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Köszöntı 
 
Kedves Szülık, Ismerısök, Támogatók! 
 
A sőrő programokkal és tennivalókkal zsúfolt adventi készülıdés idıszakában mi, 
cserkészek is készülıdünk a Karácsonyra, hogy jó szívvel és örömmel lehessünk együtt 
családunkkal és szeretteinkkel az ünnepek alatt. Ahhoz, hogy méltóképpen felkészüljünk a 
gyermek Jézus szívünkbe fogadására, csapatunk tagjainak több, korosztályi programot is 
biztosítunk. A nagyobb cserkészekkel lelki napra megyünk, a kisebbekkel pedig 
mézeskalácsot fogunk sütni, és az egész csapat pedig a várva várt Csapatkarácsonyon fog 
találkozni, hogy az adventi várakozás és a közösségi együttlét örömének lángját tápláljuk 
tovább cserkészeinkben. 
Az ünnepekre készülés egyben hálaadás is számunkra, hiszen az év vége felé járva számot 
vetünk, mennyi jót sikerült cselekednünk az elmúlt egy évben. Legyen ez a hírlevelünk egy 
olyan dokumentum mindannyiunk számára, amelyet a készülıdés és az ünnepek alatt is 
örömmel, nosztalgiázva és a jövıhöz erıt merítve olvas az ember! Legyen egy tiszta tükör 
eddigi munkánkhoz és iránytő a jövı tervezéséhez! Ahhoz a munkához, amelyet a kedves 
Szülık, Ismerısök és Támogatók nélkül nem sikerült volna megvalósítanunk. Ezt 
szeretnénk megköszönni e levélben is és karácsonyi ünnepségünkkel is, melyre minden 
csapattagot és családját, illetve valamennyi támogatónkat szeretettel várunk! 
Akikkel esetleg nem találkozunk ezen az alkalmon, azoknak kívánunk Áldott, Békés 
Ünnepeket és a következı esztendıre is Jó Munkát! 
 
Budapest, 2010. december 3. 
 

Szlavkovszky László cst.  Téglás Gergely - Tegger st. 
      csapatparancsnok   csapatparancsnok-helyettes 
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Meghívó csapatunk karácsonyi ünnepségére 
 
Szeretettel meghívjuk cserkészeink családját, ismerıseit és csapatunk támogatóit 
karácsonyi ünnepségünkre, melyet 2010. december 19-én (vasárnap) 16:00-kor tartunk 
a Rákosszentmihályi Plébánia Nagytermében! Az ırsi mősorok és ünnepség 16:00-18:00-ig 
fognak tartani, ezután közösen részt veszünk az esti, lelkigyakorlatos szentmisén. Majd 
szeretettel várunk mindenkit egy rövid Agapéra a plébánián! 
Kérjük, hogy a cserkészfiúk üdítıvel, a cserkész lányok pedig sós vagy édes süteménnyel 
járuljanak hozzá az ünnepségünkhöz! 

Rezsabek Zsófia ıv. és Bujdos Iván Ákos rv. 
szervezık 

Adventi cserkész lelki nap 
 
Minden cserkész, kósza és vándor korú csapattaggal december 12-én, lelki napon veszünk 
részt. 
Találkozó: Templom tér, 9:00-kor (a Néris iskolai mise után) 
Visszaérkezés: 17:30, Örs Vezér tér 
Helyszín: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Székház 
Hoznivalók: egyenruha, ebéd (szendvicsek), Szentírás, jegyzetfüzet, íróeszköz, 4 db BKV 
jegy vagy bérlet. 
Program: szentmise, elıadás, lelki nap 

Gáspár Laura st., rajparancsnok 
programfelelıs 

Kiscserkész mézeskalácssütés 

 
Mikor?  2010. dec. 18. (szombat), 9.00-11.00 
Hol?   Rákosszentmihályi Plébánia (XVI. ker., Templom tér 3.) 
Kiknek? A 293-as, a 827-es és a 929-es csapatok kiscserkészeinek és vezetıinek 
Mit kell hozni? Ha mindenki elhozza önmagát, az bıven elég lesz. ;) 
Program? A fı attrakció a mézeskalács figurák szaggatása, kisütése, kidíszítése, emellett 

karácsonyfadíszeket készítünk, és persze játszani is fogunk. 
 

