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Isten áldjon Laci bá!
2011. március 21-én parancsnokunk: Szlavkovszky László - született Budapesten 1927.
május 4-én - eltávozott a csapattól. Halála nagy fájdalmat okozott, hiszen egy hosszú életen
át együtt voltunk. Igazi jó cserkész, családapa, férj és nagyapa volt.
Életét gyermekkora óta a cserkészetnek szentelte. Az isteni és a cserkésztízparancsolat
szerint élt. Példás házasságban élt nejével 55 éven keresztül. Lánya, veje és két unokája
maradt hátra, mivel felesége 4 éve már elhalálozott.
Soha nem kereste a saját előnyét, hanem ahol tudott segített. Jó megérzése volt az új
vezetők kiválasztásánál. Soha nem kellett csalódnia bennük. 1989 után, amikor a
cserkészet 41 éves szünet után ismét beindult új erővel kezdte megint a cserkészcsapat
felállítását. Mivel régi csapatparancsnokaink kiöregedtek vagy meghaltak, ezért ő lett az új
csapatparancsnoka a 929. számú Szent Mihály cserkészcsapatnak.
Fáradságot nem ismerve belevetette magát a szervezési munkába és ma már több mint 100
főnyi a csapatunk létszáma. Ezt feleségének is köszönheti, mert a munkája elé soha nem
gördített akadályokat. Ő egy igazi cserkészfeleség volt. Jelenleg a csapat létszáma nő, ami
az ő áldozatos vezetői munkájának köszönhető.
Április 8-án búcsúztunk Tőled Lacikám, de emléked örökké a szívünkben marad, hiszen mi
nemcsak cserkésztestvérek voltunk, hanem barátok is. Mi a mai öregcserkészek „Bagoly
őrse” több mint háromnegyed évszázadon keresztül megtartottuk a barátságunkat minden
körülmények között.
Adjon Neked a Jóisten örök nyugodalmat!
Ezzel búcsúzunk Tőled, a csapat minden tagja, de főleg öreg cserkészbarátaid, hiszen
hamarosan mindnyájan találkozunk az égi csapatban.
Isten Veled Lacikám! Mi nem felejtünk.
vitéz Marton Rezső cserkésztiszt
csapatparancsnok
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Programjaink
Csapatunk tavaszi-nyári programjait olvashatjátok az alábbiakban kiemelve a két
hangsúlyos és közeljövőben lévő programunkat. Programjainkról további információk az
őrsgyűléseken, a honlapunkon, hirdetőtábláinkon illetve az adott programfelelősnél érhetők
el.
Szentsír őrség
Időpont: április 23. (Nagyszombat)
Programfelelős: Adri
Találkozó: 8:00-kor a plébánián
Program vége: 14:00-kor
Hoznivalók: szabályos egyenruha (akinek nincs, annak ünneplő ruha) és váltóruha
Program: szentsír őrzése és rendrakás a plébánián
Enni-innivaló lesz napközben.
A program a cserkész és kósza korosztályú cserkészeknek KÖTELEZŐ! Kérjük, aki nem tud
jönni, időben jelezze a vezetőjének!
Cserkésznap
Időpont: április 30.
Programfelelős: Balu (0670-531-49-76; balu.kovacs@freemail.hu)
Találkozó: 8:00-kor az Örs vezér téren
Kiknek szól? Mindenkinek KÖTELEZŐ
Hoznivalók: szabályos egyenruha (akinek nincs, annak hétköznapi ruha)
Program: http://mu.cserkesz.hu/cserkesznap2011/
Leírás:
Minden évben április 24-e környékén kerül megrendezésre a Cserkésznap. Akik tavaly
voltak emlékeznek biztos rá, hogy akkor itt a XVI. kerületben a szomszéd cserkészekkel és
ifjúsági szervezetekkel közösen szerveztük meg. Idén a Magyar Cserkészszövetség szervezi a
központi Cserkésznapot, mely a Budai Várban lesz megtartva. A programokról és
részletekről a fenti honlapcímen lehet tájékozódni.
Jelentkezni őrsönként lehet. Minden őrs az őrsvezetőjével egyeztet, hogy melyik
programokon szeretne részt venni, majd ezután Baluval egyeztet és befizeti neki a
jelentkezéshez szükséges 3000 Ft-ot őrsönként. Balu pedig minden őrsnek intézi a
jelentkezését és a befizetését.
A programra az egész csapat együtt megy, találkozunk 8:00-kor az Örs vezér téren.
Közösen részt veszünk a megnyitón és utána minden őrs a saját őrsvezetőjével lesz a nap
hátralévő részében. Mivel minden őrs más programblokkon vesz részt ezért az őrsvezetőtől
kell érdeklődni, hogy mikorra ér haza az őrs. Az esti fogadalomtételen és záráson nem
kötelező ott lenni.
Jelentkezési határidő: április 22.
Mivel elég közel van a határidő, ezért kérjük az őrsöket, hogy telefonon (riadóláncon) vagy
elektronikus úton intézzék a programok kiválasztását és minél hamarabb jelentkezzenek
Balunál a fent megadott elérhetőségeken!
További programjaink a táblázatban láthatók…
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Időpont
május 6-8.
május 14.

