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Csapatparancsnoki köszöntő
Kedves Szülők, Ismerősök, Támogatók!
Hálás szívvel és méltó emlékezéssel tekintünk vissza az elmúlt évre. Hálát adunk hiszen a
2011-es év is megannyi változatos programmal telt el. Ugyanakkor emlékezünk is Laci bá’ra és Rezső bá’-ra; azokra a szeretett csapatparancsnokainkra akiknek köszönhetjük, hogy
ma ennyien együtt lehetünk ebben a csapatban.
Az idő előrehaladtával a fájó emlékezést és hiányt felváltja az a boldogságot keltő érzés,
amelyben munkánk során életpéldájukkal előttünk járnak, szüntelenül mutatva az utat a
„Boldogulás ösvényén”. Hiszen idén is sok kincset és követendő jelet gyűjtöttünk össze ezen
az ösvényen. Elég ha csak a téliportyára, nyári táborainkra, rajprogramjainkra,
fogadalomtételeinkre gondolunk vissza. Mind-mind kihívásokkal és örömökkel teli
események. Melyek útjelző táblaként mutatják a helyes irányt a „cserkész életforma” példás
megélésében.
Ez a hírlevél is egy ilyen kalandjaink és portyázásaink által bejárt „térkép”. Melyet azért
készítettünk Mindannyiotok számára, hogy az adventi készülődés és az ünnepek alatt is
örömmel, nosztalgiázva és a jövőhöz erőt merítve olvasson az ember! Legyen egy tiszta
tükör eddigi munkánkhoz és iránytű a jövő tervezéséhez! Ahhoz a munkához, amelyet a
kedves Szülők, Ismerősök 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 következő esztendőre is Jó Munkát!
Budapest, 2011. december 10.
Téglás Gergely - Tegger st.
csapatparancsnok
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Meghívó csapatunk karácsonyi ünnepségére
Szeretettel meghívjuk cserkészeink családját, ismerőseit és csapatunk támogatóit
karácsonyi ünnepségünkre, melyet 2011. december 18-án (vasárnap) 16:00-kor tartunk
a Rákosszentmihályi Plébánia Nagytermében! Az őrsi műsorok és ünnepség 16:00-18:00-ig
fognak tartani, ezután közösen részt veszünk az esti szentmisén. Majd szeretettel várunk
mindenkit egy rövid Agapéra a plébánián!
A távolban lévő cserkész- és öregcserkész testvéreinkre gondolva, idén az ünnepséget
élőben az interneten keresztül is közvetítjük helyi idő szerinti 16:00-kor való kezdéssel.
Bővebb információ: http://929szentmihaly.hu
Kérjük, hogy a cserkészfiúk üdítővel, a cserkész lányok pedig sós vagy édes süteménnyel
járuljanak hozzá az ünnepségünkhöz!
Sipos Mátyás őv.
szervező

