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„85 éves a csapatunk!” emlékév eseményei 
 
Szeretettel köszöntök minden kedves cserkészt, családtagot, ismerőst és támogatót 

csapatunk fennállásának 85. évében! Gazdag múlttal rendelkező közösségünkkel 2012-ben 
mindamellett, hogy a magyar cserkészet is 100. születésnapját ünnepli szeretnénk több 

eseményen is megemlékezni és együtt örülni a „85 éves a csapatunk!” emlékév keretein 
belül. Kérem kísérjétek figyelemmel ebben az évben a cserkészekkel és a csapattal 
kapcsolatos híreket, hogy le ne maradjatok egyik fontos pillanatról sem! 

A „85 éves a csapatunk!” emlékév főbb eseményei: 

 február 18., Emlékév megnyitója a Hagyományőrző bál keretein belül a Nériben 

 március 9-10., Csapat lelkigyakorlat 

 június 8-9., „85 éves a csapatunk!” Csapatest 

 nyári tábor Látogatói Nap, Csapattábortűz 

 ősszel, Szentmihályi Búcsú 

 decemberben, Csapatkarácsony – Emlékév zárása 

 
Részletekkel kapcsolatban kérdezzétek vezetőiteket és figyeljétek honlapunkat, 

hírleveleinket! Kívánom, hogy Mindannyiatokat Isten Áldása kísérje Jó Munkája végzése 
során ebben az Emlékévben! 
Jó Munkát! 

 
Téglás Gergely (Tegger) st. 

csapatparancsnok 

 
Meghívó a Hagyományőrző bálba, közös nyitóünnepségünkre 
 
Kedves Cserkészek, Szülők, Ismerősök és Támogatók! 

 
Szeretettel meghívunk Benneteket az idei Rákosszentmihályi Hagyományőrző bálba 
(korábbi nevén Kovász bálba) a Néri Iskolába, melynek keretein belül tartjuk a „85 éves a 

csapatunk!” emlékév nyitóünnepségét! 
Időpont: 2012. február 18. (szombat) 

Megnyitó: 20:00 
Helyszín: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, 1161 Budapest, Béla u. 23. 
További információk a bálról: csapatunk és a plébánia honlapján hamarosan 

Megjelenés alkalomhoz illően! Cserkészeinket kérjük, hogy a megnyitóra szabályos 
egyenruhába jöjjenek! 
Kötelező a jelenlét: Fehér farkas őrsnek, Holló őrsnek, Vidra őrsnek (a bál elején és végén), 

Párduc őrsnek (a bál elején és végén), akik a bálon szervezői feladatokat látnak majd el! 
Várunk szeretettel Benneteket: 

 
Parancsnokság 

 

Tagdíj befizetés, ECSET tudnivalók 
 
A Magyar Cserkészszövetség 2012-től kötelezi minden csapatát, hogy az Elektronikus 
Cserkész Tagnyilvántartó Rendszert (ECSET-et) használja a kötelező csapat adminisztrációs 

ügyeinek ellátására (bővebb leírás). Ennek megfelelően mi is beregisztráltuk csapatunk 
tagjait a rendszerbe. Mindenki kap(ott) egy regisztrációs emailt, amelyben ő maga is be tud 

lépni a rendszerbe, valamint egy egyedi ECSK kódot. Tennivaló nincs, ami ezzel járna. 
A Csapat adatbankunkban kitöltött adatok alapján január 31-én leadtuk a Csapat Éves 
Jelentését. A pontos listát INNEN lehet elérni. Kérjük a tagdíjakat az itt feltüntetett adatok 
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http://929szentmihaly.hu/html/
http://rakosszentmihaly.hu/
https://ecset.cserkesz.hu/
https://ecset.cserkesz.hu/
http://www.cserkesz.hu/oib/wp-content/uploads/2008/01/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-a-tags%C3%A1gi-nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al8lBnSNaOsldHVlMGFnQzNxU0dHOG0xSGdIYnZGamc&hl=en_US#gid=0


alapján fizessétek be! Köszönet az ECSET adminisztrációban közreműködő segítségért 

Szabó Balázsnak és Rezsabek Zsófiának! 
 
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. 
 
Tagdíjfizetés módjai: 

- őrsvezetőnek, rajparancsnoknak vagy minden pénteken 18:00-tól a plébánián a 
Parancsnokságnak 
- banki átutalással: 11773061-00055990, OTP Bank, Téglás Gergely. Közlemény rovatba 

írjátok be: név, tagdíj 
 

Kérjük a vezetőket, hogy minden pénteken a beszedett tagdíjat adják át a Vezetői szobában 
lévő Parancsnoksági tagnak, aki regisztrálja az online felületre és beteszi a páncél ládába! 
 

