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Köszöntő 
 
Kedves Szülők, Ismerősök és Támogatók! 
Kedves Cserkészek! 

 
Novemberre már mindenki belerázódott az iskolai évbe és a cserkészévbe is 
egyaránt. Elindultak az őrsgyűlések, egyre felszabadultabban járnak közénk a 
szeptemberi-októberi toborzási időszakban még csak érdeklődő, most már egyre 
lelkesebb újonc (kis)cserkészeink is. Nagy szeretettel köszöntünk Titeket és 
Szüleiteket is csapatunkban! 

Minden évkezdés egy kicsit más. Az idén mindannyian hatalmas nagy lelkesedést és 
örömöt érzünk, hiszen a tavalyi cserkészév nagyobb eseményei után – Emlékülés az 
Országházban, Kertvárosi Cserkésznap és Nemzeti Nagytábor – elmondhatjuk: 
„átléptünk a cserkészet második évszázadába!” 
Akik az elmúlt években velünk voltak programjainkon, nagy felelősséget éreznek 
ebben a lelkesedésben, amely az ócsai nagytábor óta bennünk lángol. 85 éves 

csapatunkkal teljes erőbedobással dolgoztuk végig az elmúlt évet és a nagytábort is. 
Kicsiktől kezdve a nagyokig, mindenki megtalálta a helyét, és igyekezett helytállni. 
Hálásan köszönöm ezúton is mindenkinek a Jó Munkáját! Büszkén és bátran 
mondhatjuk sokezer határon inneni és határon túli magyar cserkésztestvérünkkel 
karöltve jelszavunkat: „Készen állunk!” 
Készen állunk arra, hogy a 21. század emberének nemcsak természetjárást, délutáni 

foglalkozást, hétvégi programajánlót, hanem teljes értékű nevelő programot adjunk! 
Kevés mozgalom és közösség tud olyat nyújtani, mint amilyet a cserkészet. Egy ilyen 
emlékév remek alkalom arra, hogy tanuljunk másoktól, és megerősödjünk abban: 

http://cserkesz.hu/hir/emlekev/orszaghazi-kiadvany
http://cserkesz.hu/hir/emlekev/orszaghazi-kiadvany
https://plus.google.com/photos/105475499961905132306/albums/5870097668146451409?banner=pwa&partnerid=pwrd1
https://plus.google.com/photos/105475499961905132306/albums/5913333793154039649?banner=pwa&partnerid=pwrd1
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amit csinálunk, az jó. Érdemes visszatekinteni és feleleveníteni az NNT-ben 
elhangzottakat, amelyekből évekig töltekezhetünk. 

Közel 100 fős csapatunkkal, mi, szentmihályi cserkészek is folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy a nemzeti stratégiának megfelelően: „Minden magyar gyerek 

találkozhasson a cserkészettel!” itt, Rákosszentmihályon is. Programjainkat és 
csapatunk működését is ennek megfelelően alakítjuk, hogy valóban helyi közösséget 
adjunk a leendő és az oszlopos tagjainknak egyaránt. Év elején megalakult a 
vándorok raja, amely Zrínyi Miklós nevét viseli. Ettől kezdve korosztályi 

programjaink között mindenki megtalálja a neki megfelelőt az iskoláskor kezdetétől 
a munkába állásig. Az ív azonban itt sem ér véget, hiszen életformát adunk, amelyre 
jó példát mutatnak felnőttcserkészeink a Fecske őrsben, valamint tisztelettel és 
kíváncsian hallgatjuk a Bagoly őrs öregcserkészeit is. Készen állunk arra, hogy ha 
valaki szeretne hozzánk csatlakozni, akkor ezt a neki megfelelő korosztálynál 
megtehesse. 

Szeretettel ajánlom ezt a hírlevelet mindenkinek, legyen akár érdeklődő, akár sok 

éve cserkész(szülő)! Tekintsetek bele csapatunk életébe és munkájába! 
Csatlakozzatok hozzánk, tartsatok velünk! 
Egyben örömmel hívlak Benneteket hagyományos közös karácsonyi ünnepségünkre, 
a Csapatkarácsonyra, amelyet idén december 22-én, 16 órától tartunk a plébánián! 
Jó Munkát! 

 
Budapest-Rákosszentmihály, 2013. november 4. 

Téglás Gergely – Tegger st. 
csapatparancsnok 

 

Hazamentem 

„Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, 
Istentől kapunk lakóházat: örök hajlékot a mennyben, 

amit nem emberkéz rakott.” (2 Kor. 5,1) 
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy zágorhidi 
és mikefai Czigány Tibor életének 84. évében, 2013. július 18-án elhunyt. 
Hamvait gyászmise keretében 2013. augusztus 5-én 16 órakor helyezzük örök 
nyugalomra az Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Templom urnatemetőjében 
(Budapest XV. Pattogós u. 1.). 