2011-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 érhetők el. Ezen kívül a Képtár és a Beszámolóink
című oldalakról is lehet böngészni az elmúlt év eseményeit.
Csapatlétszám: 88 cserkész
Őrsök száma: 12 őrs + vezetői őrs
Rajok száma: 1 kiscserkész, 2 cserkész, 1 kósza korosztályú raj
Programok (őrsi szint feletti programok): közel 70 program
Kiscserkész ígéretet tett: 6 kiscserkész-jelölt
Cserkészfogadalmat tett: 7 újonc
Kósza beavatásban részesült: 11 kósza
Vándor fogadalmat tett: 4 vándor-jelölt
Felnőtt cserkész fogadalmat tett: 4 felnőttcserkész-jelölt
Nyári táborunk résztvevői: 43 cserkész és vezető
Tanyázás résztvevői: 31 kiscserkész és vezető
Őrsvezetői képesítést szerzett: Kiss Noémi, Sipos Mátyás
Kiscserkész őrsvezetői képesítést szerzett: Szenes Orsolya
Segédtiszti képzést végez: Nagy-Benczey Viktor
XIX. Országos daléneklési versenyen kiemelt arany díjat kapott: Hídvégi László
Ezúton is KÖSZÖNJÜK mindazoknak, akik 2011-ben (is) támogatták munkánkat:
Dolhai Béla
Bagoly (öregcserkész) őrs tagjai
Magyar Cserkészszövetség
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia
Schüszterl Család
Solymoskövi Luca, önkéntes
Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány
X. Cserkészkerület
XVI. kerületi Önkormányzat
Zámbó Anikó, kiscserkész szülő
Köszönet továbbá minden 1 % felajánlónknak!
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2012-es program- és pénzügyi tervünk
Jövő évi részletes programjaink már a szeptemberi évkezdés óta elérhetők honlapunk
Naptár részéből. Úgy gondoljuk, hogy nagy segítség mindnyájunk számára, ha használjuk
ezt a naptárt, így a továbbiakban részletesen közöljük a programokat, időpontokkal és a
költségek várható értékeivel együtt.
A költségeket tekintve mindenben igyekszünk a tavalyihoz hasonló, vagy még
kedvezményesebb árakon működtetni programjainkat, ezért is pályázunk rendszeresen. A
Magyar Cserkészszövetségnek minden évben tagdíjat kell fizetnünk, azért, hogy a
csapatszint fölötti programokat (vezetőképzés, országos cserkésznap, regös nap, stb.) és a
szervezetet működtetni tudja.
Ezúton kérjük a Kedves Szülőket, hogy kiscserkész ígéretet tett vagy
cserkészfogadalmat tett* gyermekük/gyermekeik tagdíját, amely 1800 Ft/fő, fizessék
be csapatunknak** 2012. február 24-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
**őrsvezetőnek, rajparancsnoknak vagy minden pénteken 18:00-tól a plébánián a Parancsnokságnak

2012-es program és költségtervünk
Időpont
2012. tél
2012. január 6-8.
2012. január 8.
2012. január 21.
2012. január 27-29.
2012. jan.-február
2012. február 11.

2012. február 17.
2012. feb. 17-19.
2012. feb. 25-26.
2012 tavasz
2012. március 2-4.
2012. március 3.
2012. március 5.
2012. március 10.
2012. március 9-11.
2012. március 14.
2012. március 15.
2012. márc. 23-25.
2012. marcius 30.
2012. március 30áprillis 1.
2012. április 7.
2012. áprillis 14.
2012. április 21.

Program
Őrs/Rajprogram
Disznótour
Wass Albert megemlékezés
KCS Busóbál
Kagylós találkozó
Sashalmi/Néri farsangok
Országos Daléneklő Verseny
Országos Vers- és mesemondó
Verseny
Cserkészbál
STVK képesitési hétvége
Rover farkasordító túra
ŐVK Hivatás felkészítő hétvége
Téli portya
Őrs/Rajprogram
KCsVK Hivatástisztázó hétvége
Teljesitménytúra
KOVÁSZ bál
Nagyböjti lelkinap
ŐVK Hivatás felkészítő hétvége
Kerületi színház
Ünnepség a Pálffy téren
STVK TKP
ŐVK Akadályverseny
ŐV tábor
ŐVVK18+ II. alkalom
KCsVK előhétvége
Szentsírőrség
Orsz. Tájékozódási Verseny
Kerületi Cserkésznap

Kiknek szól?
Mindenki KÖT
14+ CS VÁL
Mindenki VÁL
KCS KÖT
Kagylósok
Mindenki, VÁL
Mindenki, VÁL

Várható költség
2000 Ft/cserkész
2000 Ft/cserkész
0 Ft
500 Ft/kiscserkész
3000 Ft/vezető
?
0 Ft

16+
ST jelöltek KÖT
Kósza, ván. VÁL
Jelöltek KÖT
Mindenki KÖT
Mindenki KÖT
KCsŐV jel. KÖT
Mindenki VÁL
14+ VÁL
Mindenki KÖT
Jelöltek KÖT
Cs., Kósza KÖT
Mindenki KÖT
ST jelöltek KÖT
Jelöltek KÖT
képesített ŐV-k VÁL