Program
ŐVK Tanfolyami hétvége
Kósza próbanap

május 20.

Hidak beszélgetés, IV. alkalom
Téma: A döntés, jegyesség, esküvő
Szent Erzsébet rajportya

május 21-22.
május 28.
május 30.
június 4.
június 10.
június 11-12.
június 17.
június 19.
június 21-25.
június 26.
július 1-10.
július 5-14.
július 19-29.
július 28–
aug.6.
július 21-30.
augusztus 20.

Néri bál
Hősök Emléknapja
Trianon gyásznap
Hidak beszélgetés, V. alkalom
Téma: A tisztaság, az abortusz
VI. Komondor nagygyűlés
Évzáró csapatgyűlés
Kiscserkész ígérettétel
Kiscserkész tanyázás
Úrnapja
Kósza vándortábor
Cserkésztábor
STVK tábor
ŐVK tábor
KCsVK tábor
Ünnepség a Pálffy téren

Kiknek szól? / Prioritás
Jelöltek KÖT
II. Rákóczi F. raj tagjai
KÖT
II. Rákóczi F. raj tagjai
KÖT
Szt. Erzsébet raj tagjai
KÖT
14+ VÁL
Mindenki VÁL
Mindenki VÁL
II. Rákóczi F. raj tagjai
KÖT
Vezetőség KÖT
Mindenki KÖT
Minden KCS KÖT
Minden KCS KÖT
Mindenki KÖT
Minden kósza KÖT
Minden Cs KÖT
Jelöltek KÖT
Jelöltek KÖT

Programfelelős
Iván, Lola

Jelöltek KÖT
Mindenki KÖT

Parancsnokság

Betty, Feri
Sári
Adri
Matyi
Misi
Betty, Feri
Parancsnokság
Parancsnokság
GTZ
GTZ
Parancsnokság
Iván
Tegger
-

Év végi tudnivalók
Követelményeink és elvárásaink nem változtak, minden a tavalyi alapján működik. Elérhető
csapat honlapunk „A csapat” nevű oldalán is. Ahogy szeptemberben is jeleztük, június 17ig 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 17-ig teljesíthetik:
Kiscserkészeknek a Piros pajzs / Fehér pajzs próba teljesítése
Újoncoknak az Újoncpróba teljesítése
I. próbázóknak az I. próba felének teljesítése
II. próbázóknak a II. próba felének teljesítése
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Újonc cserkészeink miután sikeresen teljesítették a jelenléti követelményeket és az
Újoncpróbát, fogadalmat tesznek a tábor első napján.
Újonc kiscserkészeink, ha rendszeresen jártak a kiscserkész programokra (őrsgyűlések is),
azzal teljesítették a Piros pajzs próbát és kiscserkész ígéretet tesznek június 19-én
(vasárnap) a reggeli szentmise után a templomkertben.
Aki teljesítette a próbázásra vonatkozó követelményeket, az el tud hozni a táborba 30 tallért
papír alapon, amely a táborba lépés feltétele. Kiscserkészeknél az őrsvezetők vezetik az
összegyűjtött „mosoly”-okat.
1 próbapontért 1 tallér (ill. mosoly) jár, így bőven össze tudja mindenki gyűjteni ha
rendszeresen próbázik.
Az UP 62, az IP 72 (36/év), az IIP 84 (42/év), a KCSP-k pedig 30-35 próbapontból állnak.

