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Csapatnap és a "85 éves a csapatunk" emlékév eseményei
Szeretettel hívunk minden csapattagot és családját, ismerőseinket, támogatóinkat és
mindenkit, aki valaha megfordult a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat köreiben és
programjain, 2012. június 9-én a „85 éves a csapatunk!” emlékév fő eseményére, a
Csapatnapunkra!
Időpont: 2012. június 9. (szombat)
Helyszín: Rákosszentmihályi Plébánia és Sashalmi plébánia
Program, melyre mindenkit várunk szeretettel (csapattagoknak kötelező):
Rákosszentmihályi Plébánia
09:00 Évzáró csapatgyűlés (változás: nem június 15-én lesz!)
10:00 Kiscserkész ígérettétel és felnőttcserkész fogadalomtétel és kiállítás megnyitó
11:00 Tábori szülői értekezlet, a cserkészeknek pedig ebéd és játékos programok 16:00-ig
Sashalmi Plébánia
16:00 Kiállítás megnyitó a sashalmi közösségi házban és programok 18:00-ig
18:30 Közös szentmise a sashalmi templomban
Idén, a magyar cserkészet 100. esztendejében és csapatunk fennállásának 85. évében már
több programunkba is beletettük a múlt méltó megünneplésének egy-egy pillanatát és
nevelő mozgalmunk helyét és fontosságát a társadalomban:
Hagyományörző bál – megnyitó ünnepség (2012. február 18.)
Idén nemcsak a háttérmunkálatokban segítettük a bál szervezését, hanem az emlékév
megnyitásaként kósza (ifjú) cserkészeinkkel részt vettünk a bálon.
Képek a bálról: Nagy-Benczey Viktor képei

Csapatörökség felmérése és összerendezése (2012. február-március)
Februárban és márciusban a Laci bácsitól ránk hagyott örökséget összeírtuk és minden
darabját átszállítottuk a plébániára. Itt megfelelő helyet fogunk az értékeknek biztosítani és
egy kis részéből az emlékév során kiállításokat is szervezünk.
Ezúton is köszönjük Laci bá’ családjának és minden segítő cserkésznek az örökség
megfelelő elhelyezésében nyújtott áldozatos munkát!
Csapat lelkinap (2012. március 10.)
Lelkinapot szerveztünk korosztályos programokkal és a végén közös szentmisével, melyben
imádkoztunk csapatunk minden (valaha volt) tagjáért és valamennyi magyar cserkészért.
Előző nap hagyományainkhoz híven cserkészeinkkel megszerveztük a keresztutat, mellyel
minden nagyböjtben hozzájárulunk egyházközségünk húsvéti készülődéséhez.
Kerületi Cserkésznap (2012. április 28.)
Csapatunkkal részt vettünk a X. Cserkészkerület által szervezett Cserkésznapon Gödöllőn.
Beszámoló és Zsömböly Sarolta képei
Emlékmise Laci bá’-ért és Rezső bá’-ért (2012. május 4.)
Május 4-én, a péntek esti szentmisében megemlékeztünk nagyszerű
csapatparancsnokainkról Laci bá’-ról és Rezső bá’-ról.

Év végi programok
Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy év végi programjainkban a korábbi hírekhez képest
változás lesz! Kérjük ennek megfelelően készüljetek!
Időpont
május 27. (vasárnap)
június 1. (péntek) 18:00
június 2. (szombat)
június 8. (péntek)
június 9. (szombat)
június 10. (vasárnap)
június 15-17.
június 22-24.

Program
Hősök emléknapja
Tábordíj befizetési alkalom
Tábori vezetőségi megbeszélés
Tábor helyszíni szemle II.
Utolsó őrgyűlések és
előkészületek a Csapatnapra
Tábordíj befizetési alkalom
Csapatnap, benne
Tábori szülői értekezlet
Úrnapja
Cserkészotthon felújítása és
tábori előkészületek
Cserkészotthon felújítása és
tábori előkészületek

Kiknek szól?
Mindenki VÁLASZTHATÓ
Szülők
Táborvezetőség
Táborvezetőség
Mindenki KÖTELEZŐ
Szülők
Mindenki KÖTELEZŐ
Szülők
Mindenki KÖTELEZŐ
Mindenki VÁLASZTHATÓ
Mindenki VÁLASZTHATÓ

Látogatói nap
Idei táborunkban lesz látogatói nap, mely egyben a „85 éves a csapatunk!” emlékév része.
Az eddigi szokásos látogatói napoktól eltérően délután és kora este lesz megtartva, közös
nagy tábortűzzel.
Időpont: 2012. július 8. (vasárnap)
Mindhárom táborunk résztvevői (kiscserkész, cserkész és kósza) ezen a délutánon egy
időben egy helyen lesznek, hogy együtt tudjunk ünnepelni.
Helyszín: Kútberek, Börzsöny-hg.; 2 sz. főúton Drégelypalánk és Hont között a HontCsitári források megállóhelynél kell lekanyarodni az útról és kb 3 km-t kell megtenni a
völgyben. Autóval járható út, ki lesz táblázva a tábor. (részletek a térképen)
Látogatói nap menete:
- 16:00-tól várunk minden Kedves Látogatót a táborhelyen

