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Egyenruha hírek

Egyenruhánk közösséget teremt, összetart minket és jelzést ad rólunk. Kérjük minden cserkészünket, 
hogy  használjuk  méltón  és  tudatosan!  Egyenruhát  a  fogadalmat  vagy  kiscserkész  ígéretet  tett 
cserkészek/kiscserkészek hordhatnak.
A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat egyenruhája a következőképpen néz ki (amely megegyezik a 
Magyar Cserkészszövetség által elfogadott egyenruhával):

- ing (KÖTELEZŐ): világosdrap színű
rajta a kötelezően hordott jelvények:
Hungária jelvény (inghez adják)
WOSM jelvény (inghez adják)
csapatszám (külön rendeljük majd)
próbajelvények
vezetői jelvények - képesítésnek megfelelően
őrsi jelvény(ek) - "bigyusz"
rendezvények emlékjelvényei - a rendezvénytől számítva 1 évig hordhatók
egyéb (nyelvismereti, lelkivezetői, különpróbák jelvényei, síp, stb.)
rajta az ajánlottan hordott jelvények:
X. cserkészkerületi felvarró
X. cserkészkerületi jelvény

- nyakkendő (KÖTELEZŐ):
kiscserkész ígéretet tett kiscserkészeknek: narancssárga színű
cserkészfogadalmat tett cserkészeknek: almazöld színű
felnőttcserkész fogadalmat tett felnőttcserkészeknek: gesztenyebarna színű

- nyakkendő gyűrű (KÖTELEZŐ)

- (cserkész)nadrág (KÖTELEZŐ)
Fiúknak: cserkésznadrág VAGY sötét színű (fekete, barna, sötétzöld) nadrág
Lányoknak: cserkészszoknya VAGY cserkésznadrág VAGY sötét színű (fekete, barna, sötétzöld) 
nadrág VAGY szoknya

- cserkészöv (KÖTELEZŐ)
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cserkészboltban kapható öv VAGY ha nincs ünnepi ruhához viselhető öv

- cserkészkalap (AJÁNLOTT)
cserkészboltban kapható kalap a megfelelő jelvényekkel ellátva

- cipő
Ünnephez, rendezvényhez méltó cipő viselését kérjük mindenkitől! Kirándulás, portya illetve táborba 
pedig az ennek megfelelő túracipő/bakancs viselhető az egyenruhához.

A kötelező egyenruha kellékeket MINDENKITŐL (vezetőtől és (kis) cserkésztől) egyaránt elvárjuk, 
hogy a Cserkészboltban szerezze be! 
Cserkészbolt címe: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38. www.cserkeszbolt.hu
Egyetlen egy ruhadarab van, amit nem lehet itt megkapni: narancssárga kiscserkész nyakkendő.
Ezt külön varrónővel készítettjük el 400 Ft/db egységáron, ezért kérjük a kiscserkész szülőket, hogy 
ezt az összeget május 1-ig fizessétek be az őrsvezetőknek!
Aki  nem  a  fentieknek  megfelelően  leírt  egyenruhában  jön  egy  cserkészprogramra  vagy  olyan 
ruhadarabokat hoz magával amik NEM az egyenruhához méltók, az addig nem vehet részt velünk a 
programon, amíg nem javítja az öltözési hiányosságát/hibáját!
Kérjük a kedves szülőket és vezetőket különösképpen figyeljenek oda gyermekük/őrsük megfelelő 
öltözködésére!
Egyenruha támogatást fogunk tudni adni, ezt júniusig jelezzük majd felétek!