Tábor 2011
Tábori alapinformációkat közöljük ebben a cikkben. A májusi hírlevélben minden részletes
tudnivaló szerepelni fog.
Kósza gondolat?
Idei táborunk felépítésében eltér az eddigiektől, ugyanis ebben
az évben lesz először külön altáborban a nagyobb cserkészek,
– cserkész szakszóval - a kószák raja, a II. Rákóczi Ferenc raj.
Ez azt jelenti, hogy ők már korábban egy néhány napos
mozgótáborban a környékről indulva közelítik meg a
táborhelyet, amely azonos a cserkészek táborhelyével. Itt
kiveszik részüket az előtábor építésében illetve a saját
altáboruk építésében egyaránt. Majd amikor leérkeznek a
cserkészek, onnantól kezdve több közös, cserkészeknek és
kószáknak szóló program is lesz, de alapvetően egymás mellett, külön napirend szerint,
külön életet élnek majd. A kószák táborozása is 10 nap, mely előbb ér véget, mint a
cserkésztábor. Ekkor a kószák hazamehetnek, de ha a jelentkezési lapon előre szüleikkel
jelezték, hogy tudnának még maradni, akkor becsatlakozhatnak a cserkésztábor
háttérszervezésébe. Azoknak kell csak maradniuk, akik kósza korú vezetők és cserkész
őrsöt vezetnek, hiszen nekik a cserkésztábor első napjától kezdve az őrsük élén kell állniuk.
Természetesen a tábordíj egységes lesz mindenki számára.
Felnőttcserkészeknek
Felnőttcserkész fogadalmat tett csapattagok és családjuk június 8-10 között jönnek le,
hogy részt vegyenek a táborban.
Itt egy táborkoncepcióról szóló vázlatos ábra:
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Tábor helyszíne: Pusztavám melletti erdőség (Csuka-tó, Pulyka tisztás) – Vértes-hg.
Időpontok:
Tábori szülői értekezlet: június 5. 10:00, Plébánia
Kósza altábor: július 1-10.
Cserkész tábor: július 5-14.
Felnőttcserkész altábor: július 8-10. (péntek-vasárnap)
Látogatói nap: idén nem lesz szülői látogatói nap
Fenntartótestületünk, öregcserkészeink július 10-én jönnek le a táborba.
Tábordíj: 20.000 Ft/résztvevő (cserkészeknek és kószáknak egyaránt)
Kedvezmény: 16.000 Ft/résztvevő (ha kettő v. kettőnél több résztvevő van egy családból)
Befizetési határidő: június 5.
Befizetési alkalmak: minden pénteken 18:00-kor a plébánián
Táborba szállási követelmények: 30 tallér és a jelenléti szabályok teljesítése
(részletesebben lásd az „Év végi tudnivalók” cikkben)
Táborparancsnokság:
Tábor parancsnoka és helyettese: Tegger és Zoli
Kósza altábor parancsnoka és helyettese: Iván és Lola
GH (élelmezési és beszerzési) parancsnok: Endrú
További információk a májusi hírlevélben és a szülői értekezleten lesznek. Bármilyen
kérdésben a táborparancsnokot, Teggert keressétek!
Téglás Gergely – Tegger st.
táborparancsnok
(0670/5074242; tegger@cserkesz.hu)

Tanyázás 2011

A Hunyadi Mátyás kiscserkész raj számára is csak jó hírekkel szolgálhatunk a nyári
tanyázással kapcsolatban. A tavalyi rendkívül ügyes kincskereső kiscserkészeink
teljesítményén felbuzdulva, a vezetőségi táborhelyszemlén alaposan felmértük a mesebeli
Kincsesbánya nevű kisvárost és környékét. Ahol idén is sok meglepetés és élmény vár
rátok! Gyűjtsétek szorgosan a „mosolyokat” és készüljetek a tanyázásra!

