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Köszöntő

Kedves Szülők, Ismerősök, Támogatók!

Hosszú szünet után ismét jelentkezünk és szeretnénk ebben a hírlevelünkben tájékoztatni Önöket: az elmúlt 
cserkészév  eseményeiről,  a  nyári  táborunkról,  az  idei  programjainkról  illetve  szabályainkról  és 
követelményeinkről.
Reméljük Mindnyájan kipihenték magukat a nyáron és újult erővel tudjuk elkezdeni a következő cserkész évet. 
Ehhez kívánok a 929 sz. Szent Mihály cserkészcsapat vezetősége nevében 

Jó Munkát!

Budapest, 2009. szeptember 10.
Téglás Gergely – Tegger st.
csapatparancsnok-helyettes

Beszámoló az elmúlt év eseményeiről

2008-2009.-es évben, az alábbi programokon vettünk részt: Szent Mihály napi búcsú, őszi csapatkirándulás, 
teljesítmény túra (október és március), lelki nap, csapatkarácsony, téli portya, keresztút, szentsír őrség, Úrnapja, 
ünnepségek (okt. 23; márc. 15; aug. 20.)

2009-2010-es év programjai

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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A felsorolt  programok a 2009/10-es cserkészév főbb programjai.  A tervezet  eseménynaptártól  való eltérés, 
változtatás jogát fentartjuk. Az őrsi programok (őrsgyűlések, kirándulások) nem szerepelnek a felsorolásban. 
Ezekről az őrsvezető(k) és a rajparancsnok(ok) időben tájékoztatják cserkészeinket és szüleiket egyaránt.
Legrészletesebb és legfrissebb naptárunk a honlapunkon „Naptár” részében érhető el.

Szabályaink, követelményeink

Egyéni követelmények:
Jelenléti  rendszerünk a  tavalyi  alapján működik.  Cserkészprogramjainkat  3  típusba  soroltuk be,  melyek  az 
őrsgyűlések, kirándulások és a rendezvények címszó alá kerültek. Ezeken a minimum kötelező részvétel az 
alábbiak alapján néz ki:

• Kirándulások 50%
• Őrsgyűlések 50%
• Rendezvények: Szentmihályi Búcsú, október 23., március 15., Úrnapja, augusztus 20.

Az utóbbi felsorolt ötből  min. 3 alkalmon meg kell jelenni, továbbá a távollétet a kérdéses rendezvény előtt 
legalább egy héttel jelezni kell. A rendezvényeken mindig egyenruhában veszünk részt (természetesen akinek 
még nincs egyenruhája, az alkalomhoz illő ünnepi ruhában jöjjön)!
Ezen kívül  a  cserkészeknek a  korosztályuknak megfelelő  próbarendszerben leírt  tudással  és  ismerettel  kell 
rendelkezniük,  ahhoz  hogy  táborba  jöhessenek.  Koruktól  függő  próbázási  kötelességeiket  június  11-ig 
teljesíthetik:

• Kiscserkészeknek a Piros pajzs próba teljesítése
• Újoncoknak az Újoncpróba teljesítése
• I. próbázóknak az I. próba felének teljesítése
• II. próbázóknak a II. próba felének teljesítése

Ezek közül bármely minimum részvételi arány és minimum próbapont nem teljesítése a nyári tábor kihagyását 
vonja maga után!

Időpont Program
2009. szeptember 4. Évnyitó csapatgyűlés
2009. szeptember 6. Képvetítés a táborról
2009. szeptember 12. Városmisszió 2009
2009. szeptember 26. Teleki Pál emléktörténeti vetélkedő
2009. szeptember 27. Szentmihályi búcsú
2009. október 3. Őszi csapatkirándulás
2009. október 17. Teljesítménytúra
2009. október 23. Ünnepség a Pálffy téren
2009. nov. 20-22. Nevelési konferencia (Vezetőknek szól)
2009. december 13. Betlehemi láng + X. cserk.kerületi lelkigyakorlat
2009. december 20. Csapatkarácsony
2010. február 6. Daléneklő és versmondó verseny + Cserkészbál
2010. február 13-14. Téliportya + Próbanap
2010. március 15. Ünnepség a Pálffy téren
2010. március Teljesítménytúra
2010. április 3. Szentsírőrség
2010. április 9-11. Karácsony Sándor Regös Napok 
2010. április 24. Cserkésznap + Próbanap
2010. június 6. Úrnapja
2010. június 11. Évzáró csapatgyűlés
2010. június 21-30. Regöstábor
2010. nyár Nyári táborunk
2010. augusztus 20. Ünnepség a Pálffy téren
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Őrsi követelmények - amelyeket minden őrstől elvárunk

