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Köszöntő 
Kedves Cserkészek, Szülők, Ismerősök és Támogatók! 

A 2013-as eseménydús és ünnepélyes év után azt gondolnánk, hogy „szürkébb”, kevésbé 
mozgalmas esztendő következik. Ránézve a naptárunkra és a rajok készülő munkaterveire, 

megerősíthetjük: bőven lesz lehetőség mindenkinek a Jó Munkát végezni idén is! Ebben az 
évben emlékezünk a magyar cserkészet egyik nagy nevelő és alapító egyéniségére, Sík 

Sándorra, aki 125 évvel ezelőtt született. Figyeljünk az ő gondolataira és olvassuk idén 
gyakrabban írásait! A magyar cserkészet második évszázadának küszöbét átlépve éppoly 
aktuálisak szavai, mint 100 évvel korábban. Akkor is és most is lendületes fejlődésben van 

cserkészmozgalmunk. Rajtunk múlik, milyen lesz a magyar cserkészet, és milyen lesz a 
cserkészet Rákosszentmihályon. 

Komoly elhatározásokkal indulunk el téli portyáinkra, a tavaszi sportnapunkra és nyári 
táborainkba, hiszen ebben a cserkészévben már minden korosztályunk tevékenykedik a 
maga rajában a kertészettől kezdve a bálszervezésen és filmklubokon át a csapat 

örökségünk adminisztrálásáig. Változatos évközi programokkal minden raj készül a 
csapatkönyvtárunk és szertárunk ünnepélyes átadására, valamint a közelmúlt 
csapattörténelméről szóló könyv kiadására. Izgatottan várjuk a közös táborozást csömöri és 

erdélyi cserkésztestvéreinkkel! 
Hazatérve egy-egy élményekkel teli programról könnyen megoszthatjuk beszámolóinkat és 

képeinket az új honlapunk felületén keresztül, hogy később is lássuk és ne felejtsük el a Jó 
Munkát, amit aznap végeztünk, együtt és közös céljainktól vezérelve. 
Ehhez kívánok Mindannyiótoknak sok lelkesedést és  

Jó Munkát! 
Téglás Gergely – Tegger st. 

csapatparancsnok 
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Új honlapunk hamarosan 

2014. január 1-jére terveztük az új honlap beindulását. Kis türelmeteket kérjük még, 
hamarosan elindul az új portál és be tudtok majd lépni a Csapatkarácsonykor kapott 

felhasználónevetekkel és jelszavatokkal. 

Média munkacsoport 

 

Téli portya – kiscserkész 

Időpont: március 8-9. 
Helyszín: Nagymaros 

Találkozó: március 8. szombaton 7:00-kor az Örs Vezér téren 
Érkezés: március 9. vasárnap 14:40 az Örs Vezér térre 

Költség: 3.000 Ft / résztvevő 
Befizetési határidő: március 7. 
A portya díja 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: „portyadíj + cserkész 
neve”. 

Hozzájárulási lap: a lap alján található Hozzájárulási lapot kérjük kitöltve juttassátok el az 
őrsvezetőknek/rajparancsnoknak. 

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

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

Szabó Balázs, rajparancsnok 
0620-989-12-20 

 
Téli portya – cserkész, kósza 

Kedves Szülők! 

Ahogy minden évben idén is lesz Téli portya, hogy az ifjú kalózokat próbára tegyük. A 
program február 15-16-án lesz Kismaroson egy ifjúsági szálláson (Tortugán). Február 15-
én 7:00-kor találkozunk az Őrs Vezér téren és 16-án 17:30 körül fogunk visszaérkezni. 

Remélhetőleg a Fekete Gyöngy rátermett legénységével. A portya 4000 Ft-ba kerül, amit 
kérem, hogy átutalással fizessetek be február 9-ig a 929 sz. Szent Mihály Cserkészcsapat 
OTP Banknál vezetett bankszámlaszámára: 11710088-20002183. 

Kérjük, hogy átutaláskor a „Közlemény” rovatban tüntessétek fel: „portyadíj + cserkész 
neve”. 

Hozzájárulási lap: a lap alján található hozzájárulási lapot kitöltve kérjük eljuttatni az 
őrsvezetőknek/rajparancsnoknak. 
Hoznivalók: diákigazolvány, BKV jegy vagy bérlet, réteges öltözék, enni-innivaló szombat  

ebédig, egyenruha (akinek van), hálózsák, polifoam és a szokásos két napos  
portyafelszerelés (részletes lista a Téliportya – általános hoznivalók, tudnivalók 

cikkben) 
Nagy-Benczey Viktor, rajparancsnok 

0630-436-97-90 
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Téli portya – általános hoznivalók, tudnivalók – NYOMTATHATÓ VÁLTOZAT 

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, WC papír, szennyes zacskó,) 

 HA SZÜKSÉGES: RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREK HASZNÁLATI 

UTASÍTÁSSAL! 
Lehet hozni, de nem kötelező  

 bicska 
 kamásli 

 elemlámpa 
 tájoló, térkép (Börzsöny) 

MINDEN ÖSSZEKEVERHETŐ HOLMIDAT JELÖLD MEG! 