ŐVVK18+jel. KÖT
KCsŐV jel. KÖT

Mindenki KÖT
Mindenki VÁL
KCs,Cs KÖT

2000 Ft/cserkész
0 Ft
2000 Ft/cserkész
2000 Ft/jelölt
4000 Ft/cserkész
2000 Ft/cserkész
?
1000 Ft/cserkész
1000 Ft/cserkész
500 Ft/cserkész
2000 Ft/jelölt
2000 Ft/cserkész
0 Ft
0 Ft
?
1500 Ft/vezető
?
?
0 Ft
500 Ft/cserkész
2000 Ft/cserkész

2012. áprillis 28-29.
2012. május
2012. május 11-13.
2012. május 27.
2012 nyár
2012. június 10.
2012. június 8-9

IV. Komondor nagygyűlés
(táborhelyszemle)
Néri bál
ŐVK Előképzési hétvége
Hősök Emléknapja
Őrs/Rajprogram
Úrnapja
„85 éves a csapat”
csapatünnep
V. Komondor: EST
Évzáró csapatgyűlés
Regős tábor
Cserkész tábor / Kósza
vándortábor / KCS Tanyázás
ŐVK tábor
STVK tábor
KcsVk tábor
Ünnepség a Pálffy téren

2012. június 15.
2012. jun. 27-júl. 8.
2012. július 1-15.
között
2012. júl. 25-aug. 3.
2012. július 17-27.
2012. júl. 25-aug. 3.
2012. augusztus 20.
Rövidítések:
KÖT - kötelező program
VÁL - választható program
KCS – kiscserkész
ŐVK – Őrsvezetőképzés
STVK – Segédtiszti vezetőképzés
KCsVK – Kiscserkész vezetőképzés

Vezetőség KÖT

2000 Ft/vezető

14+ VÁL
Jelöltek KÖT
Mindenki VÁL
Mindenki KÖT
Mindenki KÖT
Mindenki KÖT
Vezetőség KÖT

1000 Ft/résztvevő
2000 Ft/jelölt
0 Ft
2000 Ft/cserkész
0 Ft
0 Ft

Mindenki KÖT
Mindenki VÁL
KCS, Cs, Kósza
KÖT
Őv jelöltek KÖT
St jelöltek KÖT
KCsŐv-jel. KÖT
Mindenki KÖT

