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Kedves Szülők, Ismerősök, Támogatók! 
 

Az iskolaév végéhez közeledvén a témazárók és évzáró ünnepségek után 
hamarosan kezdetét veszi a nyári szünet. Csapatunkban is az évközi programok végéhez 
közeledünk, azonban egy feledtébb izgalmas és kihívásokkal teli nyár előtt állunk. 

Az évzáró csapatgyűlésig minden (kis)cserkészünk és (kis)cserkész jelöltünk szorgalmasan 
dolgozik, hogy teljesítse a rá vonatkozó próbát, majd a nyári programok során az évközben 

megtanult és elsajátított ismereteket kipróbálhatja a különféle táborokban. 
Az évzáró csapatgyűlés vasárnapján ünnepélyes ígérettétel lesz azon kiscserkészeinknek 
akik legalább ősz óta a kiscserkész próbájukat teljesítik és a két kiscserkész törvény szerint 

élik életüket. Ugyanezen alkalommal fognak a felnőttcserkész-jelöltjeink is fogadalmat 
tenni. 
Mivel idén a legnagyobb nyári program a Nemzeti Nagytábor lesz, ezért mi nem tartunk 

hagyományos csapattábort, hiszen minden őrsünk és cserkészünk a Nemzeti Nagytáborba 
fog menni. Ide azonban csak fogadalmat tett cserkészek mehetnek, ezért a cserkész-

jelöltjeinknek lesz egy fogadalomtétel júliusban, mely szokásainkhoz híven titkos ceremónia 
keretében valósul meg. Ezen alkalommal lesz a nagyobb cserkészeinknek: kósza-
jelölteknek, kószáknak és vándoroknak egy nyári korosztályi program, hiszen nagyrészük 

az NNT-ben a rájuk bízottakat fogja vezetni így ekkor teremtünk nekik alkalmat arra, hogy 
a nekik szóló korosztályi tábori élményben részesüljenek. 
A vezetőjelöltjeink vezetőképzőtáborokban vesznek részt és vannak akik nyári munkát 

vállaltak a Magyar Cserkészszövetség „Cserkészen az életre” zánkai táboraiban, ahol 
hátrányos helyzetű gyerekeket fognak „cserkészszerűen” táboroztatni. 

Augusztusban elérkezik a nagy pillanat: a 100 éves magyar cserkészet megünneplése 
Ócsán, a Nemzeti Nagytáborban. 
Nyár végén pedig hagyományainkhoz híven részt veszünk az augusztus 20-ai ünnepségen. 

Ezen programokról és sok-sok beszámolóról, tudnivalóról olvashattok ebben a hírlevélben, 
melyet a Hírek munkacsoport készített Számotokra! Kívánok a nyárra tartalmas 

készülődést és Jó Munkát! 
 
Budapest-Rákosszentmihály, 2013. május 19. 

Téglás Gergely - Tegger st. 
csapatparancsnok 
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Programjaink 
 

 

 
Nemzeti Nagytábor  
 
Csapatunk idén a Nemzeti Nagytáborba megy, amely Ócsán lesz megtartva. A tábor 
időtartama augusztus 11-19. A tábor díjának  második és harmadik befizetési határideje 

június 30. és augusztus 10. 
 

Mennyibe kerül a tábor? 
 
Kiscserkészeknek: 

12.000 Ft/fő, ha június 30-ig befizeted 
15.000 Ft/fő, ha augusztus 10-ig befizeted 

Cserkészeknek: 

20.000 Ft/fő, ha június 30-ig befizeted 
25.000 Ft/fő, ha augusztus 10-ig befizeted 

Felnőttcserkészeknek, akik családjukkal jönnek (6 éves kor alatti gyerekeknek ingyenes): 
10.000 Ft/fő, ha június 30-ig befizeted 
13.000 Ft/fő, ha augusztus 10-ig befizeted 

 
A pénzt átutalással lehet befizetni kétféle módon : 

 

Máj. 21-26. Néri Iskolahét Mindenki VÁLASZTHATÓ 

Máj. 25. (szombat) 929 fEST (Corner’s pub) 
Vezetőség+ 18 felettiek 
VÁLASZTHATÓ 

Máj. 26. (vasárnap) Hősök Emléknapja Mindenki VÁLASZTHATÓ 

Jún. 2. (vasárnap) Úrnapja Mindenki KÖTELEZŐ 

Jún. 16. (vasárnap) 