 
Mit tilos hozni? 

- mobiltelefon, discman, rádió, magnó, MP3 és MP4 lejátszó, iPod… 

- ékszerek 
- kártya 

- szükségesnél nagyobb szúró/vágó eszköz 
- feleslegesen sok nassolni való 

 

Hozzájárulási lap 

Alulírott …………….………….., mint ………….……………………. (gyermek[ek]) szülője, 

gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen a 929. sz. Szent Mihály 
cserkészcsapat téli portyáján, mely ……………….-on lesz 2014. ……………….. között. 
Tudomásul veszem, hogy a portya költsége ………..……. Ft melyet a cserkészcsapat 

bankszámlájára átutalok a megadott határidőig. 
 
Budapest, 2014. …………………………    ………………………. 

         szülő, gondviselő 
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Tábori előzetes hírek 

A nyári tábor az évközi cserkészmunka megkoronázása. Ez a legnagyobb és 
leghatékonyabb programunk, melyben a korosztályi együttléteken és közös 
programokon túl mind a résztvevők és mind a szervezők rengeteget fejlődnek. Az előre 

tervezhetőség és nyári programok beosztását segítve már most az alábbi tábori 
információkat tudjuk megosztani Veletek! 
Kérjük, így készüljetek! 

 
Táborvezetés és időpontok 

2014 nyarán a csapat újjáalakulása óta először sikerül minden korosztálynak 
korosztályi tábort szervezni. Az NNT utáni hatalmas lendülettel és sok tapasztalattal 
felvértezve állunk készen a következő nyárra! 

A 2014-es táborok felelős parancsnokai és idősávjai alább láthatók.  
 

Kiscserkész tanyázás 2014  
Parancsnoka: Rezsabek Zsófia stj. 
Helyettese: Szabó Balázs st. 

Idősávja: 2014. július 1-20. között (1-jéhez közelebb) – HAMAROSAN pontosítunk! 
 
Cserkésztábor 2014 

Parancsnoka: Téglás Gergely st. 
Helyettesei: Handbauer Máté stj. és Szabó Balázs st. 

Idősávja: 2014. július 1-20. között (20-hoz közelebb) – HAMAROSAN pontosítunk! 
 
Kósza tábor 2014 

Parancsnoka: Subert Lilla őv. 
Idősávaj: 2014. július 1-20. között (10-e körül) – HAMAROSAN pontosítunk! 
 

Vándor tábor 2014 
Parancsnoka: Handbauer Máté stj. 

Idősávja: 2014. augusztus 4-17. 
  
Igény szerint lesz a cserkész korosztályi tábor mellett Felnőttcserkész altábor is, 

melynek parancsnoka Sipos Dénes mbőv. 
FCS igényeket kérjük a felnőttcserkesz929@googlegroups.com listára küldeni és 

megvitatni! 
Minden korosztályi tábor GH parancsnoka: Nagy-Benczey Viktor st. 
Hozzá tartozik minden tábor élelmezése és logisztikája. 

 
Táborba lépés feltételei: 
A saját korosztályának megfelelő táborba jöhet az a (kis) cserkész, aki 

– az Évzáró csapatgyűlésen legalább 50%-os Total jelenléti statisztikával rendelkezik 
– a rá vonatkozó próbát teljesítette 

 
Táborok helyszíne, azaz a Táborhelykeresési verseny 
Idén is meghirdetjük a táborhelykeresési versenyt a csapat minden őrsének! 

Mettől meddig?  
2013. október 27-től 2014. február 28-ig. 
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Hogyan? 

Ha őrsöddel jártatok egy helyen, melyet alkalmasnak találtatok táborozásra és/vagy 
tanyázásra, akkor nincs más hátra, mint a 929-es táborhely adatbázisba írjátok be a 
szükséges adatokat (ehhez őrsvezetőd hozzáfér)! A táblázatban hegységek szerint 

keressétek meg az általatok talált helyet és vigyétek be a fejlécben található adatokat! 
Fontos, hogy pontosan írjatok be mindent! Kell költségszámítás is! 

Figyelem:  
– a hiányosan kitöltött táborhely nem számít táborhely javaslatnak! 

– javasolni csak az őrsöddel idén bejárt helyet lehetséges („állítólag”-ok, „egyik 

ismerősöm mondta”-k, „évekkel ezelőtt jártunk ott”-ok kizárva) 
– nem kell, hogy az egész őrs jelen legyen, de ha lehet, ne egyedül menj el! 