Minden őrsnek legyen: őrsi zászlója, őrsi színei és jelvénye, őrsi csatakiáltása, őrsi indulója, őrsi tikta, őrsi  
naplója, őrsi felelős rendszere (ahol a felelősök a következők legyenek: írnok, játékmester, egészségügyi felelős,  
ezermester, szakács, programfelelős, erdész, térképész, pénztáros)

Amint láthatják az egyéni követelmény tényleg nem változott, ugyanaz, mint tavaly. Kérjük tehát Önöket, hogy 
bíztassák gyermekeiket ennek elérésére, mert nem jöhet nyári táborba, aki ezeket nem teljesíti.

Elérhetőségeink, szerkesztők

Csapatunkról röviden néhány hasznos információ:
Címünk: Bp. 1161 Templom tér 3.
Fenntartó testület: Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia
Csapatparacsnok: Szlavkovszky László
Csapatparancsnok-helyettes: Téglás Gergely (Mobil: + 36 70/ 507 42 42; E-mail: tegger@cserkesz.hu)
Honlap: www.929szentmihaly.hu

Munkacsoportjaink:
Csapatunk híreinek és média anyagának szerkesztését a Hírek munkacsoport végzi. A videókat és a képeket a 
Média munkacsoport készíti. A honlapért pedig a Web munkacsoport felelős.
Mindhárom munkacsoport a csapat vezetőiből és cserkészeiből áll és aktív szerepet vállal a plébániai újság és 
honlap szerkesztésében is.
A munkacsoportok a következő címen érhetők el: media-rakosszentmihaly@googlegroups.com

Beszámoló a nyári csapat táborról 

Egy gyönyörű szép, csodás napsütéses júliusi péntek reggel a 929. sz Szent Mihály Cserkészcsapat és a 1031. 
sz Hunyadi János Cserkészcsapat megérkezett az Örsre, ki-ki egy-két perces késéssel. Összegyűltünk egy nagy 
csoportba és alakzatba rendeződtünk és úgy gyalogoltunk el a vonatig, ami két átszállással, ugyan de elvitt 
minket Pécsre. Onnan az „InterPici” járatára szálltunk fel. Átutaztunk vele hegyes-völgyes, dombos utakon, 
szép mezőkön és bozótos erdőkön, majd az egyik elhagyatott állomásnál leszálltunk. Várakoztunk egy kicsit, 
majd újra felvettük az alakzatot és elindultunk az ismeretlenbe. Róttuk a hosszú kanyargós, fárasztó utat néhány 
pihenőt  beiktatva.  Egyszer  aztán  megláttunk  egy  meredek,  lejtős  véget  nem  érő  utcácskát.  A  vezetők 
lépéstartást vezényeltek és énekelnünk kellett, hogy jó benyomást tegyünk a falu népére. Ami után átvonultunk, 
bekanyarodtunk a hatalmas mező irányába. Nem sokkal később összefutottunk Endrúval, aki épp Zoli bácsi 
utánfutójával utazott, hogy vizet hozzon nekünk. Kicsit később megcsodáltuk a szépséges szép, sok munkát 
igénylő táborkaput. Utána átmentünk egy hídon, amit még érkezésünk után nem sokkal át kellett alakítani, mert 
nagyon imbolygott alattunk. Bent nagy sártenger és nyirkos levegő fogadott minket, amit nehezen szoktunk 
meg. Felsorakoztunk az alakuló téren és a szabályok, kötelezettségek után Tegger megnyitotta a tábort. Majd 
örsök elhelyezéséről kisebb vitába keveredtek a vezetők, de aztán megoldották a lázadásokat. Megkezdődtek a 
munkák,  a  sátrak  felverése,  a  cuccok  kipakolása  és  a  berendezkedés.  Nagyon  későn  fejeztük  be  ezeket  a 
műveleteket így első nap nem volt tábortűz, hanem vacsi után sipirc, volt aludni. 