Köszönettel: 
 

Parancsnokság 

 
2012-es program- és pénzügyi tervünk 
 
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 együtt. 
 

Időpont Program Kiknek szól? 

2012. február 11. Országos Daléneklő Verseny 
Országos Vers- és mesemondó Verseny 

 
Cserkészbál 

 
STVK képesítő hétvége 
 

KAFA-Rákosligeti KAtolikus Farsang 
 
Párduc portya 

Mindenki, VÁL 
 

 
16+ VÁL 

 
ST jelöltek KÖT 

 

Mindenki VÁL 
 

Párducok KÖT 

2012. február 17. Rover farkasordító túra Kósza, vándor. VÁL 

2012. február 18. Rákosszentmihályi Hagyományőrző 
Bál és „85 éves a csapatunk!” 
nyitóünnepség 

 
 
Sashalmi farsang 

Mindenki 

Fehérf., Holló, Vidra, 
Párduc KÖT 

 

Mindenki VÁL 

2012. febr. 17-19. ŐVK Hivatás felkészítő hétvége 
 

ŐVVK18+ I. alkalom 

Jelöltek KÖT 
 

Jelöltek KÖT 

2012. február 25. Kerületi Közgyűlés Segédtisztek, 

Cserkésztisztek, VÁL 

2012. febr. 25-26. Téli portya Mindenki KÖT 

2012. március 9-10. Csapat lelkigyakorlat Mindenki KÖT 

2012. március 9-11. ŐVK Hivatás felkészítő hétvége Jelöltek KÖT 

2012. március 14. Kerületi színház Cs., Kósza KÖT 

http://929szentmihaly.hu/html/naptar.html


 
Rövidítések: 
KÖT - kötelező program 

VÁL - választható program 
KCS – kiscserkész 

ŐVK – Őrsvezetőképzés 
STVK – Segédtiszti vezetőképzés 
KCsVK – Kiscserkész vezetőképzés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Időpont Program Kiknek szól? 

2012. március 15. Ünnepség a Pálffy téren KCS, Vándor KÖT 

2012. március 16. Teljesítménytúra Mindenki VÁL 

2012. márc. 23-25. STVK TKP ST jelöltek KÖT 

2012. március 30-
áprillis 1. 

ŐV tábor 
 
ŐVVK18+ II. alkalom 

képesített ŐV-k VÁL 
 

ŐVVK18+jel. KÖT 

2012. március 31. Szent László rajprogram 
Vidra portya 

ŐVK Akadályverseny 

Szt. László raj KÖT 
Vidrák KÖT 

Jelöltek KÖT 

2012. április 7. Szentsírőrség Kósza KÖT 

2012. április 14. Orsz. Tájékozódási Verseny 
Hunyadi Mátyás rajprogram Múzeum 

Mindenki VÁL 
Hunyadi Mátyás raj KÖT 

2012. április 21. ÖsszEger találkozó minden Egerben végzett 
ŐV-nek VÁL 

2012. április 28-29. IV. Komondor nagygyűlés 
(táborhelyszemle) 
 

Kerületi Cserkésznap 

Vezetőség KÖT 
 
 

KCS KÖT, CS,Kósza VÁL 

2012. május 4-5. II. Rákóczi Ferenc rajportya Kósza KÖT 

2012. május 11-13. ŐVK Előképzési hétvége Jelöltek KÖT 

2012. május 19. Országos Közgyűlés St., Cst. VÁL 

2012. május 27. KCS táncház KCS KÖT 

2012. május 27. Hősök Emléknapja Mindenki VÁL 

2012. június 10. Úrnapja Mindenki KÖT 

2012. június 8-9. „85 éves a csapat” - Csapatest Mindenki KÖT 

2012. június 15. Évzáró csapatgyűlés Mindenki KÖT 

2012. jún. 27-júl. 8. Regős tábor Mindenki VÁL 

2012. július 6-11. KCS Tanyázás KCS KÖT 

2012. július 1-10. Kósza tabor Kósza KÖT 

2012. július 6-15. Cserkész tábor – benne FCS altábor Cs KÖT, FCS VÁL 

2012. júl. 25-aug. 3. ŐVK tábor Őv jelöltek KÖT 

2012. július 17-27. STVK tábor St jelöltek KÖT 

2012. augusztus 20. Ünnepség a Pálffy téren Mindenki KÖT 
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Téliportya – kiscserkész NYOMTATHATÓ változat 
 

Időpont: február 25-26. 
Helyszín: Spartacus kulcsosház, Királyrét, Börzsöny-hg. 
Találkozó: február 25-én szombaton 6:45-kor az Örs Vezér téren,  7:00-kor indulás 

Érkezés: február 26-án vasárnap 12:15 az Örs Vezér térre 
Költség: 3.000 Ft / résztvevő 
Befizetési határidő: február 24.  