0 Ft
20.000 Ft/cserkész
15.000 Ft és
20.000 Ft között/fő
25.000 Ft/jelölt
30.000 Ft/jelölt
25.000 Ft/jelölt
0 Ft

Követelményeink, szabályaink
Követelményeink és elvárásaink nem változtak, minden a tavalyi alapján működik. Elérhető
csapat honlapunk „A csapat” nevű oldalán is. Ahogy szeptemberben is jeleztük, június 15ig 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 15-ig teljesíthetik:
Kiscserkészeknek a Piros pajzs próba 5teljesítése
Újoncoknak az Újoncpróba teljesítése
I. próbázóknak az I. próba felének teljesítése
II. próbázóknak a II. próba felének teljesítése
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Próbarendszereink és helyes szemléletük
A következő próbarendszereink vannak, melyek elérhetők a honlaponunkon:
- KCS próbarendszer
- Piros pajzs (7-8 éveseknek)
- Fehér pajzs (8-9 éveseknek)
- Zöld pajzs (9-10 éveseknek)
- Újoncpróba (10-12 éveseknek)
- I. próba (12-14 éveseknek)
- II. próba (14-16 éveseknek)
- III. próba (16-18 éveseknek)
- Rover Alappróba (18-19 éveseknek)
- készülőben: Rover próbák (19-24 éveseknek)
Próbázási és próbáztatási szabályok
Kiscserkész próbázási szabályok:
Próbázás menete:
Kiscserkészeknek nincs próbalapjuk. Az ő próbáztatásukról az őrsvezetőik gondoskodnak.
Játékos, élvezetes őrsgyűlések, programok keretében kapnak mosolyokat, amit közösen egy
nagy táblázatban vezetnek. Nekik is teljesíteniük kell a rájuk vonatkozó próbapontokat,
azonban ezt a kiscserkész raj vezetői figyelik, vezetik és értékelik náluk.
Elvárt próbázási teljesítmény:
Mindig az adott évnek megfelelő színű pajzspróba teljesítése.
Cserkész, kósza próbázási szabályok:
Próbázás menete:
A cserkész, kósza fiatal kötelessége az év során próbázni, melyet az aktuális próbalapján
vezet. Próbázni bármikor, bármely az adott próbával már rendelkező vezetőnél lehet.
Sikeres próbázás után a következő alkalommal ugyanannál a vezetőnél nem lehet próbázni.
Egy vezetőnél egy alkalommal maximum két próbapontot lehet letenni. Ha nem
sikerült a próbázónak letennie egyiket vagy mindkettőt, akkor CSAK annál a
vezetőnél rakhatja le akinél „megbukott”. Ha sikerült letennie a próbapontokat,
akkor viszont legközelebb ugyanahhoz a vezetőhöz már nem mehet újabb 2
próbapontból próbázni!
A vezető csak akkor írja alá a próbapontot, ha a próbázó VALÓBAN rendelkezik a
próbapont által meghatározott tudással és ezt bizonyította.
Minden Komondor próbáztathat azokból a próbákból, amiket már ő is letett (illetve olyan
képesítést szerzett, ami az adott próba teljesítését vonja maga után: ŐV=IIP; ST=IIIP) –
felnőtt cserkészekre ez nem vonatkozik, ők mindenből próbáztathatnak
A Tallér Rendszert és Online Próbáztatási Rendszert megszüntettük.
2011. szeptember 2-től a Bélyeg Rendszer lép életbe, mely az UP, IP, IIP, IIIP próbalappal
rendelkezőkre vonatkozik.
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Bélyeg Rendszer:
Minden őrsvezető év elején kap egy ábrát tartalmazó bélyegzős filcet. Minden programon
csak meghatározott számú próbaponttal lehet részt vennie a cserkésznek, kószának. Ez azt
jelenti, hogy a program szervezőjénél a program indulása előtt be kell mutatni a próbalapot,
hogy igazolja azt, hogy megfelelő számú teljesített próbaponttal rendelkezik. A program
vezetője „rábélyegez” a „beváltandó” próbapont aláírása mögé. Aki nem rendelkezik
megfelelő mennyiségű teljesített próbaponttal az adott program indulása előtt, az nem
vehet részt a programon. Aki nem hozza el a próbalapját a programra, az sem vehet részt a
programon.
Programok „próbapontértéke”:
- minden őrsi program 2 próbapontba kerül
- minden raji program 4 próbapontba kerül
- téliportya 8 próbapontba kerül
- nyári tábor 10 próbapontba kerül
- a kerületi/szövetségi/regionális programok attól függően, hogy őrsként vagy rajként
vesznek
rajta részt 2 illetve 4 próbapontba kerülnek
Továbbá aláírás jár még:
A próbalapon a „Megjegyzések” alá aláírás adható még az alábbi teljesítményekért:
 iskolai-sport házi, kerületi versenyen elért I., II., III. szintű helyezésért, oklevélért
vagy bármilyen különdíjért illetve megyei, országos versenyen elért bármilyen szintű
helyezésért, oklevélért vagy különdíjért
 csapat feletti szintű cserkész versenyen/rendezvényen/különpróbán elért I., II., III.
szintű helyezésért vagy bármilyen különdíjért
 regionális (kerületi, egyházközségi, stb.) és országos programon való szereplésért
(vers, beszéd, riport stb. – minden ami nemcsak jelenlét) /nagyobb cserkészeknél ez
első alkalommal az IIP 2.2.3.1 teljesítését jelenti/
 igazgatói dicséretért
Ezekben az esetekben a megfelelő dokumentummal igazolnia kell a cserkésznek a
vezetőség felé az elért tudást/eredményt és ezután kapja meg az aláírást a próbalapján.
Melyet szintén „beválthat” bélyegre.
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 júniusban.