Gál Tamás Zoltán st., rajparancsnok 
Hunyadi Mátyás kiscserkész raj 

2010-es cserkészév 
 
Ebben a cikkben részletezés nélkül összefoglaljuk az elmúlt év kiemelt eseményeit. Aki a 
részletes beszámolókra, képes leírásokra is kíváncsi, annak ajánljuk szeretettel a korábbi 
hírleveleinket, a szeptemberi színes hírlevél különszámunkat, melyek a csapat honlapunk 
Szertár - Könyvtár, filmtár oldalán érhetık el. Ezen kívül a Képtár és a Beszámolóink 
címő oldalakról is lehet böngészni az elmúlt év eseményeit. 
Csapatlétszám: 88-100 cserkész között ingadozott 
İrsök száma: 10 ırs + vezetıi ırs 
Rajok száma: 1 kiscserkész, 2 cserkész, 1 kósza korosztályú raj 
Programok (ırsi szint feletti programok): közel 70 program 
Kiscserkész ígéretet tett: 18 kiscserkész-jelölt 
Cserkészfogadalmat tett: 7 újonc 
Felnıtt cserkész fogadalmat tett: 1 felnıttcserkész-jelölt 
Nyári táborunk résztvevıi: 30 cserkész és vezetı 
Tanyázás résztvevıi: 17 kiscserkész és vezetı + 2 besegítı vezetı + 1 önkéntes 
İrsvezetıi képesítést szerzett: Nagy Adrienn, Rezsabek Zsófia 
Segédtiszti képzést végez: Bujdos Iván Ákos 
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XIX. Országos daléneklési versenyen kiemelt arany díjat kapott: Hídvégi László 
I. Cserkész Airsoft Bajnokságon II. helyezést értek el: Párduc ırs 
Concordia 2010 Közép-Európai Jamboreen vettek részt:  
Csók Zoltán, Kovács Balázs, Sipos Mátyás, Solymoskövi Mihály 
 
Ezúton is KÖSZÖNJÜK mindazoknak, akik 2010-ben (is) támogatták munkánkat: 
827. sz. Szent László cserkészcsapat 
Bagoly (öregcserkész) ırs tagjai 
Emalog Elektronikai Kft. 
Fiatalok a Kertvárosért Egyesület 
Kelemen Zoltán plébános, Kemence 
Kibák János, Kemence 
Kratofil Zita 
Magyar Cserkészszövetség 
Marton Rezsı, öregcserkész 
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 
Pálmai Zoltán 
Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia 
Schüszterl Család 
Solymoskövi Luca, önkéntes 
Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány 
Szıke Györgyi 
Vajdáné Kriszta, kiscserkész szülı 
X. Cserkészkerület 
XVI. kerületi Önkormányzat 
Zámbó Anikó, kiscserkész szülı 
Zsömböly Antal, cserkész szülı 
Köszönet továbbá minden 1 % felajánlónknak! 
 
2011-es program- és pénzügyi tervünk 
 
Jövı évi részletes programjaink már a szeptemberi évkezdés óta elérhetık honlapunk 
Naptár részébıl. Úgy gondoljuk, hogy nagy segítség mindnyájunk számára, ha használjuk 
ezt a naptárt, így a továbbiakban részletesen közöljük a programokat, idıpontokkal és a 
költségek várható értékeivel együtt. 
A költségeket tekintve mindenben igyekszünk a tavalyihoz hasonló, vagy még 
kedvezményesebb árakon mőködtetni programjainkat, ezért is pályázunk rendszeresen. 
Egy tényezıben azonban mindenképp változás lesz 2011. januártól, melyben szeretnénk 
rugalmas együttmőködésre számítani a Kedves Szülık részérıl is. A Magyar 
Cserkészszövetségnek minden évben tagdíjat kell fizetnünk, azért, hogy a csapatszint fölötti 
programokat (vezetıképzés, országos cserkésznap, regös nap, stb.) és a szervezetet 
mőködtetni tudja. Ezt eddig is fizettük, melyet öregcserkészeink támogatásával 
valósítottunk meg. Hálás köszönet érte! Azonban 2011. januártól az eddigi 1200 
Ft/cserkész/év helyett 1800Ft/cserkész/év lesz a fizetendı tagdíj mértéke, melyet sajnos 
már nem tudnak öregcserkészeink befizetni. 
Ezúton kérjük a Kedves Szülıket, hogy kiscserkész ígéretet tett vagy 
cserkészfogadalmat tett* gyermekük/gyermekeik tagdíját, amely 1800 Ft, fizessék be 
csapatunknak** 2011. február 11-ig! Sajnos ennek hiányában nem tudunk 
kedvezményt biztosítani cserkészeink számára a programjainkon. 
 