Tanyázás helyszíne: Kincsesbánya, Ifjúsági Szálláshely (Székesfehérvár közelében)
Időpontok:
Tábori szülői értekezlet: június 5. 10:00, Plébánia
Kiscserkész ígérettétel: június 19., a 9:00-es mise után a Templom téren
Tanyázás: június 21-25.
Látogatói nap: nem lesz látogatói nap
Tábordíj: 12.000 Ft/résztvevő
Kedvezmény: 10.000 Ft/résztvevő (ha kettő v. kettőnél több résztvevő van egy családból)
Befizetési határidő: június 5.
Befizetési alkalmak: minden pénteken 18:00-kor a plébánián
Tanyázási követelmények: 30 „mosoly” és a jelenléti szabályok teljesítése (részletesebben
lásd az „Év végi tudnivalók” cikkben)
Tanyaparancsnokság:
Tanyaparancsnok: GTZ
GH (élelmezési és beszerzési) parancsnok: Endrú
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További információk a májusi hírlevélben és a szülői értekezleten lesznek. Bármilyen
kérdésben a tanyaparancsnokot, GTZ-t keressétek!
Gál Tamás Zoltán – GTZ st.
tanyaparancsnok
(0670/3894643; gtzmeister@gmail.com)

Tábori/tanyázási jelvény pályázat
Tanyázási jelvény:
Május 8-ig várjuk minden cserkésznek az ötleteit az idei tanyázási jelvénnyel
kapcsolatban!
A beérkezett grafikákról a Parancsnokság fog dönteni.
Csak .jpeg formátumban érkezett képeket tudunk elfogadni!
Beküldési cím: gtzmeister@gmail.com
Tábori jelvény:
Május 8-ig várjuk minden cserkésznek az ötleteit az idei tábori jelvénnyel kapcsolatban!
A beérkezett grafikákról a Parancsnokság fog dönteni.
Csak .jpeg formátumban érkezett képeket tudunk elfogadni!
Beküldési cím: tegger001@gmail.com

Cserkészigazolványok
Akinek van cserkészigazolványa hozza el valamelyik pénteken (minél előbb), hogy érvényes
bélyeget kaphasson!
Akinek még nincs cserkészigazolványa de tett kiscserkész ígéretet vagy cserkész
fogadalmat, az hozzon magáról egy igazolványképet és adja le a parancsnokságiban egy erre
kijelölt dobozba!

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).
Nyakkendőt és nyakkendőgyűrűt nem kell beszerezniük az újoncoknak, mert azt minden
esetben az ígérettételkor/fogadalomtételkor a csapattól fogják megkapni.