Befizetést csak attól fogadunk el, akinek van 8 be nem váltott (le nem pecsételt) 
próbapontja és a szülő által aláírt Hozzájárulási papírja (lap alján)! 

Hoznivalók: diákigazolvány, BKV jegy vagy bérlet, réteges öltözék, enni-innivaló szombat 
estig, egyenruha (akinek van), hálózsák, polifoam és a szokásos portyafelszerelés (részletes 
lista a Téliportya – általános hoznivalók, tudnivalók cikkben) 

További részletek: tájékoztatásra kerülnek az őrsgyűléseken, a honlapunkon vagy 
személyes megkeresés esetén az alábbi elérhetőségeken! 

 
Szabó Balázs, rajvezető 

0620-989-12-20 

 

Téliportya – cserkész, kósza NYOMTATHATÓ változat 
 
Időpont: február 25-26. 

Helyszín: Mikszáth Kálmán turistaház, Horpács, Cserhát-hg. 
Találkozó: február 25-én szombaton 7:00-kor az Örs Vezér téren 

Érkezés: február 26-án vasárnap 18:45 az Örs Vezér térre 
Költség: 3.700 Ft / résztvevő 
Befizetési határidő: február 24.  

Befizetést csak attól fogadunk el, akinek van 8 be nem váltott (le nem pecsételt) 
próbapontja és a szülő által aláírt Hozzájárulási papírja (lap alján)! 
Hoznivalók: diákigazolvány, BKV jegy vagy bérlet, réteges öltözék, enni-innivaló szombat 

estig, egyenruha (akinek van), hálózsák, polifoam és a szokásos portyafelszerelés (részletes 
lista a Téliportya – általános hoznivalók, tudnivalók cikkben) 

További részletek: tájékoztatásra kerülnek az őrsgyűléseken, a honlapunkon vagy 
személyes megkeresés esetén az alábbi elérhetőségeken! 
 

Nagy-Benczey Viktor, rajvezető 
0620-584-69-50 

 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

Hozzájárulás 
 
Alulírott …………….………….., mint ………….……………………. (gyermek[ek]) szülője, 
gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen a 929. sz. Szent Mihály 

cserkészcsapat téli portyáján, mely a ……………….-ben lesz 2012. február 25-26. között. 
Tudomásul veszem, hogy a portya költsége ………..……. Ft melyet ezzel a jelentkezési 
lappal együtt legkésőbb 2012. február 24-ig eljuttatok a csapat vezetőségéhez. 

 
Budapest, 2012. …………………………    ………………………. 

         szülő, gondviselő 
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Téliportya – általános hoznivalók, tudnivalók - NYOMTATHATÓ 
 

Mit KELL hozni a téli portyára? 
 nagyhátizsákba pakolni (kiscserkészeknek útra külön kishátizsák) 
 szombatra vacsoráig hideg élelem, innivaló 

 diákigazolvány, TAJ- kártya fénymásolata, 2 db. BKV jegy vagy érvényes bérlet 
 cserkész egyenruha annak, aki már fogadalmat tett (ing, nyakkendő, 

nyakkendőgyűrű) 

 1 adag váltásruha (póló, pulcsi, nadrág, 2 pár zokni, fehérnemű) 
 utazás bakancsban (kényelmes, vízálló, magas szárú, esetleg hótaposó) 

 váltócipő (tiszta talpú tornacipő tornaterembe), papucs fürdéshez 
 hálóruha 
 vízhatlan, hosszú esőkabát (poncho) 

 utazáshoz réteges öltözék (sapka, sál, kesztyű, télikabát, vastag nadrág, vastag zokni) 
 cserkészfüzet, próbalap, írószer 

 hálózsák 
 izolír vagy polifoam, (kispárna) 
 evőeszközök (kanál, villa, kenőkés), bögre (műanyag/fém), csajka (vagy műanyag/fém 

mélytányér), kulacs vagy széles szájú PET palack 
 egészségügyi csomag (törülköző, szappan/tusfürdő, fogkefe, fogkrém, fésű, 

papírzsebkendő, WCpapír, szennyes zacskó,) 

 HA SZÜKSÉGES: RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREK HASZNÁLATI 
UTASÍTÁSSAL! 

