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Csapatparancsnok választás 
 

A május 8-án tartott tisztigyőlésünkön a tisztikar Teggert választotta meg 
csapatparancsnoknak. Csapatparancsnok-helyettesnek Tegger felkérte Lolát. 
„Köszönöm minden vezetıtársamnak a bizalmat! Külön köszönöm Rezsıbának az 
áldozatos munkáját és segítségét! Laci bácsi szeretetteljes és gondoskodó munkájának 
gyümölcsét, a csapatot itt hagyta nekünk. A mi feladatunk az általa elıkészített úton tovább 
vinni és mőködtetni. Mi vagyunk felelısek azért, hogy a "liliom úgy ragyogjon ismét, mint 
40-50 évvel ezelıtt"! Erre a felelısségre hívok meg mindenkit, hogy a jövıt együtt tervezzük 
meg, azért mert együtt mőködünk, de máshogy nem!” 
Jelenleg Tegger megbízott csapatparancsnok, mivel a kinevezés csak akkor lép életbe, ha az 
Országos Elnökség jóváhagyja. 
 

Vezetıség 

 
 
Táborozási mellékletek 
 
Jelen hírlevelünk „hagyományos” része mindössze két oldalra zsugorodott, mivel a nyári 
táborok tudnivalóival töltöttük meg a további oldalakat. Idén 3 féle korosztályi tábor lesz, 
amelyek információs lapjai a mellékletekben egymás után szerepelnek. Kérünk mindenkit, 
hogy a rá vonatkozó részeket nyomtassa ki és az abban leírtak szerint készüljön a táborra!  
 
- 1. melléklet: cserkész tábori információs lap 
- 2. melléklet: kósza tábori információs lap 
- 3. melléklet: kiscserkész tanyázás információs lap 
- 4. melléklet: Egészségügyi lap (minden táborba egységes és szükséges) 
 
Természetesen az információs lapok külön-külön is elérhetıek a csapathonlapunkról. 
Köszönettel: 
 

Táborparancsnokság 



Év végi tudnivalók 
 
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)! 
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 / Fehér 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. 
 
Aki teljesítette a próbázásra vonatkozó követelményeket, az el tud hozni a táborba 30 tallért 
papír alapon, amely a táborba lépés feltétele. Kiscserkészeknél az ırsvezetık vezetik az 
összegyőjtött „mosoly”-okat. 
1 próbapontért 1 tallér (ill. mosoly) jár, így bıven össze tudja mindenki győjteni ha 
rendszeresen próbázik. 
Az UP 62, az IP 72 (36/év), az IIP 84 (42/év), a KCSP-k pedig 30-35 próbapontból állnak. 
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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 



 
 

A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat 2011-es nyári táborának tudnivalói 
 
Tábor helye: Pusztavám, Csuka-forrás (Vértes-hg.) 
 
Ideje: 2011. július 5-14. 
 
Indulás:  július 5. (kedd) 7:30 Örs vezér térről 
 
Érkezés:  július 14. (csütörtök) 17:00 Örs vezér térre 
 
Tábor költsége:  
20.000 Ft / cserkész  (egy gyermek esetén) 
16.000 Ft / cserkész  (két vagy több gyermek esetén) 
 
Tábordíj befizetési határidő:  június 5. 
 
Befizetési alkalmak:  
- minden pénteken 18:00-kor a plébánián 
- illetve előzetes egyeztetés alapján bármikor 
 
Leutazás rendje:  
Minden felszerelésedet amit a teherautóval kívánsz szállíttatni hozd el a Plébániára 2011. július 4-én 16:00 – 
20:00 között, az orvosi igazolással együtt.  
Ami viszont feltétlenül legyen nálad másnap a leutazáskor: diákigazolvány, BKV jegy vagy bérlet, TAJ-kártya 
fénymásolata, ennivaló, innivaló, esőkabát, sapka. 
A leutazáshoz egyenruhában gyere! 
 
Látogatói nap: idén nem lesz szülői látogatói nap. 
 