Beszámolóink
Csapatkarácsony
Ebben az évben is eljött a csapatkarácsony. Az ezt megelőző hetekben sok-sok munka
adódott. Színdarab keresése, megírása, betanulása. Sokat készültünk rá. December 19-én,
vasárnap már egész korán találkoztunk a plébánián, hogy még egyszer elpróbálhassuk a
produkciót. Utána lementünk és megajándékoztuk egymást és beszélgettünk. Egyre többen
lettünk, a nagyterem is kezdett meggyűlni szülőkkel és öregcserkészekkel. Izgulni
kezdtünk, majd 16:00-kor elkezdődött. Az elején elénekeltük a csapatindulót, majd Tegger
mondott pár szót, amivel megnyitotta az idei karácsonyi ünnepséget. Ezután Iván
felkonferálta az őrsöket. Először a kiscserkészek adták elő műsoraikat. Láthattuk a
Hermelin őrs táncát, a Szalamandrák gyertyás meséjét, a Tigriscápa őrs fenyőfáról szóló
történetét. Ezután a cserkész korosztály következett. A Kolibrik egy családi karácsonyozást
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mutattak be többféleképpen. A Skorpió őrs egy szép verset mondott, a Holló őrs pedig egy
pásztoros történetet adott elő. Aztán mi jöttünk, tehát a Fehér farkas őrs és előadtuk a
kiscsillag történetét, amit a többiek egy cserkésztapssal köszöntek meg nekünk. Utánunk a
Puma őrs következett kik Panov apó karácsonyát adták elő Majd a csapat egyik
öregcserkésze olvasta fel Ady Endrének a Karácsony című versét. Ezután a kószák jöttek,
vagyis először a Vidra őrs. Ők a kis félénk gyertya történetével kápráztattak el minket. A
Párduc őrs pedig a karácsonyt vitték el a frontra. A vezetők a csapatkarácsony záró
produkciójaként elénekelték a Karácsonyi Bölcsődalt, Iván vezetésével. Nagyon szép volt.
Ezután Tegger levetített egy videót a csapatról és lezárult az idei karácsonyi ünnepség.
Kiss Noémi, mb. segédőrsvezető
Vidra őrs
Daléneklési verseny
Hídvégi László, Lackó (Szalamandra őrs) kiscserkészünk idén ismét kiemelt arany díjat
kapott a XX. Országos "Simándy József" Dalénkelési, Vers- és Népmesemondó Versenyen a
daléneklési szekció 1. kategóriájában (7-10). Gratulálunk Lackónak! A nem kis
teljesítményért és helytállásért Laci bácsi és Tegger csapatparancsnoki dícséretben
részesítette.
Téglás Gergey – Tegger, st.
cspkh.
Farsangi bálok
Az idei farsangi időszak nem volt bál híján. Csapatunk mindenhol képviseltette magát:
Január 29-én, szombaton volt a Sashalmi Gyerekfarsang. Kiscserkészeink közül a
Hermelin őrs volt jelen a programon. Felléptek egy aranyos kis műsorral és nagyon jól
érezték magukat. Február 12-én sok készülődés után elmentünk a XVII. Országos
Cserkészbálra, melyet idén is a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban rendeztek.
Mindenki szépen kiöltözött az eseményre. A bál témája a Disney rajzfilmek voltak, így
visszacsöppenhettünk a mesék világába. A nyitótánc után különleges programokon
vehettünk részt. Volt csokizó, koktélház, kávéház, játékterem, karaoke és még megannyi
érdekesség. Az alagsorban nép táncolni lehetett, a nagyteremben pedig különböző stílusú
zenékre rophattuk a táncot. A soron következő bál a Rákosligeti Katolikus Farsang volt,
azaz a KAFA. Itt táncos cserkészeink, Gesztesi Ági vezetésével, felléptek a látványos, és
ritmusos Salsa produkcióval. Március első hétvégéje sűrű volt a bálok szempontjából. 5-én,
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában került megrendezésre a Kovászbál. Ezen a
rendezvényen segédkeztünk az előkészületekben és magán a bálon is. Szendvicseket
készítettünk, felváltva belépőjegyeket árusítottunk és a ruhatárban tevékenykedtünk. A
sok-sok feladat, munka mellett, azért kijutott részünkre is a szórakozás. Jókat
táncolhattunk a zenékre és néptáncot is tanulhattunk. A bál után segítettünk a
pakolásban, rendrakásban. Másnap március 6-án, délután már egy újabb rendezvény
előkészületeit irányítottuk. Ez volt a Sashalmi Táncest. Földíszítettük a termeket lufikkal és
kreatív maszkokat gyártottunk. Igaz, kevesebben voltunk, de így is élvezetes program volt
számunkra. Tanulhattunk Ágival bachata-t, tangót, country-t és még sok érdekes táncot.
Majd fáradtan, izomlázasan, lufikkal a kezünkben tértünk haza. Így a farsangi szezon
lezárult, de mi nagyon jól szórakoztunk mindegyik bálon. 
Kiss Noémi, mb. segédőrsvezető
Vidra őrs