Gyászolják lányai: Enikő és Kinga, fia: Tibor, vejei: László és Tibor, menye: Ildikó, 
unokái: Eszter, Orsi, Ágota, Nóri, Emese, Péter, Lilla. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TCYACxE9M08
http://www.youtube.com/watch?v=TCYACxE9M08
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929 nyári program beszámoló 

 

2013. július 4–10. között sikeresen lezajlott a 929-es felkészítő nyári tábor 
Handbauer Máté – Hambi stj. vezetésével. 
A tábor célja volt: – próbarendszer megerősítése, próbáztatás fejlesztése, 

próbázással elmaradók felzárkóztatása 
– NNT-re való felkészítés és lelkesítés 
– személyes fejlődés nekünk vezetőknek 
– cserkész életforma felnőttként való megélése 

 Vándoraink és felnőtt cserkészeink július 4-én több hónapos készülés után 
elkezdték építeni az előtábort. 

 Kósza jelöltjeink (Holló és Fehérfarkas őrsök) július 4-én megkezdték a 
hagyományos tábori portyájukat, hogy egyben a kósza beavatás előtti utolsó 

nagy megmérettetésre összerázódjanak. 

 Kószáink (vándor-jelöltjeink) július 5-én egységesen érkeztek le a 
táborhelyre. Akik a táborba lépve egyből nekik szóló vezetői-szervezői 

feladatokat kaptak: 
– beszerzés, logisztika, teherautó-vezetés 
– korosztályi élményadás (cserkész, kósza, vándor, felnőtt) 
– tábori építmények megtervezése és felépítésének irányítása 

tábor élelmezésének megtervezése, ellátása 
tábori programok céljának megértése, megtervezése és levezénylése 
Minden feladathoz egy idősebb-tapasztalt felnőtt állt mellettük végig a tábor során, 
hogy segítse az ismeretek megtanulását. 
Július 6-án a kósza jelöltek is megérkeztek a táborhelyre, innentől kezdve minden 
korosztály azon dolgozott, hogy pár nap alatt a tudásának legjavát adva felépítse az 

alapvető tábori építményeket, körleteket. 
A cserkész-jelöltek és cserkészek július 10-én érkeztek le az addigra már kész 

táborhelyre. 
A táborozók megtanulták többek között: 
– hogyan kell egy csirkét levágni, és belőle ételt készíteni, 
– hogyan kell egy tábort megszervezni és levezényelni, 
– hogyan kell szabályos alakival mozogni és mozgatni egységeket, 
– hogyan lehet lelki programot és elmélkedést vezetni, 
– hogyan kell beavatási és fogadalmi programot előkészíteni, levezényelni, 
– hogyan kell egy portyán tájékozódni. 
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A táborban titkos körülmények között kósza beavatásban részesültek a leendő 
kószáink közül: GULYÁS LEVENTE, JUNG ESZTER, KISS TAMÁS, PÁKOZDI NÓRA, REZSABEK 

GERGELY és SIPOS KINGA. 
A táborban titkos körülmények között cserkészfogadalmat tettek: BABARTZY ALIZ, 

BÍRÓ GABRIELLA, FRITS KINGA, JÁRÓ ZOLTÁN, JUNG RÉKA, KOVÁCS VIKTÓRIA, MUDRÁK 

GERGŐ, NÉMEDI BOLDIZSÁR, NÉMEDI KINCSŐ ANNA, PÁKOZDI NÓRA, SZŰCS KITTI, TUPI 

PÉTER és VAJDA KINCSŐ. 
A táborban titkos körülmények között megújították felnőttcserkész fogadalmukat: 
DEBRECZENI ANDRÁS és MOLNÁR CSENGE-HAJNA. 
Néhány fontos információ a táborról: 
– Képek itt érhetők el. Kérjük, aki még készített képeket juttassa el Kiss 

Tamásnak, a Média munkacsoport vezetőjének: kisstom2@gmail.com 
– Várjuk a beszámolókat a résztvevőktől. Aki írt ilyet juttassa el Zsömböly 

Zsófiának, a Hírek almunkacsoport vezetőjének: 929hirlevel@gmail.com 
– A tábor támogatói 

