után még sétáltunk egy kicsit a közeli parkban, beszélgettünk a következő táborról (a múzeumban
látott „mintatábor” ötleteit is beleszőve), majd hazamentünk.
Szerintem minden Vidra élvezte ezt a kis kirándulást, és ebből kifolyólag is csak ajánlani tudom minden őrsnek
a Cserkész Múzeum meglátogatását.
Rezsabek Zsófia
Vidra őrs
November 7. - Meseerdő
November 7-én a kiscserkész raj meseerdőzni volt a Rózsadomb melletti erdőben. A program annak ellenére
kiválóan sikerült, hogy reggel az ablakon kinézve mindenkinek átfutott az agyán, hogy nem lenne-e jobb ki sem
kelni az ágyból... De mire az Örs Vezér Terére értünk (a találkozóhelyre), a levegő kitiszult a ködtől, és elég
tűrhető novemberi időjárás kerekedett. Eső, sőt sár sem volt.
Végül 7 kiscserkész volt, aki kimerészkedett a novemberi erdőkbe, és bizony (mint utólag elmondták), egyikük
sem bánta meg, hogy velünk jött. Az erdőben hihetetlen kalandokban volt részünk. Először valami anyóka
útibatyut adott nekünk, és megkért, hogy a benne lapuló mézeskalácsot vigyük el libapásztor fiához. A fiú
pedig ludakat adott nekünk, hogy vigyük vissza édesanyjához. De bezzeg nem sokáig voltak a libák a hónunk
alatt, mert mire nevet adtunk nekik, már jött is egy csúf, kövér ember, bizonyos Döbrögi, és a fogmegjeik
elrabolták tőlünk az összes libát! Viszont nem olyan fából faragtak minket, hogy ezt csak úgy szó nélkül
eltűrjük. Addig nem nyugodtunk, amíg az út során háromszor el nem fenekeltük Döbrögi uraságot! (A jobb
lelkűek megelégedtek kettővel... :P)
Ezúton is köszönöm a részvételt a megjelent vezetőknek: Rezsónak, Lolának, Adrinak, Lillának, valamint
Zsófinak is, aki a Vidra őrs létszámát gyarapította :) Köszönjük a szervezést a lelkes ST jelölteknek is, hogy
önként és dalolva (khm...) ilyen jó kis délelőtti programot szerveztek nekünk.
Gál Tamás Zoltán
rpk.
November 14. – Hopp Ferenc: Kelet Ázsiai múzeum
A legutóbbi rajprogramként, a Hopp
Kelet-Ázsiai Múzeumot látogattuk
különböző szobában voltak elrendezve
a másikban indiai, a harmadikban
dolgokat tekinthettünk meg. Nekem a
tubákos szelencével, kristályfiolával és
legszebb darab mégis az az
még több másik gömb volt kifaragva.
(szintén Kínából származó) Hold-kapu
alatta, és közben kívánsz egyet, akkor
előtt még fényképezkedtünk, majd
magunkat, és a múzeum is tetszett
csak ajánlani tudom!