Egyéni felszerelés 10 napra: 

• első napra vacsoráig hideg élelem, innivaló 
• diákigazolvány, cserkészigazolvány, TAJ- kártya fénymásolata, 4 db BKV jegy vagy bérlet 
• cserkész egyenruha és csapatpóló (ing, nyakkendő, nyakkendőgyűrű) 
• váltásruha a tábor hosszúságának megfelelő mennyiségben (10 póló, 10 zokni, 10 alsó) 
• 2 hosszúnadrág/melegítő, 3 pulóver, 2 rövidnadrág 
• 2 pár cipő és papucs (edzőcipő + túrabakancs + papucs + esetleg szandál) 
• gumicsizma (ajánlott) 
• sapka napszúrás ellen 
• hálóruha, fürdőruha 
• vízhatlan, hosszú esőkabát (poncho) 
• széldzseki 
• elemlámpa vagy fejlámpa tartalék elemmel 
• cserkészfüzet, írószer 
• kisebb hátizsák kiránduláshoz 
• hálózsák 
• izolír vagy polifoam (kispárna) 
• evőeszközök (kanál, villa, kenőkés), bögre, csajka (vagy műanyag/fém mélytányér), kulacs, törlőruha 
 

Táborba csak az a cserkész jöhet: 
 
- aki rendelkezik 30 tallérral és teljesítette 
évközben a jelenléti szabályokat 
 
- befizette a tábordíjat 
 
- leadta a szülei által kitöltött   
hozzájárulásos papírt 
 
- a tábor elıtti napon leadta a 3 napnál 
nem régebbi orvosi igazolását 
 
További információk: 
- tábori információs lapon (ezen kiadvány) 
- honlapunkon (929szentmihaly.hu) 
- májusi hírlevelünkben 



 
 
• egészségügyi csomag (törülköző, szappan/tusfürdő, fogkefe, fogkrém, fésű, papírzsebkendő, vécépapír, 

szennyes zacskó, sebtapasz, körömcsipesz, esetleg mosókrém) 
• szúnyogriasztó és naptej 
• bicska 
• technikai csomag (kis varrókészlet, biztosítótű, madzag, ragasztószalag, műanyag zacskók, iránytű/tájoló) 
• HA SZÜKSÉGES: RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREK HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL! 
• sátor (jelezd, hogy tudsz-e hozni és azt is, hogy hány személyeset!) 

 Minden holmidat jelöld meg!  
 

Ha a kisebbek még nem is maguknak pakolnak, de jó, ha ott vannak a pakolásnál, és tudják mi hova 

kerül, nagyobbaknál meg a legcélszerőbb, ha mindent maguknak pakolnak a táskába.  
 
Tilos hozni: 

• mobiltelefon, discman, rádió, magnó, MP3 és MP4 lejátszó, I-pod… 

• ékszerek 

• kártya 

• szükségesnél nagyobb szúró vagy vágóeszköz 

• dugi-kaja: édesség, rágcsálni valók 

• szeszes ital, dohány termék 
A cserkésztábor egyik célja és varázsa, hogy nomád körülmények között, kicsit “elszakadva a világtól” kerüljünk 
közelebb a természethez. Ez által megismerjük képességeinket, megtanulunk csapatban körletet építeni, sátrat 
állítani, tüzet rakni. A tábor hangulatát erősen zavarják a fent említett technikai eszközök. Nincsen rájuk 
szükségünk a tábor folyamán.  
 
Aki ilyen tiltott eszközt hoz le magával, annak a tábor elsõ napján le kell adnia a vezetõségnek. Ha ezt nem teszi 
meg, akkor az illetõ haza lesz küldve! 
 
További információk: 
- Honlapunkon mindig naprakész, friss információk jelennek meg a táborozással kapcsolatban: 
http://929szentmihaly.hu 
- Telefonon és drótpostán (egyeztetésre személyesen is) a táborparancsnokok a lenti elérhetőségeken 
bármilyen felmerülő kérdésre válaszolnak 
 
Budapest, 2011. május 10.  
 
   Téglás Gergely st.    Csók Zoltán st. 
   táborparancsnok    táborparancsnok-helyettes 
   0670/507-42-42    0620/436-04-07 

tegger@cserkesz.hu    csokzolee@freemail.hu 
 

_____________________________________________________________ 
Hozzájárulás: 

Alulírott …………….………….., mint ………….……………………. (gyermek[ek]) szülője, gondviselője hozzájárulok ahhoz, 
hogy gyermekem részt vegyen a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat nyári táborozásán  
2011. július 5-14. között, és vállalom, hogy a tábori részvételi díját befizetem. 
Budapest, 2011. ………………………… 

………………………. 
szülő, gondviselő 



 
 

 

A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat 2011-es kósza nyári táborának 
tudnivalói 

 
Tábor helye: Pusztavám, Csuka-forrás (Vértes-hg.) 
 
Ideje: 2011. július 1-10. 
 