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 az 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
Hunyadi Mátyás börzsönyi rajkirándulása
A kirándulás november 12-én volt a Börzsönyben. A kirándulás a Őrs vezért téri gombától
indult igen korán, 7:15-kor. Sajnos rossz tapasztalatokkal indult, mert volt aki aznap
reggel mondta meg, hogy nem jön, úgy, hogy nekünk kellet őt felhívni. Ezután metróval
elmentünk a Nyugatiba, és ahol nagy meglepetés ért minket, mert egy igazi gőzmozdony állt
bent, aminek a füstje a tető miatt bent rekedt. Egész érdekes volt át törni a füstön.
Egyébként maga a mozdony egy forgatás miatt volt ott. Ezután elvonatoztunk Nógrádba, a
nógrádi várhoz. Itt felmentünk megnézni a várat, ott játszottunk egy picit, majd tovább
indultunk Verőcére. A gyerekek meglepő módon kétszer olyan gyorsan haladtak, mint
ahogy számítottam, így 2 órával hamarabb értünk Verőcére, ami sok sok játéknak adott
lehetőséget. Ezen kívül Szénnek munkába kellett mennie, de mivel a Kcs-k összetartók,
elkísértük a munkahelyére a Lurdy házba, és ott mivel ilyen kedves volt az egész raj,
mindenkit meghívott egy forró csokira. Ezután visszamentünk az Őrsre, Szént hátra
hagyva, és ott mindenki újra találkozott a szüleivel, és hazamentek. Ez a túra egész jónak
volt mondható az alacsony létszámtól eltekintve, összesen 6-an voltak ami elég szomorú a
legalább 15 kiscserkészt számláló őrshöz képest. De kiderült, hogy milyen jól tudnak
menni, és hogy ennél még sokkal többre is képesek, így ez sokat segített a téli portya
szervezésében is.
Kovács Balázs, mb őv.
Szalamandra őrs

Kolibri őrsi program
"Sajnos erről a programról nem készült beszámoló"

Fehér farkas őrsi program
"Sajnos erről a programról nem készült beszámoló"

A Sólymok őszi kirándulása
November 5-én, szombaton reggel a sólymok már lelkesen gyülekeztek az Őrs vezért téri
Gombánál, hogy elinduljanak az év első túrájára, a Börzsönybe. A Nyugati pályaudvaron
vonatra szálltunk, és meg sem álltunk egészen Nagymarosig. Innen már gyalog folytattuk
utunkat, haladéktalanul belevetettünk magunkat az erdő sűrűjébe. Utunk első szakasza
egy gyönyörű vízmosásban vezetett, ahol hamarosan viszont nem várt akadállyal találtuk
szemben magunkat. Domonkos cipője felmondta a szolgálatot, úgyhogy gyorsan meg kellett
javítanunk. Egy órás kényszerpihenő után Dénes segítségével sikerült megjavítani a
rakoncátlankodó lábbelit, és indultunk tovább. Hamarosan komoly kaptató következett,
hiszen célunk a Dunakanyar legmagasabb pontja, a hegyes-tetői Julianus barát kilátó volt.
Viszont még ez sem lehetett akadály, hiszen szőlőcukrunk volt bőven, és az ebből nyert
plusz energiával könnyedén feljutottunk a hegyre, ahonnan megcsodáltuk a gyönyörű
kilátást, és megállapítottuk, hogy bizony jó sokat jöttünk, hiszen a vasútállomás melletti
templom már alig látszik. De a rövid pihenő után már indultunk is tovább, hiszen már elég
éhesek voltunk, és az ebédre hozott szalonnát csak a völgyben lévő pihenőhelyen tudtuk
megsütni. Alig fél óra alatt már lenn is voltunk, és nekiálltunk a tűzrakásnak. Ez nem volt
egyszerű feladat, mivel hatalmas szél volt, de végül ezt is megoldottuk. Az ebédünk
elfogyasztása után továbbindultunk, és kényelmes tempóban néhány óra alatt meg is
érkeztünk Zebegénybe, hol ismét vonatra szálltunk. Újabb egy óra utazás után fáradtan,
de annál jobb kedvvel érkeztünk vissza az Őrsre.
Sipos Mátyás, őv.
Sólyom őrs
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Puma őrsi program
"Sajnos erről a programról nem készült beszámoló"