2010. tavaszi-nyári programjaink

Időpont Program Kinek szól?
április 3. Szentsírőrség Mindenki
április 9-11. Karácsony Sándor Regös Napok + Magyar 

Nemzeti Rovásverseny 
Mindenki

április 24. Cserkésznap Mindenki
május 8. Felnőttcserkész kirándulás Felnőttcserkészek + szülők
június 5. Hadijáték Cserkészek – 14+
június 6. Úrnapja Mindenki
június 11. Évzáró csapatgyűlés Mindenki
június 12. Cserkész fogadalomtétel Újonc cserkészek
június 13. Kiscserkész ígérettétel

Tábori szülői értekezlet
Kiscserkészek és szüleik
Minden csapattag és szüleik

június 23-27. Kiscserkész tanyázás Kiscserkészek
július 5-14. Cserkésztábor Cserkészek
július 20-31 Őrsvezetőképző tábor Nagy Adrienn, Rezsabek Zsófia
augusztus 2-12. Közép-európai Cserkésztábor - Concordia Kovács Balázs, Sipos Mátyás, 

Solymoskövi Mihály, Tupi Miklós
augusztus 20. Ünnepség a Pálffy téren Mindenki

Néhány program részletes leírása, meghirdetése

Cserkésznap – április 24.
Április 24-én, a cserkésznapon minden évben részt vettünk eddig valamilyen Központi rendezvényen. 
Idén  azonban  a  csapatok  vagy  több  csapat  együtt  szervezheti  meg  a  programot.  Így  nálunk  a 
szomszéd csapattal  a  412. sz.  Kalazanti  Szent  József  Cserkész csapattal  közösen szervezünk egy 
Kerületi Sportnapot, amelyre várunk minden cserkészt, kiscserkészt, szülőt és ismerőst egyaránt!
Időpont: 2010. április 24. 9:00-16:00
Helyszín: Erzsébetliget (1165 Bp., Hunyadvár u. 43/b)
Program: métabajnokság, kézműves sátor, óriás hadijáték, kalandpark, és egész napos színpadi műsor
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Megjelenés egyenruhában (akinek van), akinek még nincs az sportos ruhában jöjjön!
Részletek a honlapon (http://kefir.dtsh.hu) és az őrsgyűléseken elhangzanak majd!

Felnőttcserkész kirándulás
Május  8-án  a  felnőttcserkészek  Fecske  őrse  kirándulni  megy,  amelyre  szeretettel  hív  minden 
érdeklődő  kiscserkész  vagy  cserkész  szülőt  egyaránt!  Családdal  is  könnyen  megtehető  rövid 
kirándulás és főzés mellett alkalom nyílik a beszélgetésre és ismerkedésre. A program zárásaként a 
pár  éve  megalakult  Fecske  őrs  tagjai  „felnőttcserkész  fogadalmat”  tesznek.  Részletekről  időben 
tájékoztatunk Benneteket hírlevelünkben, faliújságunkon és honlapunkon egyaránt.
Jelentkezni lehet felnőttcserkész vezetőnknél, Dénesnél (0620/4753958).

Évzáró csapatgyűlés, cserkész fogadalomtétel, kiscserkész ígérettétel
Az  utolsó  őrsgyűlések  idén  június  11-én  (pénteken) lesznek,  melyeket  egy  nagy  csapatgyűlés 
keretében tartunk a plébánián. Ezután szeptemberig nem lesznek őrsgyűlések.
Ahogy szeptemberben  is  jeleztük,  eddig  kell  teljesíteni  a  jelenléti  és  próbázási  követelményeket 
annak érdekében, hogy valaki nyári táborba/tanyázásra jöhessen velünk.

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

Újonc  cserkészeink  miután  sikeresen  teljesítették  a  jelenléti  követelményeket  és  az  Újoncpróbát, 
fogadalmat tesznek június 12-én (szombaton).
Kiscserkészeink ha rendszeresen jártak a kiscserkész programokra (őrsgyűlések is), azzal teljesítették 
a Piros pajzs próbát és kiscserkész ígéretet tesznek június 13-án (vasárnap) a reggeli szentmise után a 
templomkertben.