Indulás:  
Vidra őrsnek: július 1. 7:30, Örs vezér tere, Gomba 
Párduc őrsnek: július 1. 6:20, Örs vezér tere, Gomba 
 
Érkezés:  
- ha nem maradsz a cserkésztáborban: július 10. (vasárnap) 
21:05, Örs vezér tere 
- ha maradsz a cserkésztáborban: július 14. (csütörtök), 
17:00, Örs vezér tere 
A Hozzájárulásos papíron a megfelelő időpontot jelölni kell! 

 
Tábor költsége:  
20.000 Ft / cserkész  (egy gyermek esetén) 
16.000 Ft / cserkész  (két vagy több gyermek esetén) 
 
Tábordíj befizetési határidő:  június 5. 
 
Befizetési alkalmak:  
- minden pénteken 18:00-kor a plébánián 
- illetve előzetes egyeztetés alapján bármikor 
 
Leutazás és a felszerelések lepakolásának rendje:  
A teljes tábori felszereléseket június 30. (csütörtök) 16:00 és 20:00 között kérjük a plébánián lepakolni! Az utazás 
2 napos portyára elegendő felszereléssel történik, a plébánián letett tábori felszerelés táborhelyre szállításáról a 
Parancsnokság gondoskodik. 
Találkozó teljes 2 napos portyafelszereléssel + orvosi igazolással együtt, egyenruhában: lásd Indulás, őrsödre 
vonatkozó rész! 
 
Egyéni felszerelés 10 napra: 
• első napra vacsoráig hideg élelem, innivaló 
• diákigazolvány, cserkészigazolvány, TAJ- kártya fénymásolata, 4 db BKV jegy vagy bérlet 
• cserkész egyenruha és csapatpóló (ing, nyakkendő, nyakkendőgyűrű) 
• váltásruha a tábor hosszúságának megfelelő mennyiségben (10 póló, 10 zokni, 10 alsó) 
• 2 hosszúnadrág/melegítő, 3 pulóver, 2 rövidnadrág 
• 2 pár cipő és papucs (edzőcipő + túrabakancs + papucs + esetleg szandál) 
• gumicsizma (ajánlott) 
• sapka napszúrás ellen 
• hálóruha, fürdőruha 
• vízhatlan, hosszú esőkabát (poncho) 
• széldzseki 
• elemlámpa vagy fejlámpa tartalék elemmel 

Táborba csak az a cserkész jöhet: 
 
- aki rendelkezik 30 tallérral és teljesítette 
évközben a jelenléti szabályokat 
 
- befizette a tábordíjat 
 
- leadta a szülei által kitöltött 
hozzájárulásos papírt 
 
- a tábor elıtti napon leadta a 3 napnál 
nem régebbi orvosi igazolását 
 
További információk: 
- tábori információs lapon (ezen kiadvány) 
- honlapunkon (929szentmihaly.hu) 
- májusi hírlevelünkben 



 
 

• cserkészfüzet, írószer 
• kisebb hátizsák kiránduláshoz 
• hálózsák 
• izolír vagy polifoam (kispárna) 
• evőeszközök (kanál, villa, kenőkés), bögre, csajka (vagy műanyag/fém mélytányér), kulacs, törlőruha 
• egészségügyi csomag (törülköző, szappan/tusfürdő, fogkefe, fogkrém, fésű, papírzsebkendő, vécépapír, 

szennyes zacskó, sebtapasz, körömcsipesz, esetleg mosókrém) 
• szúnyogriasztó és naptej 
• bicska 
• technikai csomag (kis varrókészlet, biztosítótű, madzag, ragasztószalag, műanyag zacskók, iránytű/tájoló) 
• HA SZÜKSÉGES: RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREK HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL! 
• sátor (jelezd, hogy tudsz-e hozni és azt is, hogy hány személyeset!) 
 Minden holmidat jelöld meg!  
Tilos hozni: 