Skorpiótúra
A Skorpió őrs ezen a kellemes szombat reggelen egy izgalmas
őrsi túrára indult a Nyugati pályaudvarról Nagymaros irányába.
Leszállván a vonatról döbbenten konstatáltuk, hogy a
Börzsönyben aznap túrázók jelentős hányada velünk fog tartani.
Nem vicc, alig tudtunk elférni a peronon… Áttörési kísérletünk
csak 2 órával sikerült… Felküzdöttük magunkat a falu végén
található dombocskára, majd innen indultunk túrára egy
csodálatosan szép erdőben. Az ösvény sokszor olyan szűk volt,
hogy csak 1 ember tudott elférni biztonságosan, így kénytelenek voltunk a többi túrázó
csigatempójához alkalmazkodni. A Julianus torony alatt található csomópontnál
szerencsére bizonytalankodás következett a többi túrázó részéről, így a fent említett előzést
alkalmazni tudta az őrs. Kihasználva előnyünket, rakéta módjára felmentünk az
emelkedőre, majd a kilátóról megcsodáltuk a Dunakanyart, és a környezetet.
Ezután folytattuk az utunkat, több-kevesebb vidámsággal
a fáradtságtól függően. Az ebéd kicsit elhúzódott, hiszen a
délutáni programmal akartam egybekötni, ami nem volt
más, mint egyéni tűzgyújtás. Az őrs egy megfelelő helyen
tűzrakóhelyet alakított ki, majd előkészülődött a
tűzrakáshoz. Kisebb-nagyobb segítséggel mindenkinek
fellobbant a saját tüze. Egy tüzet körülülve elköltöttük az
ebédet, majd folytattuk az utunkat Zebegény felé. Itt egy
csodálatos patakot szemléltünk meg, majd a városkába
beérve felidéztük az elmúlt évi téli portya emlékeit. Volt idő
bemenni a templomba is, hálát adni az Úrnak ezért a csodás kirándulásért.
Mire észbe kaptunk már robogtunk is haza az őrs által olyannyira imádott piros vonattal
Jurinák Bence, őv.
Skorpió őrs

Holló őrsi program
"Sajnos erről a programról nem készült beszámoló"

Vidraséta
Reggel, korán reggel, hajnalok hajnalán találkoztunk az
Őrs Vezér téren. Andi érkezett legelőször, utána szépen
sorban a többiek. Miután mindenki jelen volt (név
szerint: Zsömby, Andi, Noncsi, Lola) Elindultunk.
Metróval eljutottunk a Szél Kálmán térig, onnan pedig
busszal elutaztunk a Normafáig. És itt kezdetét vette a
túra. A terepen jó
tempót tudtunk menni, és a kezdeti nyivákolások
ellenére alig vettük észre a kilométereket. Nem sokkal később megálltunk egy benzinkútnál,
ahol Lola vett mindenkinek 1-1 csokit, amit a későbbiekben meg is ettünk. Tovább menve
onnan tudtuk, hogy jó irányba haladunk, hogy sárga szalagok, útjelzések díszítették az
utunkat. (Ez a zarándok utat jelezte) Így elérkeztünk Pátyra. Páty szép kis falu, melynek
végén egy lovarda mellett sétáltunk el. Ezután elértük a kukorica mezőt. Amerre a szemünk
ellátott mindenütt csak pusztaság volt, meg persze kukorica. Mivel időnkbe még belefért,
ezért az őrsi nevünket kiraktuk kukoricaszemekből és kukoricából is. Majd megcsodáltuk
művünket, miközben áthajtott azokon 1-2 traktor. Aztán gyönyörködtünk a táj, a felhők és