- szentmise
- vacsora
- nagytábortűz
A tábortűz és a látogatói nap előreláthatólag 21:00-kor ér véget. Kérjük, legkésőbb ekkor
szíveskedjen minden látogató búcsút venni a táborlakóktól!
Akinek gondot okoz a hazautazás, 1 éjszakát a táborban tud tölteni saját alvófelszereléssel
(hálózsák, polifoam). Kérjük, ottalvási szándékotokat időben jelezzétek a
Táborvezetőségnek!
Látogatói napra jelentkezni kell: a Hozzájárulásos papíron a megfelelő részt aláhúzni és a
látogatók számát megjelölni! (Lásd tábori jelentkezési lapok!)
Szeretettel várunk minden családtagot, ismerőst, támogatót és (valaha volt) 929-es
cserkészt a Látogatói Napunkra!
Táborvezetőség

Támogatási rendszerünk
Minden évben elsősorban a tábordíjakhoz és a vezetőképzőben részt vevő jelöltjeink képzési
költségéhez igyekeztünk támogatást nyújtani, főleg a többgyerekes szülők cserkészeit
támogatva. Ezen kívül egyénileg is lehetett támogatást igényelni a programokhoz.
Rendszeresség nélkül, jó szándékkal működött a támogatási rendszerünk. Ez hosszútávon
nem tartható fent.
Ezért kidolgozzuk az egységes támogatási rendszerünket.
Támogatásban részesülhet az a (leendő) (kis)cserkész, aki
0. Határidőben befizette az éves tagdíjat (március 31. előtt)
1. A támogatandó program megkezdéséig minimum 80%-os Total Jelenléttel rendelkezik
(Online Jelenléti Rendszer alapján)
2. Az 1. pontnak megfelel, és támogatási igényét jelzi a Parancsnokságnak
Támogatásban részesülhet az a vezető, aki
0. Határidőben befizette az éves tagdíjat (március 31. előtt)
1. A támogatandó program megkezdéséig minden munkatervét megírta és leadta a
felettesének
2. Az 1. pontnak megfelel, és támogatási igényét jelzi a Parancsnokságnak
Egyéni, kivételes esetekben a Parancsnokság dönthet.
A támogatás mértékéről a Parancsnokság-, Pénzügy mcs. közösen döntenek.

A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat 2012-es nyári táborának tudnivalói
Tábor helye: Kútberek, Börzsöny-hg.
Ideje: 2012. július 6-15.

Táborba csak az a cserkész jöhet:

Indulás: július 6. (szerda) 10:00 Örs vezér térről

- aki teljesítette évközben a próbázási és
jelenléti szabályokat

Érkezés: július 15. (vasárnap) 18:00 Örs vezér térre

- befizette a tábordíjat

Tábordíj:
22.000 Ft / cserkész
18.000 Ft / cserkész (támogatott tábordíj)

- leadta a szülei által kitöltött
hozzájárulásos papírt

Támogatásban részesülhet az a (leendő) (kis)cserkész, aki
0. Határidőben befizette az éves tagdíjat (március 31. előtt)
1. A támogatandó program megkezdéséig minimum 80%-os Total
Jelenléttel rendelkezik (Online Jelenléti Rendszer alapján)
2. Az 1. pontnak megfelel és támogatási igényét jelzi a Parancsnokságnak

- a tábor előtti napon leadta a 4 napnál
nem régebbi egészségügyi igazolását
További információk:
- tábori információs lapon (ezen kiadvány)
- honlapunkon (929szentmihaly.hu)
- májusi hírlevelünkben

Tábordíj befizetési határidő: június 15.
Befizetési alkalmak:
- június 1., június 8. , június 15. 18:00-kor a plébánián
- június 9. Csapatnap során rendezett tábori szülői értekezleten
- illetve előzetes egyeztetés alapján bármikor
Leutazás rendje:
Eddigi évekhez képest változás, hogy minden egyéni tábori felszerelést hátizsákjukban, maguk hozzák a cserkészek. Aki
tud hozni sátrat vagy egyéb közös használatra szánt felszerelést, kérjük, hogy juttassa el a plébániára 2012. július 5-én
16:00 – 20:00 között.
Figyeljetek, hogy a tábori felszerelésnél könnyen elővehető helyen legyenek: egészségügyi igazolás (indulás előtt
beszedjük), diákigazolvány, BKV jegy vagy bérlet, TAJ-kártya fénymásolata, ennivaló, innivaló, esőkabát, sapka. A
leutazáshoz egyenruhában gyere!
Látogatói nap: július 8. (vasárnap) 16:00-tól. Szentmise és utána közös nagy emléktábortűz a „85 éves emlékév”
keretében, melyre várunk minden (kis)cserkészt, szülőt, ismerőst, támogatót! A tábortűz és a látogatói nap 21:00-kor ér
véget.
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
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 legcélszerűbb, ha mindent maguknak pakolnak a táskába.
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!
Tilos hozni:

