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Programjaink 2010. február  – augusztus között

Néhány program részletes leírása, meghirdetése
Színház

Örömmel tudatjuk Veletek, hogy a régóta vágyott díszelőadás megrendezésre kerül! Régebben bevett szokás 
volt, hogy március 15. környékén a X. cserkészkerület cserkészei közösen mentek el színházba. 
Idén, 2010. március 14-én, vasárnap 14 órától a Magyar Színházban (1077 Budapest VII., Hevesi Sándor tér 4.) 
egy rövid megemlékezés után, a megtömött színházban megnézünk egy színdarabot: Tamási Áron - Ábel című 
darabját. 
Jegyek elővételben kaphatók 2000-2300-2500 Ft-os áron.
Természetesen minél drágább egy jegy annál jobb helyre szól.
Jelentkezési határidő: 2010. február 25.

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 

Időpont Program Kiknek szól?
február 20-21.. Téli portya Mindenki
március 6. Teljesítmény túra Mindenki
március 14. Színház Mindenki + család, ismerősök
március 15. Ünnepség a Pálffy téren Mindenki
március 28. Passiójáték Holló őrs, Fehér farkas őrs
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 Kiscserkészek és szüleik
június 30 – július 4. Kiscserkész tanyázás Kiscserkészek
július 5-14. Cserkésztábor Cserkészek
július 20-31 között Őrsvezetőképző tábor Nagy Adrienn, Rezsabek Zsófia
augusztus 2-12. Közép-európai Cserkésztábor - Concordia Sipos Mátyás
augusztus 20. Ünnepség a Pálffy téren Mindenki
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„felnőttcserkész  fogadalmat”  tesznek.  Részletekről  időben  tájékoztatunk  Benneteket  hírlevelünkben, 
faliújságunkon és honlapunkon egyaránt.

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

Kiscserkész tanyázás: 2010. június 30 – július 4., Godóvár turistaház – Kemence – Börzsöny-hg.
Cserkésztábor: 2010. július 5-14., Godóvár melletti erdő – Kemence – Börzsöny-hg.
A részletekről folyamatosan tájékoztatunk Benneteket!

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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