a Nap szépségében, és így minden fájdalmunk, gondunk elfelejtve haladtunk Zsámbék felé.
Ám végül nem tértünk be oda, hanem Tök nevű település volt a célállomás. Ott Lola
megvendégelt mindenkit 1-1 palacsintával. Kifáradva ugyan, de jó hangulatban felszálltunk
a buszra, ami visszahozott minket Pestre. Kb. 25 km-t gyalogoltunk le reggel 8:00 és
délután 15:37 között.
Nagyon jó túra volt. Jól éreztük magunkat.
Kiss Noémi, őv.
Vidra őrs

Az ELITEK. Éjszaka..
Kik futnak október utolsó előtti napján éjfélkor terepszínben, túrafelszerelésben hegynek fel
az Erzsébet kilátóig?
Kikről hihetik azt, nagyjából ugyan ebben az időben kihívott vagyonőrök, hogy betörők (bár
mégsem merik megszólítani őket)?
Ó és kik másznak át hajnali három körül az oda nem illő kerítéseken?
És egyáltalán hogy lehet minden lámpafény nélkül egy sötét holdfény nélküli éjszakán az
erdőben túrázni 6km/h-s átlagsebességgel?
A kérdések nyilvánvalóan költőiek, hisz mindenki érzi, hogy csakis a Párduc őrsről lehet
szó…
Pontosabban 6 (köztük egy olasz) terepcuccba öltözött állatról, akiket egy hetedik,
bőrkabátos őrült vezet bele az éjszakába (úgy, hogy legtöbbször ő sem lát semmit).
Az esemény pedig a Párduc őrs őszi éjszakai túrája a Normafától a Nagyszénásig.
Minden kezdet nehéz, ez hagyományszerűen igaz a Párduc őrs túráira, amik soha nem
tudnak tervszerűen kezdődni. Ez most sem lehetett másként amikor az őrs egyik tagja
valamilyen félreértés miatt (amit mellesleg máig nem magyarázhat más csak a
kvantumkromodinamika), az előre megbeszélt és százszor szajkózott gyülekező hely helyett
a város másik végébe ment...
Így egy kisebb késéssel indultunk csak el (amely késés egyébként csak tovább nőtt az
őrsben - számomra meglepően - tapasztalt urológiai természetű furcsaságok miatt.
Aztán a kezdetekkor az is problémát jelentett, hogy dicső nemzetőreink büszke alakulata
most voltaképpen melyik oldalhoz is tartozik az '56-os forradalom zavaros idejében
(keretmese), (tudniillik a Rákosszentmihályi zászlóalj rövidítve csak Rákosi zászlóalj,) de
nem is firtattuk különösebben a dolgot, hisz a forradalmak igen zavaros dolgok tudnak
lenni. Meg aztán nem is találkoztunk ellenséges erőkkel a járőrözés során... már ha nem
számítom bele a (már megemlített) két megrettent vagyonőrt akik azért félve ránk
lámpáztak, de aztán tanácstalanul hagyták ahogy elsétálunk; meg az ÁVH egy járőrével is
összefutottunk, de végül abból sem lett konfliktus.
Szó, mi szó, az Erzsébet kilátóra futólépésben értünk fel - megzavarva egy szerelmespár
andalgását - de úgy összességében is egész jó időt mentünk. Az időjárás is meglehetősen jó
volt, igaz a hőmérők mínuszt mutattak. Jó kedélyben telő utunkat néhol szegélyezték
elcsendesedések.
Meglepődve tapasztaltuk, hogy az amúgy is jól gondozott Szépjuhásznéi kolostorromoknál
több helyen mécsesek is égtek, meg is álltunk egy kis elmélyedés erejéig.
Gyönyörű kilátás; szinte vakítóan, fehéren világító falevelek; az éjszaka közepéig is a város
fényeit vörösen visszaverő felhős ég, ami az éjszaka vége felé csillaggal pöttyözött sötétkék
lepellé alakult; gyönyörű mezők; és a Szénások (Európa diplomás) lágy vonulatai. Ezek
mind-mind új élmények voltak.
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Bár bokáink inkább csak arra emlékezhetnek az egészből, hogy megerőltető
dolog a sötétben köves, sziklás, gyökeres domboldalakról lefelé menni (nem is
túl lassan). A jelmondatunkká vált - többek között - a, "Kiment az egyik
bokám, de nem baj: ezért van belőle kettő." mondat.
Igaz, hogy végül az éjszakai kiképzésre nem maradt időnk, de annyira nem sajnáltam, mert
helyette egy nagyon jó kis túránk volt. Meg azért sok dolgot megtapasztaltunk az éjszakai
látás és hallásviszonyokról, becslésről stb.
Azért, a végére befért még egy kis (5 km, na jó nem végig) futás a vonathoz is.
Egyszóval jó kis túra volt szerintem.
Handbauer Máté, mb. őv.
Párduc őrs