– Budapest-Rákosszentmihályi Plébánia 
– Emalog Kft. 
– Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány 
– Téglás Gergely magánszemély 
A Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány által vásárolt M63-as közösségi sátor 

kiállta a tábori körülmények közötti első próbáját! A sátrat a Szülők, Ismerősök, 
Támogatók 1% felajánlásaiból sikerült beszereznünk idén áprilisban. 
Egy cserkészvezetőnk és Bugyi Dávid által készített tábori összeszerelhető új 

konyhai polcrendszerünk is be lett üzemelve. A polcrendszert cserkészvezetőnk 
adományozta a csapatnak. 
A táborban közel 50 cserkész vett részt a 111 fős csapatból. 
A táborban volt egy sátor, amelybe leköltöztettünk a Könyvtárunkból a legfontosabb 

könyveket, dokumentumokat, és egy táblagép is rendelkezésre állt, hogy a 
szabadidőben minden cserkész fejleszthesse csapattörténelmi és 

cserkésztudását a rendelkezésre álló irodalmat felhasználva, valamint betekintést 
nyerhetett a csapat működtetésébe és jelentkezhetett különféle projektekre. 
Ezúton is szeretném megköszönni minden közreműködő cserkésznek és nem 

cserkésznek a munkáját! Köszönöm Hambinak és a táborvezetőknek, hogy 

vállukon vitték a jövő generációjának felkészítését! 
Ez a tábor mérföldkő a csapat történetében. Próba volt az egész csapatnak kicsiktől 
kezdve a nagyokig mindenkinek szólt. Kiderült, hogy ki az, aki meghallja ezt a 
kihívást, és beletesz annyit, amennyit tud. Nemcsak az NNT-re készített fel 
Benneteket, hanem a jövőre is! Megmutatta ki az, akire a jövőben is lehet számítani, 

ki az, aki képes lesz 2014-ben és később levezényelni táborokat, portyákat, 

fogadalmakat. 
Örömmel mondhatom, hogy mind az 50 csapattag, aki eleget tett a meghívásnak, 
kiállta a próbát! 
Váljék fejlődésetekre és hasznotokra! Számítok Rátok! 
Jó Munkát! 

Budapest – Rákosszentmihály, 2013. augusztus 4. 
Téglás Gergely – Tegger st. 

csapatparancsnok 

mailto:kisstom2@gmail.com
mailto:929hirlevel@gmail.com
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Nyári táborok 2014 

A 2014-es nyár lesz a csapat újjáalakulása utáni történetében először, hogy minden 
korosztálynak szervezünk tábort! Éppen ezért a Parancsnokság már meghatározta a 

2014-es táborok idősávjait: 
– a kiscserkész tanyázás, a kósza mozgótábor és a cserkésztábor július 1–20. 

között kerülnek megvalósításra; 

– a vándor korosztályú tábor augusztus 4–17. között kerül megvalósításra. 
Kérjük, hirdessétek az őrsötökben, rajotokban, és már most írjátok be a 

naptárba! 

 

Csapattagdíj 2014 

Kedves Csapattagok! 

Kedves Szülők! 
Ezúton értesítünk Benneteket, hogy a 2013/14-es cserkészévre az eddigi pénzügyi 

statisztikák (2013-as befizetések, pályázati pénzek, 1%, valamint a felmerülő egyéb 
költségek) alapján a csapattagdíj mértékét 4000 Ft/főben határoztuk meg 
egységesen (működő és felnőtt tagoktól egyaránt). 
A tagdíj csak és kizárólag banki átutalással fizethető be a 929 sz. Szent Mihály 
Cserkészcsapat OTP Banknál vezetett bankszámlaszámára: 11710088-20002183. 
Kérjük, hogy átutaláskor a „Közlemény” rovatban tüntessétek fel: „tagdíj + 

cserkész neve”. 
Tagdíj befizetés határidő: 2013. november 29. péntek 
Legyetek szívesek, figyeljetek a határidő betartására, így a magánszemélyek, 

valamint az alapítványunk által finanszírozott adminisztrációs és csapatműködési 
kiadásokat tudjuk fedezni. 

Kinek kell tagdíjat fizetni? 
Minden működő vagy felnőtt státuszú, aktív csapattagnak (kivéve a Bagoly őrs 
tagjait). A pontos lista és befizetések állapot INNEN ÉRHETŐ EL. 