Második napon, azaz  szombaton a kicsit sem fárasztó reggeli torna után zászló felvonás következett,  majd 
reggeli.  Ezután elkezdtük felépíteni  mind az örsi,  mind a  tábori  körleteket,  amibe  beletartoztak  a latrinák, 
fürdősátrak, kézmosók, szemetesek, asztalok és ülőhelyek… Sokat dolgoztunk, csúszkáltunk a bokáig, néhol 
magasabbig érő sárba. A mai napon is sok-sok csúszás volt így megint nagyon későn volt a vacsi, még mindig 
nem tudtunk fürödni és az aznapi munkáinkat sem tudtuk befejezni. Viszont meg volt tartva az első tábortűz, 
amit Lacika és Cseni vezetett. Voltak vicces adott témák, amiket elő kellett adnunk. Énekeltünk, játszottunk 
majd titokzatos módon eltünedeztek emberek, kivel ma este volt a fogadalom tétel napja. 
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Ma vasárnap korábban keltünk a szokottnál, mivel misére igyekeztünk Komlóra. A mise elmaradt mivel az atya 
nem volt ott, így igeliturgián vettünk részt. Ennek végén elsétáltunk egy füves területre, ahol letelepedtünk, és 
amíg  a  vezetők  kaja  után  néztek  mi  énekelgettünk,  játszottunk,  pihengettünk  és  beszélgettünk.  A  buszon 
visszafelé elfogyasztottuk a pogácsánkat, majd a táborba visszaérkezve kézművesedtünk még egy kicsit, majd 
vacsi várt minket, és végre lefürödhettünk az újonnan elkészült fürdősátrakban. Az esti program pedig az örsi 
főzés volt ahol mindenki gulyáslevest csinált és a vezetők pedig körbe járták a körleteket és megkóstolták az 
érdekes ízű ételkülönlegességeket. Ezután pedig a tábortűzre került a sor, de nem sokáig tartott mivel elmosta 
az eső.

Hétfőn az építkezésen kívüli program volt még a sport délután ahol mindenki jól szórakozott és nevetett. Az 
esti tábortűz közben, (amit Szén és Balázs tartott) KJK volt, ami azt jelentette, hogy kettesével kellett végig 
menünk a fák között, amik egy spárgával voltak összekötve és mindegyik spárga út végénél volt egy kérdés, 
amire válaszolnunk kellett és azon a vonalon elindulni, amerre mutatott a feltételes válasz. Ezután mindenki 
nyugovóra tért.

Kedden a  szokásos  teendők után  a  délelőtti  program „Tied  a  vár  enyém a  lekvár”  vetélkedő volt,  Viktor 
vezetésével.  Három  csoportba  bomlottunk  voltak  a  rózsaszínek,  a  kékek  és  a  vegyes  színűek  kiknek  a 
kupakokat kellett szerezniük, hogy felépítsék a várukat. Ebéd után újra építkezni kezdtünk, és ezúttal kicsit 
többet haladtunk, napokkal ezelőtt. Délután pedig métázni kezdtünk, bár voltak szabálybéli eltérések a csömöri 
és a mi szabályaink között, de aztán nagy nehezen megoldottuk ezt is. Ezután megérkezett hozzánk Zsömby aki 
eddig egy másik tábor miatt  távol  volt  tőlünk. Este a vacsora egybe volt  kötve a tábortűzzel,  mivel  virslit 
sütögettünk nyárson, amit elmosott rövid időn belül az eső. 

Szerdán eső program volt, mivel a csúnya borús felhők nem akartak elvonulni. Délelőtt kézműves programok 
voltak. Lehetett karkötőt fűzni, a keretmeséhez ruhákat, hajakat csinálni. Eközben jól szórakoztunk és sokat 
nevettünk. Ügyesebb erősebb fiúk, vezetők még pár építményt  befejeztek, de ezzel  lezárult  az építkezést  a 
táborban. Az eső miatt elmaradt a portya is, amit a mai napra is terveztek így túrázás helyett Szén és Balázs 
vezetésével elindultunk egy könnyed túrának a dombok oldalába az itteni növények megismerése céljából. Az 
esti tábortüzet Cseni és Adri szervezte. Énekeltünk, játszottunk és kiabáltunk, ahogy csak tudtunk. Nagyon jó 
kis estét varázsoltak nekünk. 