Évzáró Csapatgyűlés 

Kiscserkész ígérettétel és 
felnőttcserkész fogadalomtétel 

Mindenki KÖTELEZŐ 

Jún. 22-23. VI. Komondor Nagygyűlés Vezetőség KÖTELEZŐ 

Július 4-10. 929 nyári program 
cserkész, kósza, vándor 
KÖT 

Jún. 29. (szombat) 929 fEST (Corner’s pub) 
Vezetőség+ 18 felettiek 
VÁLASZTHATÓ 

Júl. 19-aug. 2. STVK tábor ST-jelöltek KÖTELEZŐ 

Júl. 20-aug. 2. 
KCsVK tábor 

KCsVK-jelöltek 

KÖTELEZŐ 

ÖVK tábor ÖV-jelöltek  KÖTELEZŐ 

Júl. 27. (szombat) 929 fEST (Corner’s pub) 
Vezetőség+ 18 felettiek 
VÁLASZTHATÓ 

Aug. 11-19. Nemzeti Nagytábor Mindenki KÖTELEZŐ 

Aug. 11-18. 14. MOOT - Kanada 
18+ roverek 

VÁLASZTHATŐ 

Aug. 20. (kedd) Ünnepség a Pálffy téren Mindenki KÖTELEZŐ 

Aug. 31. (szombat) 929 fEST (Corner’s pub) 
Vezetőség+ 18 felettiek 
VÁLASZTHATÓ 
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Ha kérsz számlát róla: 

Kedvezményezett neve: Scoutmaster Kft. 
Kedvezményezett számlaszáma: 10918001-00000071-95390011 
Közlemény rovatba írni: tábori regisztrációs azonosító (mást ne írj ide!) 

Mi a tábori regisztrációs azonosítóm? Itt meg tudod nézni 
  

Ha nem kérsz számlát róla (adomány): 
Kedvezményezett neve: Magyar Jamboree Alapítvány 
Kedvezményezett számlaszáma: 10918001-00000014-73130027 

Közlemény rovatba írni: tábori regisztrációs azonosító (mást ne írj ide!) 
Mi a tábori regisztrációs azonosítóm? Itt meg tudod nézni 

 

Csapatunk és csapatunk alapítványa semmilyen formában nem fogad/közvetít tábordíjat. 
 

Kihez forduljak, ha kérdésem van? 
Bármi kérdésetek van forduljatok bizalommal csapattitkárunkhoz: 
Subert Lilla őv., csapattitkár 

+36 70 274 1194 
subert.lilla@freemail.hu 

 
Ha az NNT főszervezőivel szeretnétek kapcsolatba lépni, akkor azt itt tehetitek meg: 
http://nnt2013.cserkesz.hu/?q=cikk/kapcsolat 

A táborba eddig jelentkezők létszáma 3559 fő. Ez lesz mindenidők legnagyobb nemzeti 
cserkésztábora!  
Jelentkezzetek bátran ! 

 
 
Úrnapja 
 
Az úrnapi ünnepi szentmise június 2-án 10:00-kor lesz templomunkban. 
Hagyományainkhoz híven minden csapattagnak kötelező program. 

Szabályos egyenruhában találkozunk 9:30-kor a templom előtt. 
A cserkészek úrnapi „állomását” a Hermelin és a Sólyom őrsök fogják megcsinálni, így az 

ő segítségükre már 7:00-tól szükség lesz a helyszíni előkészületek során. 
 
 

Évzáró csapatgyűlés és kiscserkész ígérettétel és felnőttcserkész 
fogadalomtétel 
 
Figyelem! Az Évzáró csapatgyűlés össze lett vonva a fogadalomtételekkel, mert az 
eredetileg meghirdetett időpontban (június 14-én) iskolai ballagás van. 