* azokra az újonc kiscserkészekre/cserkészekre, akik még nem tettek ígéretet/fogadalmat a tagdíjfizetési 

kötelezettség nem vonatkozik 

**ırsvezetınek, rajparancsnoknak vagy minden pénteken 18:00-tól a plébánián a Parancsnokságnak 
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2011-es program és költségtervünk 

Idıpont Program Kiknek szól? Várható költség 
2011. tél İrs/Rajprogram Mindenki KÖT 2000 

Ft/cserkész 
2011. január  KCS busó bál Kiscserkészekne

k KÖT 
500 

Ft/kiscserkész 
2011. január 9. Wass Albert megemlékezés Mindenki VÁL 0 Ft 
2011. január Sashalmi farsang Mindenki, VÁL ? 
2011. február 4. 
és 5. 

IV. Komondor nagygyőlés 
péntek este és szombat (nem 
ott alvós) 

Vezetıség KÖT 1000 Ft/vezetı 

2011. február 26. Országos Daléneklı Verseny 
Cserkészbál 

Hídvégi László 
16+ VÁL 

0 Ft 
2500 

Ft/résztvevı 
2011. február 18. Rover farkasordító túra 16 + VÁL 1500 Ft/rover 
2011. február 18-
20. 

İVK Hivatás felkészítı hétvége Jelöltek KÖT 2000 Ft/jelölt 

2011. február 12-
13. 

Téli portya Mindenki KÖT 3500 
Ft/cserkész 

2011 tavasz İrs/Rajprogram Mindenki KÖT 2000 
Ft/cserkész 

2011. március 5. KOVÁSZ bál 14+ VÁL ? 
2011. március 12. Teljesítménytúra Mindenki VÁL 500 Ft/résztvevı 
2011. március 15. Ünnepség a Pálffy téren 

Kerületi Színház 
Mindenki KÖT 
Mindenki VÁL 

0 Ft 
2000 

Ft/résztvevı 
2011. március 18-
20. 

İVK Hivatás felkészítı hétvége Jelöltek KÖT 2000 Ft/jelölt 

2011. március 26. Nagyböjti kerületi lelkigyakorlat Mindenki KÖT 1000 
Ft/cserkész 

2011. április 2-3. V. Komondor nagygyőlés 
(táborhelyszemle) 

Vezetıség KÖT 1000 Ft/vezetı 

2011. április 8-10. STVK táborkapu próba Jelöltek KÖT 0 Ft 
2011. április 9. İVK akadályverseny Jelöltek KÖT 0 Ft 
2011. április 15-
17. 

İV tábor képesített İV-k 
VÁL 

1500 Ft/vezetı 

2011. április 23. Szentsírırség Mindenki KÖT 0 Ft 
2011. április 29. Országos Cserkésznap Mindenki KÖT 2000 

Ft/cserkész 
2011. május Országos Tájékozódási Verseny Mindenki VÁL 500 Ft/cserkész 
2011. május 6-8. İVK Tanfolyami hétvége Jelöltek KÖT 2000 Ft/jelölt 
2011. május 28.  Néri bál 14+ VÁL 1000 

Ft/résztvevı 
2011. május 30. Hısök Emléknapja Mindenki VÁL 0 Ft 
2011 nyár İrs/Rajprogram Mindenki KÖT 2000 

Ft/cserkész 
2011. június 4. Trianon gyásznap Mindenki VÁL 0 Ft 
2011. június 11-
12. 