Csütörtökön ellátogatott hozzánk Karesz atya, aki misét tartott nekünk a táborban. Ezután egy gondolatokban, 
érzésekben  gazdag  lelki  nap  vette  kezdetét.  Körbe  ültünk  és  énekelgettünk  egyházi  énekeket,  majd  végig 
sétáltunk egyesével egy lelki ösvényen, ahol a fákon idézetek, gondolatok árválkodtak. A délután folyamán 
pedig detektíves  játékot  játszottunk,  ahol  megismerkedtünk Mobilis  meggyilkolásának előzményeivel  és  ki 
kellett deríteni, hogy kinek volt kedve meggyilkolászni hőn szeretett Mobilist. Különféle titkokra derült fény, 
amiket még sejteni sem lehetett, de aztán megtudtuk, hogy ki volt a tragédia okozója, pedig elég sokáig tagadta 
Hastífusz. Este Szén és Tegger vezették a tábortüzet. Tegger beöltözött Csodaturmixnak, Szén pedig MZ/X-et 
alakította.  A  csillagokról  beszéltek  és  a  vicces  előadásuk  után  kimentünk  megnézni  a  szépen  ragyogó 
csillagokat.

Péntek az utolsó előtti egyben nyolcadik napunk, amit itt töltünk. Ma délelőtt kereskedős játékot játszottunk. 
Ami annyiból állt, hogy a csapatokra bomlottunk és nagyban üzleteltünk az állomás vezetőknél, hogy egyre 
több  „pénzt”  tudjunk  összegyűjteni.  Néhány  állomásnál  könnyebb-nehezebb  feladatokat,  próbákat  kellett 
teljesítenünk. A vége fele a csúnya felhők miatt aztán végül lezárult a játék és délután már csak is a tábor 
bontására koncentrált mindenki. Lebontottuk a körleti építményeinket, az asztalt, a székeket, és a tűzrakó helyet 
is megsemmisítettük. Este fürdés után háromfogásos lakoma várt minket Endrú és a konyhás őrs jóvoltából. Az 
esti záró tábortűz jó volt csak nagyon rövid. Boldogan, felszabadultan, bár kissé elfáradva vettünk részt rajta, 
ezután pedig irány volt befelé a hálózsákba.

Szombat, hát  igen  az  is  eljött  sajnos.  Összerámoltuk  a  sátrakat  és  a  cuccokat,  lebontottuk  a  GH-t,  a 
fürdősátrakat és többek között a latrinákat is. Ezután egy láncot alkottunk és egymás csomagjait a mellettünk 
lévő ember kezébe nyomtuk így hamarabb és könnyebben megoldottuk a csomag kipakolást. Megtartottuk az 
utolsó zászlólevonást, ahol kiosztották a tábor díjait, amit boldogan vettek át a nyertesek. Tegger még ellátta a 
társaságot pár jó szóval,  majd tizenegy óra körül elhagytuk a táborhelyet.  Elbuszoztunk Komlóra és onnan 
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InterPicivel Pécsre utaztunk onnan pedig egy vonattal eljutottunk 17:30-ra, Budapestre. Az Őrsön hat óra körül 
lehettünk és nagy búcsút véve egymástól körbe álltunk és még egyszer utoljára elordítottunk egy csapatkiáltást 
és ezután szétszéledtünk, a szélrózsa minden irányába. 
A tábor az nagyon jó volt, csak kicsit sok volt a sár és pár program el is maradt az időjárás kiszámíthatatlansága 
miatt- Nem volt például portya, strand, szivacsos játék és számháború sem. De azért remélem, hogy jövőre is 
legalább ilyen jó táborunk lesz.

                                                                                                                                 Kiss Noémi
                                                                                                   Vidra őrs

Megjelenik: 
2 havonta nyomtatott és hírlevél formájában 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
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