Kiscserkész tanyázás és cserkésztábor információi
Sajnos az iskolai táborral való ütközés miatt át kellett tegyük a kiscserkész tanyázásunk időpontját 
egy héttel korábbra, így nem tudunk együtt táborozni a szomszéd, 293. sz. Szent Kapisztrán 
cserkészcsapat kiscserkészeivel. 
Kiscserkész tanyázás: 2010. június 23 – 27., Kemence, Római Katolikus Plébánia – Börzsöny-hg.
Cserkésztábor: 2010. július 5-14., Godóvár melletti erdő – Kemence – Börzsöny-hg.
Tábori szülői értekezlet kiscserkész és cserkész szülőknek egyaránt június 13-án a szentmise és a 
kiscserkész ígérettétel után lesz a plébánián.
Kiscserkész tanyázás költsége: 
12.000 Ft/kiscserkész (egy gyermek esetén)
9.000 Ft/kiscserkész (két vagy több gyermek esetén)
Cserkésztábor költsége: 
18.000 Ft/cserkész (egy gyermek esetén)
15.000 Ft/cserkész (két vagy több gyermek esetén)
Ezen felüli támogatás kérhető a csapatparancsnok-helyettesnél.
A részletekről folyamatosan tájékoztatunk Benneteket!
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Beszámolók az elmúlt hónapok eseményeiről

2009. december 12.   Kiscserkész mézeskalács sütés   
A  szép  számmal  megjelent  kiscserkészek  legelőször  is  egy  vetélkedőn  vettek  részt,  ahol  eddig 
megszerzett  tudásukkal csapatuknak szerezhettek pontokat.  Ezeket a pontokat a program végén – 
elképzelésünk szerint – mindenki értékes mézeskalács-csomagokra cserélhette volna, aminek otthon 
is  örülhet  a  család.  A csomagokkal  nem is  volt  gond,  de  végül  mindenki  annyi  mézest  vihetett 
amennyit csak jónak látott. Szerencsére jutott bőven mindenkinek, hála a lelkes kis brigádnak akik az 
egész  délelőtt  folyamán  serényen  formáztak.  Megtanultuk  milyen  mozdulatokkal  kell  tésztát 
dagasztani  vagy  éppen  gyúrni,  és  hogyan  szaggassuk  a  formákat.  A  gyerekek  nagyon  élvezték 
mindezt, és mielőtt még a sütőbe kerültek volna a tepsik, ők maguk díszítették is ki a sütiket. Készült 
rengeteg féle formájú kalács a hullócsillagtól a gombán át egészen a malacig.  A több óráig tartó 
kemény munka közben jóízűen fogyott a még meleg mézes és a tea. Mielőtt még mindenki elpilledt 
volna  gyorsan  beterítettük  az  utolsó  tepsit  is  és  a  program  végéig  a  gyerekek  Tegger  és  GTZ 
vezetésével játszhattak egy jót a plébánia nagytermében.

Szenes Orsolya - mb. kiscserkész őv. (Hermelin őrs)

2009. december 20.   Csapatkarácsony   
A december 20-án történő csapatkarácsonyunk véleményem szerint nagyon jól  sikerült.  Az őrsök 
megfelelően fel tudtak készülni rá, ami szerintem látszott a teljesítményükön. Körülbelül úgy 35-40-
en voltunk jelen, szülőkkel, öregcserkészekkel és a többi cserkésszel együttvéve, ami egy nagyon jó 
arány. Alapvetően a program az őrsök karácsonyi műsoráról szólt, amit saját maguk találtak ki egy 
mesét, verset, vagy egyéb más dologból kiindulva. Az előadások megfelelően tükrözték a nézők felé a 
karácsonyi hangulatot.