 
Időpont: 2013. június 16. (vasárnap) 9:00, szentmisével kezdődik 

Helyszín: Templom majd a plébánia 
Minden csapattagnak kötelező program, megjelenés szabályos egyenruhában! 
Szeretettel hívunk mindenkit hagyományos évzáró csapatgyűlésünkre, amely előtt idén sor 

kerül a kiscserkészek ígérettételére és a felnőttcserkészek fogadalomtételére! 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AiCHg8INIm1AdFI1RnNlV2pfWTVaRGNCUzloNnY2VHc&output=html
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AiCHg8INIm1AdFI1RnNlV2pfWTVaRGNCUzloNnY2VHc&output=html
mailto:subert.lilla@freemail.hu
http://nnt2013.cserkesz.hu/?q=cikk/kapcsolat
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Kik tesznek ígéretet? Azok a kiscserkész-jelöltek, akik 2012. őszén csatlakoztak 

csapatunkhoz és jelenlétük és tudásuk alapján felkészültek az ígérettételre (teljesítették a 
korosztályuknak megfelelő pajzs próbát). 
 

Kik tesznek felnőttcserkész fogadalmat? Azok a felnőttcserkész-jelöltjeink, akik 2012. 
szeptembere óta készülnek a felnőttcserkész életre. 

 
Mit kell tenni annak aki ígéretet/fogadalmat fog tenni? 
- lélekben felkészülni és megtanulni az ígéret / fogadalom szövegét 

- ha még nincs cserkészinge, akkor a Cserkészboltból kell vásárolni egyet (más egyenruhát 
nem kell venni – nyakkendőt, nyakkendőgyűrűt és a megfelelő próbajelvényt a 
csapatvezetőség biztosít minden jelölt számára) 

- hozzon magával egy igazolványképet, hogy elkezdhessük a cserkészigazolványát 
kiállítani 

- időben érkezzen 8:30-ra, hogy át tudjuk beszélni a ceremónia menetét 
 
A cserkész korosztályú csapattagok mikor fognak fogadalmat tenni? 

A 929nyári program során júliusban, részleteket lásd az ezzel kapcsolatos cikkben! 
 

Az ünnepség menete: 
8:30 – találkozó a plébánián szabályos egyenruhában 
9:00 – részt veszünk közösen a szentmisén 

10:00 – fogadalomtételi ünnepség a plébánián 
10:30 – évzáró csapatgyűlés 
11:30 – agapé, zárás 

Az ünnepség után van lehetőség adminisztrációs ügyek, kérdések és NNT-s ügyek 
intézésére. 

 
Üdvözlettel, Jó Munkát! 
 

Subert Lilla őv. 
csapattitkár 

 
929 nyári program részletei és tudnivalói  
 

Idén nyáron minden magyar cserkész a Nemzeti Nagytáborra készül, amelyben csapatunk 
is teljes létszámmal részt fog venni. Ezért nem tartunk hagyományos csapattábort és 

kiscserkész tanyázást sem. Ezek helyett egy rövid, nagytáborra felkészítő jellegű, több 
korosztálynak szóló nyári programot fogunk szervezni, melynek során: 

 újonc cserkészeink fogadalmat fognak tenni (hogy az NNT-be már cserkészként 

mehessenek) 

 kósza-jelöltjeink kósza beavatásban részesülhetnek (ha elkészültek a II. próbával) 

 jelenlegi kószáink nekik szóló korosztályi programon vehetnek részt (hiszen 

nagyrészük az NNT-ben őrsöt fog vezetni vagy tábori szolgálatot teljesít majd), ha 
elkészültek a III. próbával 

 vándor és felnőttcserkész korosztályi program is lesz, szervezői feladataik mellett 

 
Minden résztvevő postai úton kap részletes információs levelet, melyek elérhetők a 

honlapunkról is. 
 

Helyszín: Tardos, Gerecse-hegység 
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Időpontok:  

 cserkészeknek és újoncoknak: 2013. július 9-10. (kedd-szerda) 

 kósza-jelölteknek: 2013. július 4-10. (péntek-szerda) 

 kószáknak: 2013. július 5-10. (péntek-szerda) 

 szervező vándoroknak és felnőttcserkészeknek: 2013. július 4-10. (péntek-szerda) 
 

Költség:  

 4.000 Ft/fő (cserkészeknek és újoncoknak) 

 10.000 Ft/fő (kósza-jelölteknek, kószáknak, szervezőknek) 
 

Támogatás kérhető. 
Támogatásban részesülhet az a (leendő) 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. Beadta az elektronikus Pénzügyi kérelmét 

Bővebben: 929szentmihaly.hu/alapitvany 

 
Befizetés határideje: 2013. június 28. (péntek) 

Befizetés módja: az összeget banki átutalással kérjük befizetni! 
Kedvezményezett neve: Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány, OTP Bank 
Kedvezményezett számlaszáma: 11710088-20002183-00000000 

Közlemény rovatba írni: [cserkész neve] 929nyar 
 

Postai úton megkapja mindenki, aki több mint 2 napra jön a táborba az egészségügyi 
nyilatkozatot és a hozzájárulási papírt, melyeket megfelelő módon kitöltve vissza kell 
juttatni a táborparancsnoknak. Részletek az információs levelekben. 