• mobiltelefon, discman, rádió, magnó, MP3 és MP4 lejátszó, I-pod… 

• ékszerek 

• kártya 

• szükségesnél nagyobb szúró vagy vágóeszköz 

• dugi-kaja: édesség, rágcsálni valók 

• szeszes ital, dohány termék 
A cserkésztábor egyik célja és varázsa, hogy nomád körülmények között, kicsit “elszakadva a világtól” kerüljünk 
közelebb a természethez. Ez által megismerjük képességeinket, megtanulunk csapatban körletet építeni, sátrat 
állítani, tüzet rakni. A tábor hangulatát erősen zavarják a fent említett technikai eszközök. Nincsen rájuk 
szükségünk a tábor folyamán.  
Aki ilyen tiltott eszközt hoz le magával, annak a tábor első napján le kell adnia a vezetőségnek. Ha ezt nem teszi 
meg, az illetőt a parancsnokság hazaküldi! 
További információk: 
- Honlapunkon mindig naprakész, friss információk jelennek meg a táborozással kapcsolatban: 
http://929szentmihaly.hu 
- Telefonon és drótpostán (egyeztetésre személyesen is) a táborparancsnokok a lenti elérhetőségeken 
bármilyen felmerülő kérdésre válaszolnak 
 
Budapest, 2011. május 10.  
 
   Bujdos Iván Ákos st.    Gáspár Laura st. 
   altáborparancsnok    altpk. helyettes 
   0670/358-09-79    0620/206-40-10 

ivan_bujdos@hotmail.com   5vidra@vipmail.hu 
 

 

_____________________________________________________________ 
Hozzájárulás: 

Alulírott …………….………….., mint ………….……………………. (gyermek[ek]) szülője, gondviselője hozzájárulok ahhoz, 
hogy gyermekem részt vegyen a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat nyári táborozásán  
2011. július 1-……. között, és vállalom, hogy a tábori részvételi díját befizetem. 
Budapest, 2011. ………………………… 

………………………. 
szülő, gondviselő 



 

 
A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat 2011-es nyári kiscserkész tanyázásának 

tudnivalói 
 
Tanyázás helye: Kincsesbánya, Keresztény Ifjúsági Szálláshely (8044 Kincsesbánya, Petőfi Sándor u. 2.) 
 
Ideje: 2011. június 21-25. 
 
Indulás: 2011. jún. 21. (kedd) 8.15, Örs vezér tere 
 
Érkezés: 2011. jún. 25. (szombat) 17.15, Örs vezér tere 
 
Tanyázás költsége:  
12.000 Ft / kiscserkész (egy gyermek esetén) 
10.000 Ft / kiscserkész (két vagy több gyermek esetén) 
 
Tanyázási díj befizetési határidő: június 5. 
 
Befizetési alkalmak:  
- minden pénteken 18:00-kor a plébánián 
- illetve előzetes egyeztetés alapján bármikor 
 
Leutazás rendje:  
Minden felszerelésedet amit a teherautóval kívánsz szállíttatni hozd el a Plébániára 2011. június 20-án 16:00 – 
20:00 között, az orvosi igazolással együtt.  
Ami viszont feltétlenül legyen nálad másnap a leutazáskor: diákigazolvány, BKV jegy vagy bérlet, TAJ-kártya 
fénymásolata, ennivaló, innivaló, sapka.  
A leutazáshoz egyenruhában gyere! 
 
Egyéni felszerelés 5 napra: 
• első napra vacsoráig hideg élelem, innivaló 
• diákigazolvány, cserkészigazolvány, TAJ- kártya fénymásolata, 4 db BKV jegy vagy bérlet 
• cserkész egyenruha (ing, nyakkendő, nyakkendőgyűrű) 
• váltásruha a tanyázás hosszúságának megfelelő mennyiségben  
• 2 hosszúnadrág/melegítő, 2 pulóver, 2 rövidnadrág 
• 2 pár cipő és papucs (edzőcipő + túrabakancs + papucs + esetleg szandál) 
• sapka napszúrás ellen 
• hálóruha, fürdőruha 
• vízhatlan, hosszú esőkabát (poncho) 
• széldzseki 
• elemlámpa vagy fejlámpa tartalék elemmel 
• cserkészfüzet, írószer 
• kisebb hátizsák kiránduláshoz 
• hálózsák 
• evőeszközök (kanál, villa, kenőkés), bögre, csajka (vagy műanyag/fém mélytányér), kulacs, törlőruha 
• egészségügyi csomag (törülköző, szappan/tusfürdő, fogkefe, fogkrém, fésű, papír zsebkendő, szennyes zacskó, 

sebtapasz) 
• szúnyogriasztó és naptej 
• technikai csomag (kis varrókészlet, biztosítótű, madzag, ragasztószalag, műanyag zacskók, iránytű/tájoló) 

Tanyázásra csak az a kiscserkész jöhet: 
 
- aki rendelkezik 30 tallérral és teljesítette 
évközben a jelenléti szabályokat 
 
- befizette a tanyázási díjat 
 
- leadta a szülei által kitöltött   
hozzájárulásos papírt 
 
- a tanyázás elıtti napon leadta a 3 napnál 
nem régebbi orvosi igazolását 
 
További információk: 
- információs lapon (ezen kiadvány) 
- honlapunkon (929szentmihaly.hu) 
- májusi hírlevelünkben 



 
 

• HA SZÜKSÉGES: RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREK HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL! 
 