Nagy Adrienn Tímea – mb. őrsvezető (Kolibri őrs)

2010. január 10.   Wass Albert megemlékezés   
Nagy  megtiszteltetést  kaptunk,  amikor  felkérték 
csapatunkat,  hogy  vegyünk  részt  Wass  Albert 
megemlékezésén. Néhányan vettünk részt (Vidra őrs, 
Holló őrs egy része), de mindnyájan lelkesek voltunk. 
A műsor fél tíztől tizenegyig tartott és nagyon gazdag 
programot  láthattunk:  zongora,  citera,  vers,  Wass 
Albert  rövid  kis  története,  amit  az első osztályosok 
adtak elő illetve néptánc.  Még láthattunk a  Hittel  a 
nemzetért  alapítvány  tagjai  által  összeállított  kis 
műsort  Wass  Albertről.  Végül  kiosztották  a  Wass 
Albert díjat, melyet Dr. Deák András kapott meg. A 
megemlékezést  koszorúzás  zárta.  Örültem,  hogy ott 
lehettem,  mert  szép,  gazdag  és  tartalmas 
megemlékezést láthattam.
 

Gáspár Laura - rajparancsnok (Szent Erzsébet raj)

2010. január 23.     Kiscserkész busóbál  
A gomba körül 13.00 órakor már szépen összegyűlt az összes busó jelölt csemete, így 13:10-kor el is 
tudtunk indulni Szénnel, és 7 kiscserkésszel. A 22-es buszon már nem voltunk egyedül, mert a fél 
busz  budapesti  kiscserkészekkel,  és  KCS  vezetőkkel  volt  tele.  Miután  Budakeszin  leszálltunk, 
népdalokat dalolászva vonultunk be az iskolába, ahol a „bál” helyszíne volt. A "bál" szó azért került 
idézőjelbe,  mert  táncmulatság  nem volt,  ellenben  keretmesejelenet,  busó  álarckészítés,  arcfestés, 
sötétszoba, és egyéb kézművességek bőven akadtak. Kiscserkészeink nagyon jól érezték magukat, és 

4



alig bírtak elszakadni a sok érdekes programtól, amikor délután visszaindultunk. Hazafelé a busz és a 
metró is örömittas Szent Mihályi kiscserkészektől volt hangos.

Gál Tamás Zoltán – rajparancsnok (Hunyadi Mátyás raj)

2010. február 6.   Cserkészbál  
Február 6-án került megrendezésre a XVI. Országos Cserkészbál. Ez a rendezvény főleg (a 14 év 
feletti)  cserkészeknek  szól,  de  szoktak  lenni  "civilek"  is.  Idén  kb.  10-en  vettünk  részt  rajta  a 
csapatból.  A  bál  témája  egy  századfordulós 
óceánjárón  eltöltött  utazás  volt,  ennek  megfelelő 
programokkal. Az iskola (ahol megrendezésre került) 
nagytermében  folyamatosan  lehetett  táncolni 
élőzenére a keringőtől kezdve a rock 'n' roll-ig. Más-
más  termekben  lehetett  karaoke-zni,  kaszinózni, 
teázni, csokizni, koktélt inni (persze alkohol nélkül), 
néptáncolni, salsázni és még sok más érdekes dolgot 
kipróbálni,  amit  egy  hajóúton  lehet.  Szerintem 
nagyon  jól  sikerült.  Remélem  jövőre  is  megyünk, 
hogy  jól  érezzük  magunkat  egy  ilyen  színvonalas 
társasági helyen.

Tárkányi Csenge – őrsvezető (Kolibri őrs)

2010. február 20-21.   Téli portya  
Február 20-án reggel csapatunk apraja-nagyja téli portyára indult a Rákosszentmihályi plébánia elől. 
Úti célunk Szendehely volt, amelyet Magyarkútról, 7 km-es gyaloglással értünk el. A terepviszonyok 
nem kedveztek túlságosan a túrázásnak, de mindenki sikerrel vette az olvadó hó okozta akadályokat. 
Az iskolánál a „fogadós” (Dénes) és két segítője várt minket, akik megmutatták a szállásunkat, és 