 
Handbauer Máté rv. 

megbízott táborparancsnok 
 

Beszámolóink 
 
Kertvárosi Cserkésznap beszámoló 

 
 Minden év áprilisában van egy nap, amikor a társadalom sok egyenruhás cserkésszel 

találkozhat a városok utcáin és a parkokban. Fontosnak tartjuk, hogy a látható 
cserkészmozgalmunkon keresztül közelebb hozzuk az emberekhez életformánkat és 

nevelési pedagógiánkat. 
2010. után idén is április 20-án cserkésznapot szerveztünk a XVI. kerületben, ahol az 
Önkormányzat előtti parkban egész napos rendezvény keretében vártuk a cserkész és nem 

cserkész érdeklődőket. Több mint száz cserkész vett részt az eseményen a 33-as, 96-os, 
140-es, 173-as, 205-ös, 293-as, 305-ös, 929-es, 1031-es, 1032-es csapatokból. Nagy öröm 

volt, hogy ennyien közösen ünnepelhettünk és még legalább kétszáz nem cserkész 
érdeklődő és arra járó fordult meg aznap a Havashalom parkban, hogy megnézze kik is 
vagyunk mi cserkészek. 

 Az ünnepi megnyitón Balu, Országos Vezetőtiszt köszöntötte a közelről és távolról 
érkezett cserkészeket és felhívta a figyelmet arra, hogy pár hónap múlva sokszor ennyien 
fogjuk együtt ünnepelni a magyar cserkészet fennállásának 100. emlékévét az ócsai 

Nemzeti Nagytáborban. Majd csapatunk fenntartója, Gábor atya köszöntő sorai 
következtek, aki hangsúlyozta, hogy a közös ünnepen mennyire fontos észrevennünk a 

Mennyei Atya sugárzó szeretetét a mellettünk álló cserkészekben és nem cserkészekben 

http://929szentmihaly.hu/alapitvany/


6 

 

egyaránt. Kiemelte, hogy az imádságnak és hálaadásnak helyet kell adjunk a szívünkben, 

melyre egész nap az imasátorban is volt lehetősége mindenkinek. 
 Ezen kívül a csapat és cserkészet történetét röviden bemutató kultúrsátor, a Sarkad 
Udvarral közösen „üzemeltetett” kézműves és népi játékokat bemutató kézműves sátor és a 

megéhezett résztvevők éhségét csillapító La Koma sátor várta egész nap a program 
résztvevőit. Akik a nap során kipróbálhatták ügyességüket a rekeszmászásnál és 

kötélpályán, a GPS-es kincskeresésnél és a svédpályán, és a számháborúban. A kisebbeket 
gyereksátor - kiscserkész játékokkal - és ugrálóvár várta. 
 Közben egész napos színpadi műsor fogadta a főtéren lévőket, melynek során az 

egészséges életmódról halhattunk előadást Kovács Szilvia életmód tanácsadótól Kratofil 
Zita beszélgetőpartnereként, néptánctanítás volt Steiger Anita cserkésztestvérünk 
vezetésével, beszélgettünk a hálaadó imádság erejéről és jelentőségéről Kertész Ferenccel, 

fellépett a pár hete alakult Anatidaephobia (Cserkészzenekar) Csuka Zsolt vezetésével és a 
délután során Szőnyi Erik hangmérnök, énekes valamint Farkas Zoltán és Végel Zsuzsa 

énekesek nagyszerű produkcióit hallhattuk. A vendéglátó 929-es csapat is készült egy 
flashmob tánccal Gáspár Eszter koreográfiájával és betanításával. Zárásként pedig a kósza 
és vándor korosztályoknak szóló rockkoncert volt hallható az őrbottyáni cserkész zenekar, 

a Flashbang közreműködésével. 
 A nap végén a cserkésztáborok egyik legjellegzetesebb hangulatát megidéző 

tábortűzzel zártuk ünnepségünket, melyen 
a sok szülő és látogató mellett vendégünk 
volt Ronkay János – Hangya, kerületi 

vezetőtiszt is. Bízunk benne, hogy a 
lelkesedés tüzét valamennyien hazavittük 
az eseménydús nap után és pár hónap 

múlva találkozunk a Nemzeti 
Nagytáborban! 