VI. Komondor nagygyőlés Vezetıség KÖT 1000 Ft/vezetı 

2011. június 17. Évzáró csapatgyőlés Mindenki KÖT 0 Ft 
2011. június 19. Kiscserkész ígérettétel Minden KCS 0 Ft 
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Rövidítések: 
KÖT - kötelezı program 
VÁL - választható program 
KCS – kiscserkész 
İVK – İrsvezetıképzés 
STVK – Segédtiszti vezetıképzés 
KCsVK – Kiscserkész vezetıképzés 
 
Egyenruha 
 
Egyenruha terén is próbálunk támogatást biztosítani, azonban ezzel kapcsolatban még 
nem tudunk biztosat mondani. Jelenleg azt kérjük minden egyenruhát vagy 
jelvényt/kelléket vásárolni szándékozótól, hogy ez ügyben a hivatalos Cserkészboltot 
keresse fel (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38.; www.cserkeszbolt.hu). 
Nyakkendıt és nyakkendıgyőrőt nem kell beszerezniük az újoncoknak, mert azt minden 
esetben az ígérettételkor/fogadalomtételkor a csapattól fogják megkapni. 
 
Követelményeink, szabályaink 
 
Követelményeink és elvárásaink nem változtak, minden a tavalyi alapján mőködik. Elérhetı 
csapat honlapunk „A csapat” nevő oldalán is. Ahogy szeptemberben is jeleztük, június 17-
ig kell teljesíteni a jelenléti és próbázási követelményeket annak érdekében, hogy valaki 
nyári táborba/tanyázásra jöhessen velünk.  
 
Egyéni követelmények: 
Jelenléti rendszerünk a tavalyi alapján mőködik. Cserkészprogramjainkat 3 típusba 
soroltuk be, melyek az ırsgyőlések, kirándulások és a rendezvények címszó alá kerültek. 
Ezeken a minimum kötelezı részvétel az alábbiak alapján néz ki: 

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

Az utóbbi felsorolt ötbıl min. 3 alkalmon meg kell jelenni, továbbá a távollétet a kérdéses 
rendezvény elıtt legalább egy héttel jelezni kell. A rendezvényeken mindig egyenruhában 
veszünk részt (természetesen akinek még nincs egyenruhája, az alkalomhoz illı ünnepi 
ruhában jöjjön)! 

KÖT 
2011. június 21-
25. 

Kiscserkész tanyázás Minden KCS 
KÖT 

15000 
Ft/kiscserkész 

2011. június 26. Úrnapja Mindenki KÖT 0 Ft 
2011. július 1-10. Kósza vándortábor Minden kósza 

KÖT 
10000 Ft/kósza 

2011. július 5-14. Cserkésztábor Minden Cs KÖT 15000 
Ft/cserkész 

2011. július 19-
29. 

STVK tábor Jelöltek KÖT 20000 Ft/jelölt 

2011. július 28–
aug.6. 

İVK tábor Jelöltek KÖT 20000 Ft/jelölt 

2011. július vége KCsVK tábor Jelöltek KÖT 20000 Ft/jelölt 
2011. augusztus 
20. 

Ünnepség a Pálffy téren Mindenki KÖT 0 Ft 
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Ezen kívül a cserkészeknek a korosztályuknak megfelelı próbarendszerben leírt tudással 
és ismerettel kell rendelkezniük, ahhoz hogy táborba jöhessenek. Koruktól függı próbázási 
kötelességeiket június 17-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 a tábor elsı napján. 
Újonc kiscserkészeink, ha rendszeresen jártak a kiscserkész programokra (ırsgyőlések is), 
azzal teljesítették a Piros pajzs próbát és kiscserkész ígéretet tesznek június 19-én 
(vasárnap) a reggeli szentmise után a templomkertben. 
 