Lehet hozni, de nem kötelező hozni 
 bicska 
 kamásli 

 elemlámpa 
 tájoló, térkép (Börzsöny) 

Minden összekeverhető holmidat jelöld meg! 
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Nyári programtervünk 
 

Csapatunk nyári programnaptárát is közzé tesszük ebben a hírlevélben. Az időpontok 
majdnem véglegesnek mondhatók, az esetleges változtatásokat időben jelezzük. Kérjük ezt 
írjátok be a naptárotokba és így készüljetek a nyári táborokra/tanyázásra! 

 

 
 

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 15-

ig 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 teljesítése 
 Újoncoknak az Újoncpróba teljesítése 

 I. próbázóknak az I. próba felének teljesítése 
 II. próbázóknak a II. próba felének teljesítése 

 

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! 
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Beszámolóink 
 

Csapatkarácsony 
 
Az idei csapatkarácsonyunkat december 18-án tartottuk a szokott helyén, a plébánia nagy 

termében. Idén is sok szülő, hozzátartozó, barát, barátnő, ismerős látogatott el 
csapatotthonunkba, erre az évzáró eseményre. Amint Tegger megnyitotta az ünnepséget 
felcsillantak a szemek, hisz mindegyik őrs sokat készült a saját kis ünnepi műsorára és 

nagy izgalommal adták őket elő. 
A kiscserkészek szokás szerint mindenkit elbűvöltek tündéri szereplésükkel és jelmezükkel. 

A Szent Erzsébet rajból a Kolibri őrs csapatunk életéből merítette az előadását, a végén 
pedig megnézhettünk egy összegző videót, mely mindenki arcára mosolyt csalt. A lányraj 
legidősebb őrse a Fehérfarkas őrs egy aranyos történetet adott elő két szerelmes fenyőfáról, 

mely igen megható volt.  
A Szent László raj nem őrsökre lebontva, hanem egy közös raji produkciót adott elő, ami 

nagyon tanulságos volt. 
A kószák közül a Vidra őrs idézetekkel kezdte műsorát, majd egy kendő táncot láthattunk 
tőlük a Gladiátor című film zenéjére. A Párduc őrs idén is egy remek, színvonalas előadást 

adott elő, mellyel sikert arattak. 
A vezetőség zárta egy zenés produkcióval a karácsonyi műsorszámokat, majd hat órára 
átvonultunk a templomba, misére, melyen az ifjúsági énekkar énekelt. 

A mise után a lenti teremben kis agapé várta az éhes cserkészeket és szüleiket, majd 
megtörténtek az őrsökben az ajándékátadások is. Ezután mindenki fáradtan, ám de 

lelkesen ment haza. 

Kiss Noémi őv. 
Fehérfarkas őrs 

 
Wass Albertre emlékezve 

Idén is sorra került a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskolában a Wass Albert megemlékezés. 

Több őrs is képviselte csapatunkat ezen a jeles ünnepségen. Jelen volt a Holló őrs és a 
Fehérfarkas őrs is. A kezdés előtt fél órával gyülekeztünk a Néri tornatermében, szabályos 
egyenruhában. Oldalt beálltunk egy sorba és onnan néztük a műsorokat. Elsőként, miután 

Gyula bácsi felkonferált mindenkit, a Kovász Egyesület előadását láthattuk. Utánuk a Néris 
diákok produkciója jött, majd egy kis néptánc következett. Idén a Wass Albert-díjat Mezei 
Csilla néni nyerte el. Az ünnepi műsor után ettünk-ittunk a kikészített finomságokból, 

majd felmentünk megnézni az emlékművet. 

Kiss Noémi őv. 
Fehérfarkas őrs 

 
 Cserkészet és téli portya Angliában 
 

Mint azt már sokan tudjátok, az idei évemet Angliában töltöm. Itt rátaláltam az itteni 
cserkészcsapatra, melyről nagy meglepetésemre kiderült, hogy egy vízi-cserkész csapat. A 

csapatparancsnok nagyon rendes volt velem, és rögtön már a 2. hét után elhívott egy 
„vezetőségi-vacsorázásra”. Mivel mióta először betettem a lábam a cserkészotthonba, 
minden őrsgyűlésükön jelen voltam, ezért úgy döntöttek, meghívnak a téli 

portyájukra is. 
Feszült izgalommal (és bevallom egy kis szorongással) vártam a napot, 