Jó munkát! 
Téglás Gergely – Tegger st. 

csapatparancsnok 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Beszámolóink 

Több mint 10 év után újra 929-es csapat a pályán 

 

               

A cserkészeknek fontos a sport, azon belül is főleg a labdajátékok. Sajnos ez nem 
igaz a mi csapatunkra, legalábbis őrseink és rajaink többsége egyszer sem ragadta 
meg az alkalmat, hogy részt vegyen a cserkész vagy helyi labdarúgó vagy 

kosárlabda-bajnokságokon az elmúlt tízen-néhány évben. Kivéve, amikor a csapat 
történetében először fogott kosárlabdát és lépett pályára a Holló őrs néhány évvel 
ezelőtt. Szurkoltunk is nekik! 
Akik ismerik csapatunk történetét, tudják jól, hogy a „szentmihályi cserkészek” 
megnevezés szállóige volt a sportoló és sportos cserkészek között. Az 1933-as 

gödöllői jamboree-n a magyar–egyiptomi meccsen 3:0-ra vezettek az egyiptomiak a 
félidőben. Nehezen viselte ezt a lelátóról csapatunk két sportos tagja, Maros Anti és 
Dobrovits Bandi, így lementek a magyar fiúk öltözőjébe és megkérdezték az edzőt: 
– Beszállhatnánk-e a csapatba? 

– Tudtok focizni? 
– Hát, egy kicsit. 

– Na, akkor öltözzetek be! 
A mérkőzés végeredménye 3:3 lett, Maros Anti Dobrovits segítségével egymaga 
három gólt rúgott. 
Kicsit ugorva a történelemben, a kilencvenes években nem volt olyan 
cserkészbajnokság, ahol ne lettek volna jelen a szentmihályiak. Sőt 1999-ben a 13 
év alatti fiataljaink megnyerték az országos bajnokságot is. 

Az idei búcsú napján, több mint tíz év után ismét szentmihályi cserkészek léptek 
pályára a III. Kertvárosi Focikupán. Az eredményekről még ne beszéljünk (majd a 
következő bajnokságon:), a lelkesedésről és tettvágyról annál inkább! Az összeállt 

csapat példát mutatott bátorságról, kiállásról és megbízhatóságról. Ezúton is 
köszönjük Nagy-Benczey Viktornak, Rezsabek Gergőnek, Rezsabek Botondnak, 
Cselőtei Bencének és a létszámot megmentő, bajnokság előtt 1 órával „a beszállnál a 

csapatba, mert többen nem jöttek el?” kérdésre igent mondó Csók Zoltánnak és Kiss 
Tamásnak! 
Ezúton köszönjük, hogy hívtak és számítottak ránk a szervezők: a Fiatalok a 
Kertvárosért Egyesület! 
 
Ehhez kívánok egészséges és kitartó Jó Munkát! 
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Téglás Gergely – Tegger st. 

csapatparancsnok 
 

 
Búcsúra fel!  

2013. szeptember 29-én, egy szépséges vasárnap reggelén találkoztak egymással 
hőseink, azaz a 929. sz. Szentmihály Cserkészcsapat tagjai. Nemes szándék 

vezérelte mindannyijukat a plébánia elé, méghozzá az, hogy segíteni szerettek volna 
Szentmihályi Búcsú előkészületében. Amint megérkeztek, egyből neki is láttak a 
hatalmas feladatoknak. Felállították egymást segítve az óriás M63-as sátrat és 
berendezték azt a búcsú forgatagára. Nem sokkal később megérkezett a csapat többi 
tagja is. Jöttek a kiscserkészek, cserkészek, kószák és vándorok, valamint felnőtt 
cserkészek is. Mind összegyűltek a templom előtt egy alakzatba, és együtt vonultak 

be a templomba. Az ünnepi misét Süllei László pápai káplán, protonotárius 

kanonok, c. prépost, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános helynöke 
celebrálta. A szentmise közben a csapat zászlaját a Sólyom őrs tagjai felváltva 
tartották. A körmenet és a himnuszok után a mise befejeződött és a 929-es csapat 
kivonult a templomból. Majd elkezdődött a délelőtti programblokkok sokasága. A 
nagyszínpadon különféle érdekes, színes programok, előadások zajlottak. Néptáncos 

és táncos csoportok léptek fel. A vásári forgatagban minden előfordult. Lehetett 
pónin lovagolni, ugráló várban ugrálni, népi játékokat játszani és népi 
hagyományokkal ismerkedni. Az érdeklődők jól is lakhattak a finom kürtöskaláccsal 
és gumicukrokkal is. A sok különféle program mellett ott volt a cserkészek sátra is. 
Itt lehetett kézműveskedni, karkötőket készíteni gyöngyből. A bátrabbak még egy 
kötél akadálypályán is kipróbálhatták magukat. Az idelátogatók kaphattak különféle 