 Minden holmidat jelöld meg!  
 

Ha a kisebbek még nem is maguknak pakolnak, de jó, ha ott vannak a pakolásnál, és tudják mi hova 

kerül, nagyobbaknál meg a legcélszerőbb, ha mindent maguknak pakolnak a táskába.  
 
Tilos hozni: 

• mobiltelefon, discman, rádió, magnó, MP3 és MP4 lejátszó, I-pod… 

• ékszerek 

• kártya 

• szükségesnél nagyobb szúró vagy vágóeszköz 

• dugi-kaja: édesség, rágcsálni valók 

 
A kiscserkész tanyázás egyik célja és varázsa kicsit “elszakadva a világtól” kerüljünk közelebb a természethez. Ez 

által megismerjük képességeinket, megtanulunk csapatban dolgozni és játszani. A tanyázás hangulatát erısen 

zavarják a fent említett technikai eszközök. Nincsen rájuk szükségünk a tanyázás folyamán.  

 
Aki ilyen tiltott eszközt hoz le magával, annak a tanyázás elsõ napján le kell adnia a vezetõségnek. Ha ezt nem 
teszi meg, akkor az illetõ haza lesz küldve! 
 
További információk: 
- Honlapunkon mindig naprakész, friss információk jelennek meg a táborozással kapcsolatban: 
http://929szentmihaly.hu 
- Telefonon és drótpostán (egyeztetésre személyesen is) a tanyaparancsnok a lenti elérhetőségeken bármilyen 
felmerülő kérdésre válaszol 
 
Budapest, 2011. május 10.  
 
       Gál Tamás Zoltán st. 
       tanyaparancsnok 
       0670/389-46-43 

      gtzmeister@gmail.com 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Hozzájárulás: 

Alulírott …………….………….., mint ………….……………………. (gyermek[ek]) szülője, gondviselője hozzájárulok ahhoz, 
hogy gyermekem részt vegyen a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat nyári tanyázásán  
2011. június 21-25. között, és vállalom, hogy a tanyázási részvételi díjat befizetem. 
Budapest, 2011. ………………………… 

………………………. 
szülő, gondviselő 

 
 
 



ADATLAP 
(A tábor kezdete elıtt három nappal kitölteni és a táborba elhozni!) 

 
Név:____________________________________________________________ 
Születési hely, idı:_________________________________________________ 
TAJ (társ. bizt. az. jel) szám:________________________________________ 
Állandó lakcím:___________________________________________________ 
Az alábbi címen vagy telefonon a tábor ideje alatt a szülıket értesíteni lehet: 
________________________________________________________________ 
 
ORVOS TÖLTI KI: 
 
Egészséges, közösségbe mehet, fizikailag alkalmas 
 
 
 
     P.H.  _______________________  
            aláírás 
 
 
 
Szigorúan bizalmas! A szülı    tölti ki! 
 
S=soha, N=néha, GY=gyakran, R=rendszeresen 
 
Fejfájás: __________________ Gyomorrontás:____________________ 
Orrvérzés: ________________ Étvágytalanság:____________________ 
Hasfájás: _________________ Álmatlanság:______________________ 
Válogatás: ________________ Holdkórosság:_____________________ 
Bevizelés:_________________  Székrekedés:______________________ 
Hasmenés:________________ 
Ételallergia:____________________________________________________ 
Gyógyszerallergia:______________________________________________ 
 
Ha a gyermek cukorbeteg, gluten enteropáthia-ban szenved, epilepsziás 
illetve szervi szívbaja van, kérjük a tábor elıtt írásban (a jelentkezési lappal 
együtt) jelezni! 
 
A gyermeknek a tábor folyamán az alábbi gyógyszereket kell rendszeresen 
szednie:________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________(Ezeket számára biztosítom) 
 
Egyéb közlendı:_________________________________________________:_________________________________________________:_________________________________________________:_________________________________________________    

_______________________________________________________________ 
 
        ________________ 
         aláírás 
Kelt:___________ , 2011. 