Beszámolóink 
 
Városmisszió 
Szeptember 18-án került sor erre a programra. Sajnos a csapatból nem voltunk most 
annyira sokan, mint tavaly. 8:30-kor találkoztunk a Tanács Parkban. A szakadó esı 
ellenére is segédkeztünk ott ahol csak tudtunk. Például felállítottunk egy-két sátrat, teát 
készítettünk. Amint ezekkel készen voltunk, megnéztük a Városmisszió 
megnyitóünnepségét, majd folytattuk a munkát. Közben Szén és a Holló ırs is megérkezett, 
így ık is beálltak segíteni. Nagy erıfeszítéssel végül sikerült a fiúknak kirakni a sátrunk elé 
a „929. Szentmihályi Cserkészcsapat” tábláját. Felraktuk a képeket a cserkészsátrunkba és 
elıkészítettük a szórólapokat. Ezután végeztünk az összes feladattal, ezért egy kicsit 
lepihentünk és beszélgettünk. A délelıtt második felére eltőntek az esıfelhık és kiderült az 
ég. Egyre többen merészkedtek ki otthonukból az ünnepségre. Ezért beálltunk segíteni a 
büfés sátorba és Mária Rádiós szórólapokat osztogatunk szét. Részt vettünk a 412-es 
Cserkészcsapat akadálypályáján, amely izgalmas volt. Kitöltöttünk egy könnyő és 
tanulságos tesztet a Biblia sátorban. A színpadon egymás váltották a fellépı énekkarok, 
zenekarok. Az egyik színpadi beszélgetésen a csapatunkat Szabó Balázs képviselte. Délután 
egy óra körül megérkezett a Fehérfarkas ırs is, akik leváltottak minket, bár azért páran 
még ott maradtunk. Hat óra fele lebontottuk Norbáj és a Párduc ırs segítségével a sátrat, 
majd haza indultunk.  

     Kiss Noémi, mb. segédırsvezetı 
          Vidra ırs 

Csapatkirándulás 
Szeptember vége felé került sor a szokásos ıszi csapatkirándulásunkra. A helyszín a 
Pilisben lévı Kárpát-forrás volt, ezt minden ırs külön úton közelítette meg. Kisebb 
nehézségek árán − ugyanis az út olyan volt mintha egy Dnyeszter melléki lápvidéken lenne 
egy páncéloshadosztály átvonulása után – de sikerült eljutnunk a gyülekezıpontra, 
természetesen elsıként, és szintidın belül. Késıbb még az említett lánctalpassal is 
összefutottunk, ami egy fahordó járgány volt. Itt megcsodáltuk a Norbáj alkotta 
bográcstartó remekmővet, majd leheveredtünk a tőz mellé, és vártuk a többieket, hogy el 
tudjuk kezdeni a programot. Végül minden ırs megérkezett, kisebb-nagyobb késésekkel. 
Mint megtudtuk, komoly nehézségekbe ütközött minden ırs, ugyanis a Fehér Farkasok 
valamiért dzsungelharcos üzemmódban, árkon-bokron keresztül közelítették meg a forrást, 
a hollóknál pedig Zoli, aki a navigátor tisztét töltötte be, éppen csak a tájékozódó 
képességét hagyta otthon, és sikerült megdupláznia a Hollóknak kijelölt táv hosszát. Mikor 
mindenki megérkezett, és jóllakott, neki álltunk játszani. Elıször különbözı csapatépítı 
játékokat játszottunk, majd átmentünk egy kevésbé forgalmasabb völgybe, ahol 
számháborúztunk. Az elsı játék döntetlen lett, mivel ugyan minden ellenséget sikerült 
kilınünk, de az ellenség a zászlót kb. 10 méter magasra rakta egy fára, és nem tudtuk 
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onnét idıben lehozni. A második menetet viszont elvesztettük, mivel a másik csapat kitőnı 
taktikával teljesen bekerített minket. Ezután már indultunk is hazafelé, és egy rövid kis 
sprint után el is értük a buszt Pilisszentlászlón. 