mikor életemben először részt vehetek egy angol cserkészek által 
szervezett téli portyán. Hogy miért tartottam tőle? A válasz 
egyszerű, ugyanis mint kiderült, ők télen is sátorban alszanak… 

nem kímélve magukat a fagytól. 
A „Winter Camp”, ahogy ők nevezik, január 13-án, pénteken este 



kezdődött egy közeli cserkészparkban. A parkban számos épület helyezkedett el, sőt 

fellelhető volt egy gokart pálya, egy óriási mászófal és egy kalandpark is. A helyszínre 
jutáshoz semmit sem kellett gyalogolni, és a vezetők feje sem főtt lejutás megszervezésében, 
mivel a gyerekeket egészen a helyszínig elhozták a szülők (és vasárnap délben ide is jöttek 

értük). Engem személyesen a csapatparancsnok hozott le a helyszínre, aki volt olyan 
kedves, és kölcsön adott nekem 1 sátrat, 2 extra-vastag hálózsákot és egy polifoamot is 

(habár este még egy picit így is fáztam a -7°C-ban). A sátrak felállítása után a legtöbben 
elmentek filmet nézni az egyik épületbe, én viszont maradtam a vezetőkkel teázni a 
konyhasátorban. A filmnézést gyors vacsora követte, majd a cserkészek bebújtak a 

sátrukba, és ki-ki előbb-utóbb elaludt. Mi, vezetők, még fent maradtunk kicsit beszélgetni, 
majd mi is nyugovóra tértünk. 
A helyszínen egyszerre több cserkészcsapat is táborozott, így alkalmam nyílt 

megismerkedni számos cserkésszel. Szombaton a kötetlen ébredést reggeli, majd 
zászlószertartás követte (ami közel sem volt olyan komoly, mint itthon 

nálunk Magyarországon). Délelőtti programok voltak a kalandpark 
(amit én személy szerint nagyon élveztem), az íjászkodás és a lövés. 
Délután a cserkészek részt vehettek egy elsősegély oktatáson és 

egy modern-harcművészet bemutatón. A programok között a gyerekek szabadon 
járkálhattak a cserkészpark területén. Volt, aki édességet vásárolt magának a cserkészpark 

büféjében, voltak akik labdáztak, és voltak olyanok is, akik csak körülülték a tüzet 
kempingszékeikben és egyszerűen csak jókat nevetve beszélgettek. 
Este 7 óra körül aztán fogtuk magunkat, minden cserkész beszállt vezetője kocsijába, és 

elmentünk a közeli uszodába, melyet aznap estére béreltek ki számunkra. Nagyon jó móka 
volt végigszaladni a vízen felállított akadály-pályán. A fürdést ízletes vacsora követte. Igazi 
angol étek. Volt többek között ’fish&chips’, haltorta és az elmaradhatatlan angol-

palacsinta, ami természetesen minden gyerek kedvence. Visszaérkezvén a táborba, lefekvés 
előtt elmondtunk a tűz előtt egy imát angolul, majd én is elmondtam a foglalkozás utáni 

imát magyarul, mely annyira tetszett nekik, hogy megígértették velem, hogy megtanítom 
nekik. 
Másnap reggel a zászlószertartást követően nagy pakolás és szemét-keresés vette kezdetét. 

Mire végeztünk, már meg is jöttek a szülők, vége volt a ’Winter Camp’-nek. Én személy 
szerint nagyon élveztem, és boldog vagyok, hogy ilyen szerencsésnek mondhatom, hogy ezt 

is kipróbálhattam. Remélem, nektek is tetszett a beszámolom, és sikerült nagyjából 
átadnom, amit ott és akkor megéltem. 

Rezsabek Zsófia őv. 

Vidra örs 
Beindult a film klub !  
 

JB szervezésével és felügyeletével kéthetente péntekenként este 19.00-tól az alagsori 
nagyterem mozivá válik.  

Ez a csodálatos változás először 2012. január 13-án ment végbe. Ekkor a "Zuhanás a 
csöndbe" című filmet néztük meg. A film rendkívül nagy hatást gyakorolt mindenkire így 
hát a film végekor csendben távozott mindenki.  