 Köszönjük szépen a több, mint tíz 
hivatalos támogatónknak a program 
megvalósításában nyújtott segítséget és 

támogatást!  
 Képeket és videókat az alábbi 

linkeken keresztül lehet megtekinteni: 
 
https://picasaweb.google.com/105475499961905132306/20130420KertvarosiCserkeszna

p?authkey=Gv1sRgCJKXo-X_qt_5OQ# 
 
http://indafoto.hu/tibifoto2/cserkesznap_2013_04_20/page/1 

 
Jó Munkát!  

 
Budapest – Rákosszentmihály, 2013. április 28. 

 
Téglás Gergely - Tegger st. 

csapatparancsnok 
 

https://picasaweb.google.com/105475499961905132306/20130420KertvarosiCserkesznap?authkey=Gv1sRgCJKXo-X_qt_5OQ%23
https://picasaweb.google.com/105475499961905132306/20130420KertvarosiCserkesznap?authkey=Gv1sRgCJKXo-X_qt_5OQ%23
http://indafoto.hu/tibifoto2/cserkesznap_2013_04_20/page/1
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Tovább bővült a Roverek Közössége! 

 
 Szabó Balázs szombaton este letette a rover fogadalmat, mellyel a június 14-től 
őrsként tovább működő Roverek Közösségének tagja lett. Ezúton is köszöntünk Balázs az 

alakuló őrsben, kívánom, hogy találd meg a boldogulás ösvényét, példát mutatva a csapat 
többi cserkészének, és a világnak!  

 Balázzsal együtt az őrs immáron 5 fős létszámmal büszkélkedhet.  Nem volt könnyű 
az eddigi működésünk, mert mindannyian vezetők vagyunk, illetve fontos megbízásokat 
látunk el a csapatban, így nehéz időt szakítani egymásra, az őrsre. Azonban legyen a 

szemünk előtt a kitűzött fejlődési cél mellett közösség megtartó, formáló ereje, melyre 
mindnyájunknak szüksége van.  
 

Bi-Pi szavaival élve: "Ne hagyd sodortatni magadat! Szabd magad az irányt!" 
 

Jurinák Bence st. 
Roverek Közössége 

A vezetőségi hétvégéről 

 
 A harmadik Komondor Nagygyűlés, más néven a Vezetőségi Hétvége egy fagyos, hideg 

december eleji péntek estén kezdődött el. Méghozzá egy rejtvénnyel. Az őrsgyűlések után a 
vezetők különös SMS-t kaptak, mely egy Morze üzenethez vezette őket. A nagy lázas 
fejtegetésben kiderült továbbá az is, hogy az üzenet újabb rejtélyes pontokat tartalmazott. 

Így hát nem volt mit tenni. A leírtak alapján a vezetők kettesével neki indultak a sötét 
városnak. Kalandjuk tehát kezdetét vette… 
  A tömegközlekedő eszközök néhol segítették, néhol pedig gátolták 

továbbhaladásukat. Ám ezt az akadályt simán átvészelték, és az adott időpontban az adott 
helyekre érkeztek. De ahelyett, hogy letelepedhettek volna, újabb rejtvényes üzenetbe 

botlottak, illetve egy zacskó fagyasztott ennivalóra is. Nagy örömükben gyorsan 
megfejtették a rovásírást és elindultak a célállomás felé. Csillaghegyre érkezvén hamar 
megtalálták az aznapi szállásukat, ami a 831. csapat csapatotthonaként funkcionál.  