Sipos Mátyás, mb. ırsvezetı 
Párduc ırs  

Hangversenyen a Vidra ırs 
Október elsı napján, öt órakor találkoztunk a Plébánián. Amíg várakoztunk, addig 
beszédbe elegyedtünk cserkésztársainkkal, majd negyed óra múlva elindultunk a 
hangversenyre. Elkocsikáztunk az Örsig, onnan metróztunk a Déli pályaudvarig, majd 
felszálltunk egy vonatra és elmentünk vele egészen Budatétényig. A leszállást követıen 
gyorsan bementünk a Tescóba és vettünk egy kis rágcsálnivalót, majd elkezdtük keresni a 
hangverseny helyszínét. Egy kis kóválygás után meg is találtuk a Klauzál Gábor Mővelıdési 
Központot. Miközben Lola megvette a jegyeket, addig mi bekukkanthattunk az egyik 
teremben folyó Rubik kocka kirakó bajnokságba. Ezután bementünk a nagyterembe és 
elfoglaltuk a helyünket. Pár perc múlva el is kezdıdött az elıadás. Az elsı részben 
Beethoven, C-dúr misét, a szünet után pedig Beethoven, III. szimfóniáját hallgattuk meg. 
Csodásan énekelt a kórus, nagyon szépen szóltak a hangszerek. Élmény volt hallgatni ıket. 
Az elıadás után hatalmas tapsvihar tört ki a teremben. Több vastaps generálói is mi 
voltunk. ☺ Megérte elmenni, mert végre hallhattunk valami IGAZI zenét, amelyet manapság 
sajnos egyre kevesebbet hallunk. 

        Kiss Noémi, mb. segédırsvezetı 
          Vidra ırs 

Október 23.-ai megemlékezés 
A hővös idı ellenére a Csapat igen szép számmal 
képviseltette magát, és jó volt látni, hogy bizony a tér 
két oldalát is végigérte a cserkészeink sorfala. A kicsik 
Szén vezetésével szépen, rendezetten (kisebb-nagyobb 
rendetlenkedéstıl eltekintve) állták végig az embert 
próbáló hidegben az igen hosszú mősort. A lányok is 
szépen, méltósággal, nem nevetgélve voltak jelen. A 
zászlót tartó cserkészünk (Boxer) is helyt állt, 
mondhatni "ráfagyott" a márványalapzatra. Köszönjük 
Máténak a Dsida verset, gyönyörően szólt. Egy 
cserkésztestvérünk elmondása szerint olyan hatással 
volt rá a vers, hogy bármilyen ellenségre rárontott 
volna akár egy bicskával is. :) Az ünnepség végén a koszorúzás következett. Idén a 929-esek 
koszorúját rendhagyó módon a roverek helyezték el, mégpedig díszlépésben. Ez a gesztus a 
közönség soraiban egyrészt meglepetést, másrészt – ha hinni lehet az utólagos 
visszajelzéseknek – osztatlan elismerést váltott ki. Ismét egy cserkésztestvérünket idézve: 
“... szépen csináltátok, méltó a helyhez, a pillanathoz, nem mesterkélt, minden pátosztól 
mentes, de szívbıl jövı, erıtıl kicsattanó és hittel átjárt igazi fıhajtás volt a Hısök elıtt 
amit tettetek!” Az ünnepség végén pedig egy újabb ünnepélyes pillanat következett: 
csapatunk vezetısége igen nagy létszámban képviseltetve magát felköszöntötte 
születésnapja alkalmából Teggert, és ajándékokkal próbálta meg kifejezni háláját 
csapatparancsnok-helyettesünk évek óta tartó, valóban embert próbáló áldozatos munkája 
iránt. Köszönjük, Tegger, hogy velünk vagy, és reméljük, hogy még sokáig velünk maradsz! 
Összességében elmondhatjuk, hogy felejthetetlenül szép volt ez a nap, örökre megmarad 
emlékeinkben. 
 

Gál Tamás Zoltán st., rajparancsnok 
Hunyadi Mátyás kiscserkész raj 
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Egy farkasos mozizás 
Az egyik vasárnap délelıtt tíz órakor találkoztunk az Örsön. Sajnos ketten nem tudtak részt 
venni a programon, így négyen voltunk: Sári, Kinga, Eszter és Noémi. Ez a délelıtt a 
farkasokról szólt. Mivel a Fehér farkas ırs, Farkas névnapján, egy farkasos filmet nézett a 
moziban. Nem kellett messzire mennünk, mert a Sugárban játszották az Alfa és Omegát. 
Megvettük a jegyeket és kaptunk 3D-s szemüvegeket, mivel a filmet három dimenzióban 
vetítették. Beültünk a terembe és nem sokára már el is kezdıdött a mozi. Jókat nevetünk 
ezen a könnyed kis vígjátékon, aminek még tanulsága is volt. Remélem legközelebb is 
legalább ilyen jó ırsi programon vehetünk majd részt. 