íz világú szörpöket és harapnivalóként májkrémes kenyeret. A sok-sok kíváncsi, 

érdeklődő ember kérdéseire Szabó Balázs st. remélhetőleg választ tudott adni, hisz 
beszélt a cserkészcsapatról és a cserkészet fontosságáról a színpadon. A délelőtti 
programok után a többség hazament ebédelni, de pár fő még a helyszínen maradt. 
Köszönöm, hogy ennyien részt vettünk a Szentmihályi Búcsú ünnepségén. Külön 
köszönettel fordulnék a segítőkhöz! Név szerint, köszönöm a munkáját Rezsabek 

Zsófiának, Rezsabek Gergelynek, Szabó Balázsnak, Kiss Tamásnak, Fridli 
Daniellának, Marczell Miklósnak, Sipos Mátyásnak és még sokan másoknak! 
 
Kiss Noémi őrsvezető 
Fehér farkas őrs 
 

 
Vidra-party 

A sok-sok feszített program mellett néha kell egy ki pihenés is. Hallottatok a Vidra 
őrsről? Csapatunk legnagyobb lány őrse! Bizony! Vándorjelöltek és már 
mindannyian fontos vezetői tevékenységet látnak el a csapatban. Ebből kifolyólag 
nem nagyon tudnak ugyan találkozni őrsileg, de október 12-én, szombaton végre 
eljött a várva várt pillanat. Összegyűltek Gáspár Laura, más néven, Lola, 

őrsvezetőjük otthonában. Nagyokat beszélgettek finom ételek és édességek 
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kíséretében. Majd filmet is néztek. Ezek után elnyomta őket az álom és másnap 
boldogan tértek haza. 

 
Kiss Noémi 

Vidra őrs 
 
 
Táncházban is jártunk 

Egy kis programajánló minden korosztálynak, kiscserkészeknek, cserkészeknek, 
kószáknak és vándoroknak is! Lola és én a fejünkbe vettük, hogy szeptember végén 
elmegyünk a Kobuciba, merthogy ott évzáró táncház volt. Este 19:30-kor 
találkoztunk is és együtt vettük célba a helyszínt. Amire odaértünk már javában 
zajlott az egész esemény. A zenekar zenélt és az emberek táncoltak. Így hát nekünk 
sem kellett több és egyből beálltunk a táncolók sorába. Volt körtánc, páros tánc, 

újdonságok és a megszokott táncok. A hűvösebb, szelesebb idő sem rontotta el 

kedvünk, olyan jól mulattunk! Végül fáradtan, picit sajgó lábakkal, de vidáman 
jöttünk el! 
 
Kiss Noémi 
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, amelyek 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 minimum 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 2014. június 15-ig teljesíthetik: 
• Kiscserkészeknek a Piros pajzs próba teljesítése 
• Újoncoknak az Újoncpróba teljesítése 
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• 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! 
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% 

A Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány (adószáma: 18159305-1-43, számlaszáma: 
11710088-20002183) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át az 
alapítványnak ajánlották fel. Az alapítványra 189.056 Ft érkezett. Az összeget a 929. 
sz. Szent Mihály Cserkészcsapat működésére fordítottuk, többek között a cserkészet 
népszerűsítésére, eszközfejlesztésre (M63 közösségi sátor), a csapatotthon 

felújítására, a táborozás költségeinek fedezésére, a hátrányos helyzetben lévő 

cserkészek táborozási költségeinek támogatására, egyenruha beszerzésre. 
Bízunk jövőbeni támogatásukban is! 
Gál Tamás Zoltán (a kuratórium elnöke) 
Téglás Gergely (csapatparancsnok) 
Alapítványunk neve: Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány 

Alapítványunk adószáma: 18159305-1-43 

* * * 

Információk, hasznos honlapok: 
929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat: http://929szentmihaly.hu 
X. Cserkészkerület: http:// www.xcserkesz.hu/  
Magyar Cserkészszövetség: http://cserkesz.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 929szentmihalymedia@googlegroups.com címen lehet feliratkozni! 
Készítette: 
Kiss Noémi, Hírek munkacsoport vezető; Kolibri őrs és Molnár Csenge-Hajna, Hírek munkacsoport; 

Marczell Miklós, segédszerkesztő 
Kiadja:  

929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat vezetősége; kiadásért felel: Téglás Gergely – Tegger st., cspk. 
http://929szentmihaly.hu 
 

http://www.cserkeszbolt.hu/
tel:18159305-1-43
tel:18159305-1-43
http://929szentmihaly.hu/
http://cserkesz.hu/xker/
http://cserkesz.hu/
http://rakosszentmihaly.hu/
http://neriiskola.hu/
mailto:929szentmihalymedia@googlegroups.com
http://929szentmihaly.hu/