Lepakolták hatalmas táskáikat, majd egy nagy Rizikó játék közepette megvacsoráztak. 
Búcsút vettek Teggertől, aki csak üdvözölte a megérkező vándorokat. Viszont vezetőink 

nem búslakodtak sokat, és egy újabb játékkör következett, ami után aludni tértek.  
Másnap, ahogy megreggeliztek, egyből neki 
is láttak a csapat ügyeinek. Megbeszélték 

az őrsök helyzetét, a problémákat, a leendő 
programokat, a szervezéseket. A hosszú és 
fáradalmas, ám de lényegre törő 

eszmecserék után a fiúk megint Rizikóztak, 
miközben a lányok ebédet csináltak a 

konyhában. Egy kis idő után finom illatok 
szálltak a levegőben és a gyros hamar el is 
készült. Eljött az ebédidő, amikor is 

betoppant Endrú mindenki nagy örömére.  
 Az ízletes ebéd után elmosogattak, 
összepakoltak maguk után. Kitakarították 

a helyiséget vezetőink, majd pedig 
elindultak hazafele, vissza a jó öreg 

Rákosszentmihályra. 
Kiss Noémi őv.  

Fehérfarkas őrs 
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Leendő kószák teaháza 
 
Első közös programunk nem volt más,  

Egy szombat esti, hangulatos teázás.  
December első napján került sor erre, 

Helyszíne a plébániánk kószaterme. 
Pontosan megérkeztek az őrsök tagjai, 
A Hollók és a Fehérfarkasok nagyjai, 

Majd gyertyafény árasztotta el a termet,  
Az őrsök és vezetőik beszélgetni kezdtek. 
Terítékre került sok-sok érdekes téma, 

Közben pedig elkészült a finom, forró tea, 
Kószaság rejtelmes titkát fejtegettük, 

S Kinga jóízű süteményét eszegettük. 
Közös céljainkat végül megfogalmaztuk, 
Egy bakancslistába egyesével beleírtuk, 

Amely emléket állít ennek a programnak, 
Megvalósítva jót tesz majd az új rajnak. 

Az est kb. kilenc körül bezárta kapuját, 
Remélem mindenki jól érezte itt magát, 
A jövőre nézve, legyünk összetartóak, 

S a barátságok soha el ne szakadjanak! 
Kiss Noémi őv. 

Fehérfarkas őrs 
 
Csúszós kalandjaink 

 
 A téli szünetben, a két ünnep között a Fehérfarkas és a Holló őrs újabb közös 
programon vett részt. Ez pedig nem volt más, mint egy kiadós korcsolyázás. December 30-

án, vasárnap délután találkoztunk, Viktorék háza előtt, majd pedig együtt elindultunk a 
korcsolyapálya irányába. Közben beszámoltunk egymásnak a karácsonyi élményeinkről. A 

vidám hangulatban hamar a pályához értünk és gyorsan átváltottuk cipőnket a 
korcsolyánkra. Ezután kissé félve és óvatosan léptünk rá a jégre, de nemsokára már 
magabiztosan csúszkáltunk rajta. Keringtünk körbe-körbe és a nagy tömeg ellenére is 

élveztük a korcsolyázást. Én legalábbis nagyon! (: 
Kiss Noémi őv. 

Fehérfarkas őrs 
 

Egy laza rovertúra Barcelonában... 

 
 Január végén 4 rover arc felkerekedett Budapestről (illetve Győrből) és a Wizzair egy 
akciós ajánlatával szelek és kerozin szárnyán kiment Barcelonába, a katalán fővárosba. 

Hogy nevesítsük is a dolgokat, Hambi, Tom, és Nonó (Módly Noémi őv.- 708. Rommer Flóris 
Cserkészcsapat), valamint jómagam vállalkoztunk erre az útra. A repülésről nem nekem 
kéne írni, mert az halvány emlékeim szerint pihenéssel, alvással telt… :) A leszállást 

követően vonatra szálltunk, majd a cserkész ,,szállásadónkkal” (Tomas Genís) történt egy 
kis egyeztetés a katalán időszámításról (egy nappal később várt minket). Miután ő is, és én 

is cserkésznyakkendőben feszítettünk az egyik metrómegálló mellett, nem volt nehéz 
azonosítani egymást. Villámgyorsan elvezetett minket a cserkészotthonukba, ahol a 
szállásunk volt, közben beszélgettünk a városban rejlő lehetőségekről, illetve apró, de 
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hasznos információmorzsákra is szert tettünk (hála a jó felkészültségünknek, tényleg aprók 

voltak ezek már). A szállás ingyen volt, de vittünk jelképes ajándékokat, mégpedig egy 
cserkésznyakkendőt, csapatképeslapot, csokit, illetve egy kis hazai kolbászt. Ők is 
megajándékoztak minket egy katalán cserkésznyakkendővel, melynek nagyon örültünk!  