         Kiss Noémi, mb. segédırsvezetı 
         Fehér farkas ırs 

Szent Erzsébet rajprogram 
Találkozó 9-kor volt a Gombánál. Deák térrıl induló Szentendrei skanzen busszal 
terveztük, hogy megyünk. Ám a buszmegállót meg is kellett keresnünk, ami nem volt 
könnyő feladat, hisz az egész tér fel volt túrva. BKV ügyfélszolgálata, sajnos nem tudott 
segíteni, hogy honnan indulhatott a mi buszunk, így csak találékonyságunkra voltunk 
utalva. Hosszas keresés-kérdezısködés után egy „Városnézı-busz” szórólapozóit kérdeztük 
meg a dologról. Tılük tudtuk meg, hogy sajnos a mi buszunk „nem közlekedik ezen a 
hétvégén”. Elıvettük a B tervet és elindultunk, hogy menjünk Szentendrei hévvel, ami csak 
Békásmegyerig közlekedett, majd hévpótló buszra kellett átszállnunk. Nem volt egyszerő a 
kirándulás kezdése, de végül sikerült 11-fél 12 körül megérkeznünk a Skanzenhez, ahol 
egy kolibri ırstag is csatlakozott hozzánk. Így a rajunk létszáma 8 fıre bıvült. Hatalmas 
területet ölel fel a Szabadtéri Múzeum Szentendrén, ırsi programnak tökéletes. Illetve 
népmővészeti szempontból nagyon sok minden található itt. Sajnos csak 2 tájegységben 
voltak nyitva a bemutatóházak. Egyik volt az Északi magyar falvak mintája, ahol egy 
hatalmas kalapács és egy a magvak ırlésére szolgáló kézi malom nyerte el a lányok 
tetszését leginkább. Másik a Felvidéki piacváros volt, ahol fıként kıépületek voltak. Majd 
egy harmadikat is megnéztünk (Felsı Tisza vidék). Igaz, nem volt nyitva, mint az elızı 
kettı, de 2 pajtát felszereléssel megcsodálhattunk. Az idı gyorsan elszaladt a Skanzenben, 
így 16 órakor már indultunk is haza. Visszaérkezés a megbeszélt 17.30 Gomba volt. 
Ajánlom mindenkinek! 
 

Zsömböly Sarolta ıv., rajvezetı 
Szent Erzsébet raj 

Kiscserkész tudományos nap 
Amíg a nagyobb cserkészek bejárták a végeket, mi a kiscserkész rajjal saját házunk táján 
söprögettünk. Kiderült, hogy az alagsori cserkészotthonunkban egy múmia sírját tárta fel 
valaki a kiscserkész teremben, de egy gonosz mágia folytán a múmia életre kelt, a 
kiscserkész termet pedig magára zárta négy lakattal. Ami a legborzasztóbb volt az egészben, 
hogy bent maradt ezzel a szörnnyel Oszkár, a kedvenc mackónk is. 
A négy lakatot csak úgy nyithattuk ki, ha a föld (1...), a víz (...2...), a levegı (...3...) és a tőz 
(...4!) titkait is megfejtjük. Pl. kitaláljuk, hogyan lehet levegıvel sörös dobozokat 
összeroppantani, vagy egy teli pohár vizet és teli pohár benzint egy papírlap segítségével 
áttölteni a másik pohárba. De még sok más csodát is láttunk ez alatt, pl. színes kövekbıl a 
szemünk elıtt kinövı korallszerő képzıdményeket. Jelentem: a csodás rejtélyekre mind 
fény derült, a mágikus lakatok  felnyíltak, a gonosz múmia likvidálva. A szabadító hısök 
elég kevesen voltak, ezt tudjuk be az ıszi szünetnek, de aki ott volt, nagyon élvezte. Így 
tényleg élmény rajprogramot csinálni, soha rosszabbat! 
 