A következő mozizás 2012. január 27-én esett meg. Ekkor a "Unstoppable " című filmet 
tekintettük meg. Sajnos a film annyira izgalmas volt, hogy nem tudtuk csendben 
végignézni, így minden egyes mozzanatát átfilozofáltuk és kommentáltuk. Legközelebb 

ennek elhárítása végett csendkirályt fogunk játszani a film alatt! 
Bugyi Dávid 

Párduc őrs 
 

Egy filmes péntek délután 

A kósza raj (nevén nevezve a II. Rákóczi Ferenc raj) két őrse egy hideg január végi péntek 
délutánon találkozott a plébánián. Mi Vidrák és a Párducok. A fiúk feltett szándéka volt az, 

hogy filmet fognak nézni. Szóltak nekünk is, majd Lola is belement és így csatlakoztunk a 
fiúkhoz. Ám előtte még Lola felolvasott egy történetet a szeretetről. Beültünk az alagsori 



nagyterembe és elkezdett pörögni a film, melynek címe a 

Száguldó bomba volt. Arról szólt, hogy volt egy vonat, mely 
veszélyes rakományt szállított és egy szerencsétlen ügy folytán 
elszabadult. Hőseinknek meg kellett állítaniuk, mielőtt nagy 

kárt okozott volna. Mi végig izgultuk az egészet, miközben a 
mikróban melegített kőkemény muffinokat majszoltuk. Bár, 

mint kiderült nem kellett volna annyira izgulnunk, mert a 
film persze „happy end”-del végződött. Ezután még 
beszélgettünk egy keveset és szétszéledtünk. 

Kiss Noémi  
Vidra őrs 

Januári Fél-Kinizsi a Gerecsében  
 

Budapest, Árpád-híd buszállomás, 2012. jan. 19. 4:50 AM 
(CET), egy hideg-rideg csütörtöki munkanap hajnala… Mit 
keres itt négy túraruhába öltözött rover??? 
A kérdés azért is lehetett jogos a hajnali műszakba induló jó 

munkásemberek fejében, mert az időjárás olyan cudarra 
sikeredett, hogy az embernek már a túra gondolatától is 

elmehetett a kedve. Ennek ellenére az esztergomi melós 
járaton a négy kalandor – Balázs, Bence, Hambi és Tom – 
harsányan beszélgetve döcögött Dorog felé. A városháza 

megállóhelyéhez érve elképedve tapasztaltuk, hogy Dorogon 
még igenis él a munka becsülete: a buszmegállóba sűrűbben 

érkeztek a szakadtabbnál szakadtabb, de dinamikusan mozgó 
munkásjáratok, mint csúcsidőben a BKV buszok a Ferenciek 
terére. Csak úgy sorjáztak a címkék egymás után, és bár tudtuk, hogy Esztergom –

 Apple Epöl buszjárat a miénk, minden második gyanúsabb busz vezetőjétől megkérdeztük: 
„Epölre megy?” Inkább álltuk a buszvezetők lenéző pillantásait, minthogy elmenjen a 
járatunk, amely után kb. két óra múlva jön a következő. 

Végül, a „hatórás hullám” utóvédjeként befutott az epöli járat is. 
-          Már ilyenkor kiadják a munkát? – kérdezte a buszvezető bácsi. 

-          Nem, mi csak megőrültünk, és túrázni megyünk a Gerecsébe! 
-          Ja, értem… 

Pedig az arckifejezéséből ítélve nem biztos, hogy értette, mert igazából én sem nagyon 

értettem, hogy mit keresünk itt, de azt tudtam, hogy ma itt kell lennünk, juhééé! :) 
És 6.50-kor már szálltunk is le Őrisápnál. Start! Az innen induló bekötőúton 5-6 

km/h körüli menetsebességgel pörköltünk befelé Péliföldszentkeresztre. Út közben is 
gyönyörű táj tárult elénk, és a vidék ekkor még barátságosabban festett a derengő hajnali 
homályban. 

Beérkezvén a szalézi rend épületei közé, elkezdtük keresni az első kéktúra pecsét 
helyét. A keresgélés közben rátaláltunk az épületek gondnokára, aki éppen befűtött a 
kazánba, ő adott végül pecsétet is.  

Egy-két kellemes perc elteltével továbbindultunk a kéktúra útvonalán, amely a céliránnyal 
nagyjából egyező irányba haladt. Ekkorra már nagyjából kivirradt, így a hegyoldalon egy 

mezőn átvágva, az erdősávnál visszanézve gyönyörű tájkép tárult a szemünk elé Nagysáp 
még égő lámpáival, távolban a Getével és egyéb kisebb dombokkal. Beérve az erdőbe pedig 
olyan érzés volt felfelé menni az enyhén havas, de kemény úton, mintha az ember egy 

gigantikus, porcukorral behintett jégkrémen kelne át, amely tele van tűzdelve rolettikkel. A 
látvány annyira szép volt, hogy igazából még az sem kedvetlenített el minket, amikor 3 km 

megtétele után rájöttünk, hogy Péliföldszentkereszttől pont az ellenkező irányba 
indultunk... A nagy visszafelé rohanásban pedig még valamelyikünk bicskája is kiesett a 
tokjából, amit visszament megkeresni... (Megtalálta.) Erre a másfél órára kicsit 

visszavedlettünk roverből kiscserkészbe... 