    
 Ezután a Guell Park felé vettük az irányt, ami a város egyik legnevezetesebb parkja, 

ahonnét csodás kilátás nyílt a városra, köztük a később említésre kerülő Sagra da Familia-
ra. A közlekedés viszonylagos drágasága miatt igyekeztük elkerülni a tömegközlekedést, de 
mivel a város északi részén volt a cserkészotthon, többször is metróztunk. Másnap 

megnéztük a La Rambla-t (a város főutcáját), szakajtottunk egy-két mandarint az utcán 
éhünk csillapítására, majd tovább folytattuk a város, és a híres építészének Gaudí 
épületeinek megcsodálását. Kinyújtóztatva megfáradt tagjainkat, betértünk egy kávézóba, 

mielőtt bevetettük volna magunkat a város fő nevezetességének számító Sagra de Familia-
ba. A templomról röviden annyit, hogy a mai napig épül, és a 4 nagy torony mellett 12 kicsi 

is van (az apostoloknak), de a főtornyot még építik a 2026-os átadásra. Belépve az 
embernek megszűnik a külvilág, és lerogyik egy székre, és csak nézelődik, nézelődik, 
próbálja felfogni, hogy hogyan lehet képes erre egy emberi elme… 

Aznap este betértünk egy étterembe, ahol volt alkalmunk ,,live” módon megnézni egy 
Barcelona-Madrid focimeccset, eredeti katalán étkek, és italok, és focirajongó emberek 

mellett. Lányoknak szóló rész következik: itt 
a nők is focirajongók. Kötelezően.  
 Mindenkinek szól: a kirándulás utolsó 

napján a város mellett található várat néztük 
meg, illetve betekintést kaptunk egy kisebb 
focicsapat (melynek stadionja akkora 

volt,mint az itteni Puskás) álmos reggeli 
bemelegítésébe…délelőtt 10 órakor. Az idő 

sürgetett minket, így nagy nehezen a helyi 
építőbrigádos szakik segítségével 
megtaláltuk a nyócker hangulatú 

postafiókot, ahol végre fel tudtuk adni a 
929-es cserkészeknek a képeslapunkat. 

 
Jurinák Bence st. 

Roverek Közössége 
 
A detektív lecsapott 
 

 Rejtélyes üzenetre bukkantak a Fehérfarkasok az egyik péntek délutánon. Az üzenet 
pontokat és vonalakat tartalmazott, így a lányok a morzetudásukkal, nekiálltak megfejteni. 

Kíváncsian fordították le a szavakat egymás után és nagyon örültek, amikor végre 
elkészültek vele. Ám az üzenet egy újabb rejtvény volt: 
 

Tudást őriz ez a rejtvény, 
Minden szava egy nagy rejtély, 
A megoldás, kulcsa az ögyknek, 

Ezért remélem, megfejtitek! 
Az első lépés egyszerű, 

Ám messze még a mestermű, 
Elhív titeket messze s távol, 
Hol egy királyunk szobra táncol, 
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Nagy rét terül el a tájon, 

Az idő meglátszik a fákon, 
Gyerekzsibongás csendül, 
A drótkötél, ugrásra zendül, 

Következőre mikor gyűlünk, 
Mi mind oda kerüljünk! 

 
 Tanakodtak a lányok, hogy vajon mit rejthet a szöveg. Egy kis gondolkozás után rá is 
jöttek, hogy a közeli Tanács Parkról van szó. Így hát eltervezték, hogy egy hét múlva 

pénteken, felkeresik és felkutatják a helyszínt. Ám a hét közben újabb rejtélyes üzenetbe 
botlottak, ezúttal SMS formájában. Az SMS-ek különböztek egymástól, mindenki más-más 
önmagában értelmetlen üzenetet kapott, ám ez sem riasztotta meg őket. Pénteken 

találkoztak tehát a megadott időpontban és a megadott helyszínen. Ott mécsesek várták a 
Fehérfarkasokat, amely elvezette őket a célhoz. Azaz a játszótérre, ahol kókuszgolyó és 

maga Sherlock Holmes várta az őrsöt. A falatozás előtt Sherlock elmesélt nekik egy szép, 
megható történetet és titkos tanácsokat adott a lányoknak. 

Kiss Noémi őv. (S.H.) 