Gál Tamás Zoltán st., rajparancsnok 
Hunyadi Mátyás kiscserkész raj 
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Szent László és II. Rákóczi Ferenc raj kirándulása 
November 6-án egy szombati korahajnalban, mikor a Nap még fel sem kelt, útra indult a 
Vidra és a Párduc ırs a Pilisbe, pontosan Dömösre. A keretmese szerint: Párduc ırs, mint 
az arabok, elrabolták a Vidra ırsöt, mint a magyar követ lányait. Természetesen a Szent 
László raj (kicsit késıbb indulva, mint a II. Rákóczi Ferenc raj), mint légiósok, a nagy 
felszabadító út elıtt kaptak egy villámgyors kiképzést (Dömösön). A Nagy összecsapásra, 
kiszabadításra a Prédikálószék közelében került sor, egy számháború keretében. A légiósok, 
nem tántorodtak vissza a nagy durrantgatástól sem és sorra ,,lıtték ki” az arabokat. Így a 
magyar követ lányai kiszabadultak, megrázó fogságukból. Ezt követıen mindnyájan 
gyönyörködtünk a Dunakanyarban (itt kb. 600 m magasan voltunk), ahol meg is 
ebédeltünk. A nap folyamán még egy jó nagy métára is beneveztünk egy szép tisztáson: 
Sikárosi-réten. Hazafelé, még a csillagos eget is láttuk, ha éppen nem a lábunk elé néztünk 
a nagy sietségben, mert a busz nem várt, el kellet érnünk. Szerencsére ügyes volt 
mindenki, sikeresen elértük a buszt, mely Pilisszentlászlótól indult és Újpest- városkapunál 
tett le minket. Elköszönéskor a Szent László rajt nagy dicséretben részesítettük, mert a 
nehéz terepviszonyokat ügyesen küzdötték le. 
S, végül Jagi, oj, jagi, oj, jagijagijagi, ojojoj – csatakiáltással búcsúztunk el egymástól. 
Egy mondatban így tudnám összefoglalni a két raj kirándulását: 20 cserkész a Pilist bejárta 
(15 km), játszott, jókedvben gazdagodott és kicsit elfáradt ☺ 
Én nagyon jól éreztem magamat, és szerintem ha bárkit megkérdeznek a Kedves Szülık, 
akkor a gyermekek egy véleményen lesznek velem. 

Gáspár Laura st., rajparancsnok 
II. Rákóczi Ferenc raj 

Adó 1 % 
 
Tavalyi 1% felajánlásokat felszerelésre és programjaink támogatására költöttük. Idén is 
igyekszünk cserkészeinket támogatni az egyenruha és az ırsi felszerelések beszerzésében. 
Bízunk benne, hogy segítségetekkel sikerülni fog! 
Alapítványunk neve: „Szent Mihály Cserkészekért” Alapítvány 
Alapítványunk adószáma: 18159305-1-42 
 
Daloskönyv 
 
Csapatunk egy éve megjelent Daloskönyve osztatlan sikert aratott cserkészeink körében és 
felejthetetlenné tette tábortüzeinket. Nagyszerő ajándék és eszköz magyar népdalkincsünk, 
hagyományaink megismeréséhez és fejlesztéséhez. Megrendelni az alábbi módon 
lehetséges: 
Daloskönyv költsége: 1000 Ft 
Az összeget névvel ellátott borítékban kell eljuttatni Zsömböly Sarolta rajvezetınek.  
Egy hónapon belül elkészülünk a megrendeléssel. 
 
Információk, hasznos honlapok: 
 
929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat: http://929szentmihaly.hu 
X. Cserkészkerület: http://cserkesz.hu/xker/ 
Magyar Cserkészszövetség: http://www.mcssz.hu/ 
Rákosszentmihályi Plébánia: http://rakosszentmihaly.hu/ 
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola: http://neriiskola.hu

Megjelenik:  
2 havonta nyomtatott és elektronikus formában is. 
Hírlevelünkre a 929hirlevel-subscribe@googlegroups.com címen lehet feliratkozni! 
Készítette: 
Hírek munkacsoport; munkacsoport vezetı: Gáspár Laura st. 
Kiadja:  
929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat vezetısége; kiadásért felel: Téglás Gergely – Tegger st., cspkh. 
http://929szentmihaly.hu 
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