Szerencsére ezek a körülmények csak fokozták a harci kedvünket, és így még nagyobb 

elánnal vetettük bele magunkat a célkitűzésünk teljesítésébe. Ez olyan jól sikerült, hogy a 
következő állomáson (Pusztamarót) már lényegében be is hoztuk ezt az egy órás 
lemaradást! Innentől visszaálltuk normál üzemmódra (kb. 5 km/h-s menetsebesség), amely 

azért is indokolt volt, mert közben észrevétlenül megeredt az eső is, így a cipőnkben elázva 
egyre jobban csúszkáltunk a vizes havon. 

Ezek a csúszkálások eléggé lefárasztottak minket, úgyhogy a bányahegyhez érve 
reménykedtünk, hogy a térképen erdészháznak jelölt fekete téglalap alkalmas lesz arra, 
hogy normál körülmények között feltankoljunk egy kis energiával. Nos, a bányahegyi 

erdészház első ránézésre nagyon ramatyul festett: el volt hagyatva, ajtaja nyitva, ablakai 
itt-ott kitörve, környéke rendezetlen. Mi viszont voltunk annyira kimerültek, hogy mindez 
nem akadályozott meg minket abban, hogy a félig nyitott ajtón behatoljunk, felkészülve 

mindenféle váratlan veszélyre, példának okáért egy ajtó mögül előugró hajléktalanra, vagy 
zombira. 

Végül persze semmi élőlényt sem találtunk, de találtunk matracokat, székeket, 
amelyeket egy üresebb szobába összehordva elég kényelmes kis „ebédlőt” alakítottunk ki 
magunknak. Előkerültek a szendvicsek, italok, és – hála felkészült túratársaimnak – a 

„kommunizált” csokik is. 
A hideg idő viszont nem engedte, hogy túl sokáig itt időzzünk. Fél óra elteltével már 

mindegyikünk fázott annyira, hogy el akarjon indulni, bár egyre merevebb lábaink ezt 
másképp gondolták… A bányahegyi pecsét megszerzése után fáradtan, de mégis tűrhető 
körülmények között haladtunk a leghosszabb, 10 km-es szakaszon Koldusszállás felé. 

A Koldusszállás előtti pár kilométeren újból szép erdőbe értünk, és itt a kemény fizikai 
igénybevételtől "lefagyott" nyelvünk is újra megeredt. Koldusszállást elhagyva pedig már 
érezhetően elkezdett esteledni, ezzel együtt mi is egyre jobban elcsöndesedtünk. A 

szürkületben a folyamatos csapadék, illetve a fák aljában megülő köd egy olyan misztikus 
miliőt varázsolt körénk, amely bámulatosan szép volt. Viszont az út közben folyamatosan, 

monotonul emelkedett, így a baji vadászház a vágyainkhoz képest elég későn lett elérve, és 
nagyjából itt sötétedett ránk teljesen. 

A vadászháztól a lámpánk fényei alapján egy köves meredéllyé "fejlődő" lejtőn 

haladtunk lefelé. Itt már megláttuk Baj első fényeit, amely annyira feldobott minket, hogy 
egy C-kategóriás szóviccet is megengedtünk magunknak: „Ez itt Baj? Ez nem baj!” Nem 

bizony! Pár pillanat (szűk egy óra), és már Tata-Tóvároskert vasúti megállóban találtuk 
magunkat. A végére sikerült elég jó időt futnunk, így az állomásra érve arra is maradt 
időnk, hogy átöltözzünk (viszonylag) szárazabb ruhákba. 

Felemelő érzés volt a begördülő Bombardier vonat hátsó sarkában, szárítkozós 
üzemmódban elnyúlni és felemelő érzés volt végigmenni ezen a nem mindennapi túrán. 

 

Gál Tamás Zoltán st. 
Roverek Közössége 

 

Túrák a grazi alpeseken (2012. jan. 26-29.) 