Ferenc utazásai alapján összeállított
meg. Nagyon érdekes volt.
Négy
a kiállított tárgyak, így az egyikben arab,
japán és végül a negyedikben kínai
kínai terem tetszett a legjobban, a sok
a kínai népviseletbe öltözetett babákkal. A
elefántcsontból készült gömb volt, amiben
Ezután kimentünk a kertbe is, ahol a
állt. Ez arról nevezetes, hogy ha átmész
az telesülni fog. Mi is kívántunk. A kapu
hazamentünk. Nagyon jól éreztük
mindenkinek, aki eljött. Mindenkinek
Tárkányi Hanga
Kolibri őrs
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November 14. - Kosárbajnokság
Szombat reggel gödöllői hév végállomásnál gyülekeztünk. Amikor megérkeztünk a Premibe átöltöztünk, majd
bemelegítettünk. A csapat tagjai: Attila, Levi, Bence, Gergő és én, Viktor volt az edzőnk. Az első meccset 412.
számú Kalazanti Szent József Cserkészcsapattal játszottuk. Első pontot Gergő, a másodikat én és a harmadikat
az egyik 412-es fiú dobta „öngól”! 32-6-ra kikaptunk. A második meccset kicsivel később a 836. Gróf Teleki
László Cserkész Csapattal játszottuk. Elég kiegyenlített volt a meccs az első félidőben, végére 4-4 volt az állás.
A második félidőben egyre több szabálytalanság volt. A meccset 836-ok nyerték 12-6-ra. A harmadik meccset
az ifjabb 412-kel játszottuk. A játék ezen a mérkőzésen is elég szabálytalan volt. Végül kikaptunk 20-10-re. Ott
maradtunk az eredményhirdetésig, közben kocka pókereztünk, fociztunk és néztük a Rovereket hogyan
kosaraznak. Az eredményhirdetés után csoportképek készültek. 6 óra után fáradtan elindultunk haza.
Kiss Tamás
Holló őrs
November 21. - Sziklakórház
November 21.-én őrsi program keretében a Sziklakórházba látogattunk, mely a vár alatti barlangrendszerben
található. Városi közlekedéssel jutottunk el oda. A mi őrsünk tagjait ez a kor nagyon érdekli, így az egész őrs
számára ez egy nagy élmény volt. Hazafele indulva Miki vett egy NDK-s sapkát, kizárólag üzleti szándékból. A
vár alatti barlangrendszer Európában és az egész világon egyedülálló. A 18-19. században pinceként használták,
majd a századfordulón az állam felkérésére feltárták és nagy részét összeépítették. Az 1920-as években
elkezdték a kórházzá történő átalakítását, majd 1930 körül a főváros átvette. Megépülése után az egész világon
kórszerű intézménynek számított központi fűtéssel, műtővel, rádiósfülkével. A Székesfővárosi sebészeti
szükségkórház nevet kapta. A világháború alatt katonai, később civil kórházként is működött.200-250 fő
befogadására volt képes, de Budapest ostroma alatt volt, hogy 6-700 embert is kezeltek, így a folyosókon és a
barlangrendszerben is voltak sérültek. A kórházban vöröskeresztes ápolók és katonaorvosok dolgoztak. A
világháború után a szovjetek kifosztották, és az állam később kiadta, így lehetett oltóanyag gyár is. 1956-ban
újraindult a harcokban megsebesült forradalmárok és civilek ellátására, ekkor épült a mentőbejárat is. A
forradalom leverése után az állam átalakította atombunkerré és közel negyven éven keresztül egy gondnok
házaspár tartotta karban. A nő ágyazott és takarított, a férfi pedig a gépeket tartotta karban. Még mindig
megvan az a több ezer gázálarc és több száz elsősegélyláda, amelyet a világháború és a hidegháború alatt,
védekezési kellékként kapott az épület. A világháború alatt a János kórház 2. számú intézete volt. A mai
berendezésben a gépek: Légszűrők, tartályok és másféle kellékek is működnek. Az akkori propagandaplakátok
és polgár védelmis „cuccok” is megvannak. A hidegháborús berendezés 300 kiképzett orvos befogadására volt
hivatott, melyek az atomtámadás után néhány nappal segíthettek volna a túlélőkön. Az akkori életet
viaszbábukkal mutatják be. A kórház 2002-ig titkosítva volt és ez után nyitották meg a nagyközönség előtt.
Azonban a berendezésben is van néhány baki: Német katonán magyar rohamsisak, német és magyar katonákon
néphadsereges surranó, német tiszten Bundeswehr öv és lila váll-lappal rendelkező német katona. A kórház
felszereltségében voltak olyan kellékek: M63-as honvédségi sátor és elsősegélydobozok, melyekkel csapatunk
is rendelkezik. Őrsünk nagyon jól érezte magát, nagyon jó élmény volt.
Kovács Balázs
Párduc őrs

Programjaink - 2009. december, 2010. január, február, nyári tábor
Jelmagyarázat:
Fekete félkövér és aláhúzott – az 5 kötelező ünnepségünk (melyekból kettőt lehet hiányozni)
Fekete félkövér – kötelező csapatprogram
Fekete normál – választható programok
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Időpont
2009. december 12.
2009. december 13.
2009. december 20.
2010. február 6.
2010. február 13-14.
2010. június 30 – júl. 4.
2010. július 5-14.

Program
Kiscserkészek: mézeskalácssütés
Betlehemi láng + X. cserk.kerületi lelkigyakorlat
Csapatkarácsony
Daléneklő és versmondó verseny + Cserkészbál
Téliportya + Próbanap
Kiscserkész tanyázás
Cserkésztábor

Megjelenik:
2 havonta nyomtatott és elektornikus formában is
Hírlevelünkre a 929hirlevel-subscribe@googlegroups.com címen lehet feliratkozni
Készítette:
Hírek munkacsoport
(Gáspár Laura, Nagy Adrienn, Subert Lilla, Tárkányi Csenge, Téglás Gergely, Zsömböly Sarolta)
media-rakosszentmihaly@googlegroups.com
Kiadja a 929 sz. Szent Mihály cserkészcsapat vezetősége
929szentmihaly.hu

6