Szent Erzsébet rajportya
"Sajnos erről a programról nem készült beszámoló"

Szent László rajportya
"Sajnos erről a programról nem készült beszámoló"

II. Rákóczi Ferenc rajprogram
"Sajnos erről a programról nem készült beszámoló"

Szentmihály-napi búcsú:
Október 2-án reggel gyülekeztünk a templomtéren és
felállítottuk a sátrat, ezért a fiúknak hamarabb kellett
menniük. A vidrák pedig az alagsorban kialakították a
teaházat, kisebb-nagyobb sikerrel. Volt finom tea, házi
szörp, finom muffinok, teasütik. Hát azt mindenki tudja,
hogy ez volt a legjobb rész :D. Sok kendővel, zenével
díszítettünk. Ezenkívül megint voltak előadások, megint
volt bűvész, és megint táncoltak.(: Mi toboroztunk
és kínáltunk egy kis sütit az arra járó embereknek, meg
levetítettünk egy-két videót. Ebben az évben is felálltak a
cukrospultok, a kürtőskalácsos, meg a vattacukros,
úgyhogy mindenki kénye-kedve szerint válogathatott a kedvenc nyalánkságai közül.
Emellett ismét itt volt egy-két kézműves asszony, és az óriás-ördöglakatos, ami szokás
szerint ismét sok embernek örvendhetett. Részemről is egy elég jó búcsú volt.(;
Zsömböly Zsófi
Vidra őrs
Kiscserkész mézeskalács sütés
Délelőtt 9-kor kezdték el a gyerekek a sütést, és nagyjából 11-12-kor fejezték be az
eltakarítást. Vagy 12-en lehettünk, ebből olyan 8 kiscserkész, és természetesen mi vezetők
(Balázs, Szén és én), akik segítettünk nekik. Én személy szerint a konyhán mosogattam.
Atya is lenézett, meg is dicsért minket, Sándor atya is megnézte ügyes tevékenységünket. A
gyerekek nagyon ügyesek voltak, nagyon szépen díszítették a mézeskalácsokat. Igazi
csapatmunka volt a mézeskalácsok elkészítése.
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Távozásunkkor tiszta cserkészotthont hagytunk magunk után. Én negyed egykor indultam
haza, ekkor a gyerekek még javában beszélgettek, Szén játszott velük.
Segítettünk egymásnak, és örülök, hogy ilyen zökkenőmentes vidám kcs programon
vehettem részt, így a szeretet ünnepe előtt..(:

Adó 1 %

Debreczeni Zsolt, felnőttcserkész
Fecske őrs

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 két éve megjelent Daloskönyve osztatlan sikert aratott cserkészeink körében, és
felejthetetlenné tette tábortüzeinket. Nagyszerű 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 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

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