Minden józanabbul gondolkodó ember 
óvott tőle, de három rover nem bírt 

magával: Bence pár barátjával január 
végére túrát szervezett a grazi Alpokba, 

Hambi és Tom pedig csatlakozott a 
kezdeményezéshez. Végül pont JB nem 
tudott eljönni, de Hambi és Tom három 

másik emberrel nekivágott Graznak, hogy 
a környékbeli Alpok hegycsúcsait csak úgy "bakancsosan" meghódítsa. A téli Alpokban 
uralkodó körülményekről egyikünknek sem volt fogalma, hát meg is lepődtünk rendesen az 

elénk táruló látványtól... 
Csütörtöki napon déltájban indultunk bérelt autóval. A szállásunk a grazi 11-es számú Szt. 

Pál Cserkészcsapat otthonában volt. A kapcsolati lánc a következőképpen alakult: Bence 



(929) -> Csongor (MCSSZ külügy) -> Lisa (Graz). A graziak ismeretlenként adták oda négy 

napra az egész csapatotthonuk kulcsát ingyen (!), és csak egyszer kellett elhagynunk két 
órára a támaszpontot, amíg a kiscserkészeiknek foglalkozás volt. Azt hiszem, a IV. 
cserkésztörvény legszebb példáját adták: nagyon kedvesek voltak, mi pedig nagyon jól 

éreztük magunkat náluk. Az első nap az utazás-megérkezés jegyében telt, másnap 6-kor 
pedig már fel is keltünk, hogy nekivágjunk a Gleinalpe 1988 m-es csúcsának, a 

Speikogelnek. Az első tervek még 35-40 km-es túráról szóltak, de sikerült lehűteni a 
kedélyeinket. Nem ismerjük a téli Alpok viszonyait, nem tudjuk, mi vár ránk - elég lesz 15 
km.  

Leírhatatlanul sok kalandban volt ezen a napon részünk, már az indulást is beleszámítva. 
Csak szemelvényekben: 
* jégvirágosra fagyott szélvédő, üres ablakmosótartály, jégkaparó alkalmatosság nuku 

(nem, a meleg vizes rongy NEM vált be! :)) 
* Egy kocsi szélességű hegyi szerpentin kanyarjában szembetalálkozás egy kamionnal (!), 

előtte persze kilométereken át senki 
* 1500 m szintemelkedés 
* 1,5 km/h-s menetátlag(!) 

* lépésenként rendszeresen beszakadó hóréteg, helyenként csípőig elsüllyedve (igen, ez kb. 
1 méteres havat jelent) 

* A turistaház előtt az utolsó hótalpas-síbotos emberi nyom is visszafordult - mi nem 
* A turistaház ablakpárkány szintig befedve hóval, ember 
sehol 

* Turistaháztól másfél órás menetidő az 1,8 km-re levő, 
400 m-rel magasabban fekvő csúcsig 
* Visszafelé ugyanez 20 perc alatt -> Az 1 m-es hóban 

gyönyörűen lehet futni lefelé a lejtőn. Úgy nyargaltunk 
lefelé a 30 fokos meredélyen, mint a jetik. 

* Fejlámpával megtett visszaút 
* Visszaúton egy hirtelen fékezés, motor nem indul újra, 
hegylakókkal egyezkedni, hogy "Bitte akku und kábel". 

* Grazba visszaérve kinyomtatott Google Maps térkép 
alapján hazatalálni (szűk egy óra alatt sikerült...) 

* este 11 körül elkezdeni főzni a túrós tésztát vacsorára 
A "kissé" fárasztó első nap után másnap a helyi 
érdekeltségű János-hegyre, a Schöcklre mentünk. Ez már 

egy "normálisabb" túra volt, a hó taposható, emberek is 
voltak, na meg persze kilátás. És vettünk Graz térképet is. 
Egy nap alatt rengeteget fejlődtünk. 

 
Végül az utolsó napon városnézés volt beiktatva. Graz gyönyörű város még télen is: 

rengeteg szép templom, vár, művészi épületek, Mura-folyó (mesterséges szigettel), stb. 
Elmentünk a műszaki egyetemhez is, reménykedve, hogy megláthatjuk Schrödinger 
szobrát, de nem csináltak oda ilyet... Ellenben találtunk egy múzeum falán egy graffitit: Wo 

ist die Kunst? Hát a művészet tényleg bujkál mostanság, de a szépség a mi kis világunkban 
azért fellelhető: példának okáért Grazban, és a környező alpesi hegyekben. 
A nap megkoronázásaként vasárnap délután 5-kor magyar nyelvű (!) szentmisén vehettünk 

részt, majd pedig már csak egy bő 5 órás autóút volt hátra hazáig. Rengeteg élménnyel 
gazdagodtunk, köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a négy napos kalandozást. 

 
Gál Tamás Zoltán 

Roverek Közössége 
 

 
 
 



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 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.hu

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 
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