Fehérfarkas őrs 
 

Beszámoló a falmászásról 
 
 Jó volt a falmászás. Körülbelül 10 méter magasra 

másztunk. 12 pálya volt, mindenféle nehézségű. Negatív fal 
is volt, sőt még olyan is, ami a plafonon folytatódik 3 
méterrel. Az alábbi eszközöket használtuk: beülő, kötél, 

karabiner, lapka. Egész magasra felmásztunk néhányan, 
olyan 7-8 méterre, de volt, aki a tetőt is elérte. 

 Meg tanultam biztosítani, bevallom azt hittem egy 
kicsit nehezebb lesz, de könnyedén vettem ezt az akadályt. A 
biztosítás lényege, hogy a lapka segítségével meg kell 

feszíteni a kötelet, mert ha esetleg a mászó megcsúszik, akkor a beülő, a lapka és a kötél 
által alkotott rendszer megtartja. Nekem nagyon tetszett a falmászás, bár a végére az ujjaim 

már fájtak egy kicsit. A program egy iskola tornatermében volt, péntek este 18.00-20.00-ig. 
Mindenkinek ajánlom ezt a helyet, hogy néha kipróbálja. 
 

        Frits Gergely 
Skorpió őrs 

Bál a Nériben 

 
 Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is megrendezésre került a farsangi bál, Angyalok 

farsangi mulatsága néven, a Néri iskolában. Február 9-én szombat délután 5-6 óra fele 
gyülekezett a segítő csapatunk. Szép számmal összegyűltünk. Az előkészületekben 
mindenütt segítettünk a szervezőknek. Voltak, akik a cserkészsarkot 

készítették el, reklámozva a csapatot. Voltak, akik a ruhatárat készítették 
elő, s olyanok is akadtak, akik kenyeret kentek és díszítettek. Volt tehát 
munka bőven, de mi egy cseppet sem bántuk, hanem nagy lelkesedéssel 

csináltuk. A bál nyolc órakor kezdetét vette. Dr. Horváth Attila köszöntötte 
a közönséget, majd Borbély-Ragány Gyöngyvér a Néri Szent Fülöp 

Katolikus Általános Iskola képviseletében mondott pár szép szót. Majd 
Gábor atya folytatta és elimádkoztunk egy imát az egybegyűltekért és a 
bál céljáért. Ugyanis a bálon összegyűjtött pénzt egy nehéz sorsú család 
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fogja megkapni. A szép, hangzatos szavak után 

következtek az előadások. Színvonalas produkciók 
voltak. Az egyik legjobb az Arany János – Családi kör 
című versének átirata volt, azaz John Gold – Family 

karika. A nagy énekkar pedig, Bud Spencer és Terence 
Hill egyik közös filmjéből (Különben dühbe jövünk) 

adott elő egy részletet. Nagyon jót mulattunk ezeken a 
humoros műsorszámokon. Azután felváltva végeztük a 
feladatokat, miközben volt idő a mulatozásra is. Roptuk 

a táncokat a tornaterem padlóján. Néptáncot, rockyt, 
párban, avagy pár nélkül. Éjjel kettőkor már csendesen 
pihentünk a padokon és hallgattuk a banda utolsó 

számait. Majd elpakoltuk a ruhatárat és elindultunk hazafele.  
Másnap reggel kilenc óra körül a Cselőtei testvérek, Gergő, Lola és Viktor mentek pakolni. 

Lebontották a cserkészsarkot és segédkeztek a Néri iskola helyreállításában. 
  
Köszönjük Mindenkinek a részvételt és az aktív segítséget! 

Kiss Noémi őv. 
Vidra őrs 

 
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  

 próbázóknak az I. próba felének teljesítése  

 próbázóknak a II. próba felének teljesítése  

 

 
Cserkészigazolványok  
 

Akinek van cserkészigazolványa, hozza el valamelyik pénteken (minél előbb), hogy érvényes 
bélyeget kaphasson!  
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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. 
 
 

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: 18159305-1-43 (Változott!) 

 
 

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:  
2-3 havonta nyomtatott és elektronikus formában is. 
Hírlevelünkre a 929hirlevel-subscribe@googlegroups.com címen lehet feliratkozni! 
Készítette: 
Zsömböly Zsófia, Hírek munkacsoport vezető 
Kiadja:  
929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat vezetősége; kiadásért felel: Téglás Gergely – Tegger st., 
cspk. 
http://929szentmihaly.hu 
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