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, 2012. május 9.
Téglás Gergely st.
táborparancsnok
0670/507-42-42
tegger@cserkesz.hu

Nagy-Benczey Viktor st.
táborparancsnok-helyettes
0630/436-97-90
simontornya001@gmail.com

___________________________________________________________________
Hozzájárulás:
Alulírott …………….………….., mint ………….……………………. (gyermek*ek+) szülője, gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy
gyermekem részt vegyen a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat nyári táborozásán
2012. július 6-15. között, és vállalom, hogy a tábori részvételi díját befizetem.
A július 8-ai látogatói napra JÖVÖK / NEM JÖVÖK, ……….. fővel.
Budapest, 2012. …………………………
……………………….
szülő, gondviselő

A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat 2012-es nyári kiscserkész tanyázásának
tudnivalói
Tanyázás helye: Drégelypalánk, Nepomuki Szent János Vendégház (2646 Drégelypalánk, Honti út 23.)
Ideje: 2012. július 6-11.
Indulás: 2012. július 6. (péntek) 10:00, Örs vezér tere

Tanyázásra csak az a kiscserkész jöhet:

Érkezés: 2012. július 11. (szerda) 18:00, Örs vezér tere

- aki teljesítette évközben a próbázási és
jelenléti szabályokat

Tábordíj:
22.000 Ft / kiscserkész
18.000 Ft / kiscserkész (támogatott tábordíj)

- befizette a tanyázási díjat

Támogatásban részesülhet az a (leendő) (kis)cserkész, aki
0. Határidőben befizette az éves tagdíjat (március 31. előtt)
1. A támogatandó program megkezdéséig minimum 80%-os Total
Jelenléttel rendelkezik (Online Jelenléti Rendszer alapján)
2. Az 1. pontnak megfelel és támogatási igényét jelzi a Parancsnokságnak

- a tanyázás előtti napon leadta a 4 napnál
nem régebbi egészségügyi igazolását

Tanyázási díj befizetési határidő: június 15.

- leadta a szülei által kitöltött
hozzájárulásos papírt

További információk:
- információs lapon (ezen kiadvány)
- honlapunkon (929szentmihaly.hu)
- májusi hírlevelünkben

Befizetési alkalmak:
- június 1., június 8. , június 15. 18:00-kor a plébánián
- június 9. Csapatnap során rendezett tábori szülői értekezleten
- illetve előzetes egyeztetés alapján bármikor
Leutazás rendje:
Minden felszerelésedet amit a teherautóval kívánsz szállíttatni hozd el a Plébániára 2012. július 5-én 16:00 – 20:00
között, az egészségügyi 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!
Látogatói nap a nagy cserkésztáborba: július 8. (vasárnap) 16:00-tól. A kiscserkészekkel is átmegyünk a nagytáborba,
ahol szentmise és utána közös nagy emléktábortűz a „85 éves emlékév” keretében, melyre várunk minden
(kis)cserkészt, szülőt, ismerőst, támogatót! A tábortűz és a látogatói nap 21:00-kor ér véget.
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)
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 legcélszerűbb, 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 erősen 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, 2012. május 9.
Szabó Balázs rv.
tanyaparancsnok
0620/989-12-20
balazs-szabo@freemail.hu

___________________________________________________________________
Hozzájárulás:
Alulírott …………….………….., mint ………….……………………. (gyermek*ek+) szülője, gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy
gyermekem részt vegyen a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat nyári tanyázásán
2012. július 6-11. között, és vállalom, hogy a tanyázási részvételi díjat befizetem.
A július 8-ai látogatói napra JÖVÖK / NEM JÖVÖK, ……….. fővel.
Budapest, 2012. …………………………
……………………….
szülő, gondviselő

A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat 2012-es kósza nyári táborának tudnivalói
Tábor helye: Börzsöny-hg.
Ideje: 2012. július 1-10.