segítettek  a  termek  beosztásában.  Szárítkozás  és 
átöltözés után együtt fogyasztottuk el ebédünket az 
iskola  ebédlőjében,  amihez  meleg  teát  kaptunk. 
Ebéd  után  közös  játék  következett,  majd  egy 
nyomozásban  segédkeztünk,  amihez  rövid  időre 
ismét elhagytuk a szállásunkat. Visszaérkezve egy 
város  életébe  csöppentünk,  ahol  kicsik  és  nagyok 
együtt,  csoportokra  oszolva  kamatoztathatták  a 
korábban  már  elsajátított  tudásukat,  a  szerzett 
tallérokat pedig enni-innivalóra, kézműves tárgyak 
készítésére  és  játékokra  fordíthatták.  Este,  a 
legkisebbek takarodója után nem maradhatott  el  a 
népszerű „gyilkosos”  játék,  majd mindenki  aludni 
tért.

Vasárnap  az  ébresztő  és  rövid  pakolászás  után  egyenruhában  átmentünk  az  iskolával  szemközti 
templomba, és részt vettünk a szentmisén. Közös játék, pakolás és rendrakás várt még ránk ezen a 
hétvégén,  majd  13  órakor  haza  indultunk,  hogy mindenkinek  jusson  ideje  az  otthoni  teendőinek 
elvégzésére is.
Tartalmas, szép hétvégét tudhattunk magunk mögött, amin a csapat jelentős része, 43 fő vett részt.

Debreczeni András –  őrsvezető (Párduc őrs)

5



2010. március 13.   Teljesítménytúra   

Hűvös napra ébredtünk
Napnál később is keltünk
Felhőtlen ég fújja a szél
Kis csapat boldogan kél

Adri, Cseni és Zsömbi
Láttam mosolyogva jönni
A Triumvirek lettek
Az úton csak együtt mentek

Hanci, Zsófi és Luca
Turáztak szinte futva
Úton végig vezetve
Bánatos múltat feledve

Gergő, Zsolti és én
Mentünk hárman fiúként
Letapostuk az utat
Ösvény nem adhat újat

Csillaghegyre érkeztünk
Menlevelet szereztünk
Városból menekültünk
Hogy természetbe legyünk

Tapad a sár bakancs talpán
Szalad szél lányok haján
Kopasz fák meredeznek
Nagy hegyek emelkednek

Rég nem látott széles rét
Dúl rajta vad erős szél
Elterül a város szélén
Csak pusztaság a felén

Kevélyekre felmászván
Gergőt kerülgette a halál
Lassan felértünk a csúcsra
Sík havon mentünk csúszva

Messze látni hegytetőről
A szél futta felhőkről
Elénk terül rét, város
Zsófiék elől már most

Talpunkra síléc kell
Állomásig csúsztunk el
Ránk sütött a fényes nap
Minden arc mosolyt kap

Állomáson megpihentünk
Hogy egy jót igyunk, együnk
Előkerül cukor, csoki
Asztalon van, vehet bárki

Kéken mentünk sárga helyett
Úgy gondoltuk erre könnyebb
Mint ahogy Dorothy tette
A sárga utat követte

Lassan elértünk Pomázig
Eljutottunk a végéig
Zsíros kenyér és hagyma
Éhes gyomor ezt kapja

Fáradt lábak haza tértek
Puha ágyban megpihentek
Így történt ez esemény

Ezt bizonyítja a jelvény

Nagy-Benczey Viktor –  őrsvezető (Holló őrs)
Adó 1%

Tavalyi 1% felajánlásokat felszerelésre és programjaink támogatására költöttük. Idén is igyekszünk 
cserkészeinket támogatni az egyenruha és az őrsi felszerelések beszerzésében. Bízunk benne, hogy 
segítségetekkel sikerülni fog!
Alapítványunk neve: „Szent Mihály Cserkészekért” Alapítvány
Alapítványunk adószáma: 18159305-1-42

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
http://929szentmihaly.hu
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