Márciusi emléktúra: 48 km-es táv
Azon a napon a Nappal keltünk s feküdtünk. Keresztülszáguldva a városon, a Batthyány
téren találkoztunk. Késve bár de törve nem, mind megérkeztünk. Csillaghegyen
vállalkoztunk a hosszú útra mind az öten: Zsófi, Balázs, Gergő, GTZ és én. Neki vágtunk
nagy hévvel a túrának. Úton először felmásztunk a Kevélyekre hol csodás táj tárult elénk,
de hűvös szél fújt így gyorsan tovább álltunk. Első állomáson szívélyesen fogadtak
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szőlőcukorral és csokival, de mentünk tovább, mert még sok út állt előttünk hegyen át
völgyön át bandukoltunk s filozófiai magaslatokba repült beszélgetési témánk s csak faltuk
a kilométereket. Mígnem elértük sétánk legmagasabb pontját, Dobogó-követ. Itt a különféle
gulyások illata mellett nekünk csak saját szendvicseink és édesség készleteink maradtak.
Néhány perc pihenő múltán haladtunk tovább. Innen szinte végig csak lankásan lejtett
illetve emelkedett a terep. A fák az égnek meredeztek még sajnos csupaszon és a Nap
aranylóan sütötte be az erdőt. Aztán jött az, amit rutinosként már tudtam, de volt köztünk
két újonc kik nem számítottak a végső vízválasztóra egy emelkedőre mely Lajos-forráshoz
vezet. Nem csak az emelkedővel kellett megküzdeni, hanem a sárral mely eddig nem volt
zavaró, de most ily meredeken minden lépéssel visszacsúsztunk ahonnan jöttünk csak kis
lépésekkel tudtunk előre haladni. Lassan de biztosan feljutottunk a legtetejére s innen már
csak sétagalopp volt. Még 17:00 előtt értünk be Pomázra és az eddigi legjobb átlaggal
értünk célba. A kis csapat fáradtan, de örömtől ittasan ült le a meleg tea és zsíros kenyér
társaságába. A leülés felemelő, de a felállás kifejezetten fájdalmas lehetett az ifjaknak,
kicsit én is éreztem hisz ez volt első túrám ebben az évben. Lassan elvált a társaság kipihenni a nap kellemes, örömteli fáradalmait.
Nagy-Benczey Viktor, őrsvezető
Holló őrs
Márciusi emléktúra: 12 km-es táv
Március 12-én részt vettünk a pomázi Szent Tarziciusz cserkészcsapat által szervezett ’48as emléktúrán. A 12 km-es távot választottuk. A csapatból részt vett: Nagy Adrienn, Nagy
Luca, Jurinák Bence, Sipos Kinga, Sipos Dénes, Sipos Mátyás, és Málna kutya. Az előző,
nagyon csapadékos hét után szerencsére gyönyörű, napsütéses időnk volt, igazi tavaszias.
Még a mindig huzatos Kevély-ről is kabát nélkül tekinthettünk le a meglepően teljes
szélcsendben az alattunk eltérő völgybe. Sőt itt érdekes látvány is adódott egy alacsonyan
átrepülő utasszállító repülőgép ,,személyében”. Innen kicsit továbbhaladva értünk a
pecsételő állomásra, ahonnan bebújtunk a fák közé, a turistaútra. A sok eső azonban
megtette a hatását, bokáig sárban csúszkáltunk végig, nem mindig a lábunkon. Így értük el
nagy nehezen a Mackó barlangot, ahol kicsit megpihentünk, megcsodáltuk a barlangban
még cseppkőszerűen fagyott jégcsapokat, és elindultunk az egyre sárosabb lejtőn lefelé. Itt
tényleg olykor gatyaféken ereszkedtünk a völgy felé, és igen nagy kihívást jelentett talpon
maradva leszánkázni a nedves-sáros terepen különféle egyéni technikákkal. Bár ez elég
mulatságos volt, azért a végére alaposan elfáradtunk, jól esett a pomázi plébánián a zsíros
kenyér és a tea. Nagyon tetszik a túra emlékére kapott jelvény is, szerintem szép mintát
választottak. Jól sikerült ez a nap, örülök, hogy elmentünk és részt vettünk rajta.
Sipos Kinga - Sipos Dénes, mb. őrsvezető
Fehér farkas őrs
Fecske 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

Daloskönyv
Csapatunk egy éve megjelent Daloskönyve osztatlan sikert aratott cserkészeink körében és
felejthetetlenné tette tábortüzeinket. Nagyszerű ajándék és eszköz magyar népdalkincsünk,
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hagyományaink megismeréséhez és fejlesztéséhez. Megrendelni az alábbi módon
lehetséges:
Daloskönyv költsége: 1000 Ft
Az összeget névvel ellátott borítékban kell eljuttatni Zsömböly Sarolta rajvezetőnek.
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

II. Rákóczi Ferenc raj gr. Teleki Pál sírjánál

Puma őrs a Csapatkarácsonyon

Fehér farkas őrs a Csapatkarácsonyon

Koszorúzás március 15-én (Zsömby, Balu)

Kolibri őrs a téli portyán

Vezetőségi táborhelyszemle

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