Táborba csak az a cserkész jöhet:

- aki teljesítette évközben a próbázási és
Indulás:
jelenléti szabályokat
Vidra őrsnek: július 1. az őrsvezető közli a találkozás helyét/idejét
Párduc őrsnek: július 1. az őrsvezető közli a találkozás helyét/idejét - befizette a tábordíjat

Érkezés:
- ha nem maradsz a cserkésztáborban: július 10. (kedd)
18:00, Örs vezér tere
- ha maradsz a cserkésztáborban: július 15. (vasárnap),
18:00, Örs vezér tere
A Hozzájárulásos papíron a megfelelő időpontot jelölni kell!
Tábordíj:
22.000 Ft / cserkész
18.000 Ft / cserkész (támogatott tábordíj)

- leadta a szülei által kitöltött
hozzájárulásos papírt
- a tábor előtti napon leadta a 3 napnál
nem régebbi egészségügyi igazolását
További információk:
- tábori információs lapon (ezen kiadvány)
- honlapunkon (929szentmihaly.hu)
- májusi hírlevelünkben

Támogatásban részesülhet az a (leendő) (kis)cserkész, aki
0. Határidőben befizette az éves tagdíjat (március 31. előtt)
1. A támogatandó program megkezdéséig minimum 80%-os Total
Jelenléttel rendelkezik (Online Jelenléti Rendszer alapján)
2. Az 1. pontnak megfelel és támogatási igényét jelzi a Parancsnokságnak

Tábordíj befizetési határidő: június 15.
Befizetési alkalmak:
- június 1., június 8. , június 15. 18:00-kor a plébánián
- június 9. Csapatnap során rendezett tábori szülői értekezleten
- illetve előzetes egyeztetés alapján bármikor
Leutazás rendje:
Eddigi évekhez képest változás, hogy minden egyéni tábori felszerelést hátizsákjukban, maguk hozzák a kószák (sátrat
is!). Figyeljetek, hogy a tábori felszerelésnél könnyen elővehető helyen legyenek: egészségügyi igazolás (indulás előtt
beszedjük), diákigazolvány, BKV jegy vagy bérlet, TAJ-kártya fénymásolata, ennivaló, innivaló, esőkabát, sapka. A
leutazáshoz egyenruhában gyere!
Látogatói nap: július 8. (vasárnap) 16:00-tól. Szentmise és utána közös nagy emléktábortűz a „85 éves emlékév”
keretében, melyre várunk minden (kis)cserkészt, szülőt, ismerőst, támogatót! A tábortűz és a látogatói nap 21:00-kor ér
véget.
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
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!
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
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!
Tilos hozni:

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, 2012. május 9.
Gáspár Laura st.
táborparancsnok
0620/206-40-10
5vidra@vipmail.hu

___________________________________________________________________
Hozzájárulás:
Alulírott …………….………….., mint ………….……………………. (gyermek*ek+) szülője, gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy
gyermekem részt vegyen a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat nyári kósza táborozásán
2012. július 1-…... között, és vállalom, hogy a tábori részvételi díját befizetem.
A július 8-ai látogatói napra JÖVÖK / NEM JÖVÖK, ……….. fővel.
Budapest, 2012. …………………………
……………………….
szülő, gondviselő

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS
(A tábor kezdete előtt négy nappal a szülőnek kitölteni és a táborba elhozni!)
Név:____________________________________________________________
Születési hely, idő:_________________________________________________
Anyja neve:______________________________________________________
TAJ (társ. bizt. az. jel) szám:________________________________________
Állandó lakcím:___________________________________________________
Az alábbi címen vagy telefonon a tábor ideje alatt a szülőket értesíteni lehet:
________________________________________________________________
NYILATKOZAT
(szülő vagy orvos tölti ki)

Nyilatkozom arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:
Láz
Torokfájás
Hányás
Hasmenés
Bőrkiütés
Sárgaság
Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
A gyermek tetű- és rühmentes
Ha a gyermek cukorbeteg, gluten enteropáthia-ban szenved, epilepsziás
illetve szervi szívbaja van, kérjük a tábor előtt írásban (a jelentkezési lappal
együtt) jelezni!
A gyermeknek a tábor folyamán az alábbi gyógyszereket kell rendszeresen
szednie:________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________(Ezeket számára biztosítom)
Egyéb egészségügyi közlendő (pl. allergia):____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________
aláírás
Kelt:___________ , 2012.

Tábori/tanyázási jelvény pályázatok
Május 31-ig várjuk minden csapattagnak az ötleteit az idei tanyázási és tábori jelvényekkel
kapcsolatban!
A jelvény kapcsolódjon a keretmeséhez (KCS: Artúr király, Cs-kósza: Robin Hood)
Kérjük jelenjen meg a logóban a "85 éves a csapatunk" felirat!
A beérkezett grafikákról a Parancsnokság fog dönteni.
Csak .jpeg formátumban érkezett képeket tudunk elfogadni!
Ha van egy jó ötleted, de nehezen tudod digitálisan formába önteni keresd Tomit, a Média
mcs. vezetőjét!
Beküldési cím: kisstom2@gmail.com

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!
Köszönjük mindenkinek, aki idén is nekünk ajánlotta fel 1%-át!
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