– + fotók, videók és beszámolók plusz pontot érnek a választásnál (ha két hely közül kell 
választanunk majd tavasszal és az egyikről van fotó/beszámoló, akkor szinte biztos, 

hogy azt fogjuk megnézni/kiválasztani) 
– ha már szerepel az általatok megtekintett hely a táblázatban, akkor ellenőrizd le az 

összes adatot és számold újra a költségeket! 

 
Mi lesz február 28. után? 
Összeállítjuk a TOP 5 helyeket, majd elmegyünk megnézni mi, vezetők, 

hagyományainkhoz híven a IV. Komondor keretében. És utána döntünk. 
 

Díjak: 
Az az őrs, amelyiknek a táborhelyére megyünk, egy hatalmas tortát kap majd a tábor 
első napján! 

További ajándékok várhatók még, ha lesznek további helyezettek is :) 
 

Irányelvek a táborhelykeresésekhez: 
– a KCS-CS-K-FCS táborok egy tájegységben/hegységben, egymáshoz megközelíthető 

távolságban legyenek! 

– Kárpát-medencén belüli helyek keresése 
– tulajdonosi viszonyok jogtiszták legyenek - beszélni kell a tulajdonossal! 
– hatóságok által engedélyezett terület legye - beszélni kell az illetékes hatóságokkal 

(erdészet, természetvédelem, ÁNTSZ)! 
– KCS-CS-FCS táborok autóval és teherautóval egyaránt megközelíthetők legyenek (esős 

időben is)! 
– megfelelő létszámok elférjenek a területen/házban (várhatóan KCS:30fő; CSFCS:60fő; 

K:15fő; V:20fő) 

 
Jó Munkát és Jó Táborhelykeresést! 

Táborparancsnokság 

 

Tagság és tagdíj 

Tagsággal kapcsolatos tudnivalók és kérdések: 

 
Csapatunk tagja csak az lehet, aki kitöltve és aláírva leadta vezetőjének a hivatalos 

jelentkezési lapot! Ennek hiányában NEM tudjuk vállalni a felelősséget az illetőért, ha eljön 
évközi programjainkra, nem tehet fogadalmat/ígéretet nyáron és a táborainkba sem jöhet 
el. Kérjük, minél előbb pótoljátok ennek az egy regisztrációs lapnak a kitöltését és leadását! 

 

http://929szentmihaly.hu/files/jelentkezesilap_cserkesz.pdf
http://929szentmihaly.hu/files/jelentkezesilap_cserkesz.pdf
http://929szentmihaly.hu/files/jelentkezesilap_cserkesz.pdf
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Csapatból kilépni is csak írásbeli kilépési lap kitöltésével lehetséges! Ennek hiányában az 

illető tagja marad közösségünknek és felelősséggel tartozunk iránta az általunk szervezett 
programok ideje alatt! Kérjük, aki kilépni szándékozik, mindenképp adja ezt írásba és 
egyeztessen erről vezetőjével! 

 
Aktív / Inaktív státusz: Alapból minden tag aktív tag, kivéve, ha nem kérte inaktívvá 

nyilvánítását. Inaktív tag akkor lesz valaki, ha nem fizette be a tagdíjat (lásd Tagdíjjal 
kapcsolatos tudnivalók). 
 

Tagsági forma: 
- leendő tag: újonc, aki még nem tett fogadalmat/ígéretet - de leadta a hivatalos 
jelentkezési lapot 

- működő tag: minden (kis)cserkész aki tett fogadalmat/ígéretet 
- felnőtt tag: minden nagykorú fogadalmat tett cserkész, aki csapatparancsnokától kérte 

felnőtt taggá nyilvánítását 
 
Honnan tudom, hogy mi az ECSK-kódom? 

A honlapunkon belépve a profiloldaladon fogod látni, vagy az ECSET-be belépve a neved 
mellett látszik zárójelben. 

 
Honnan tudom, hogy milyen státuszú vagyok (aktív vagy inaktív)? 
Ezt is honlapunkon belépve a profiloldaladon fogod látni vagy az ECSET-be belépve a 

Cserkészadatok fül alatt. 
 
Honnan tudom, hogy milyen a tagsági formám (leendő tag / működő tag / rendes tag 

/ felnőtt tag)? 
Ezt is honlapunkon belépve a profiloldaladon fogod látni, vagy az ECSET-be belépve a 

Cserkészadatok fül alatt. 
 
Tagdíjjal kapcsolatos tudnivalók: 

 
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). 
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki határidőre (2014. január 31-ig) befizette a 

tagdíjat! 
A 2014-es évre szóló tagdíjfizetést lezártuk. 
Itt látható a tagdíjfizetési lista.  

 
Kinek kell tagdíjat fizetnie? 

Minden működő vagy felnőtt tagsági formájú, aktív státuszú csapattagnak (kivéve a Bagoly 
őrs tagjait). 
A pontos lista és befizetések állapot INNEN ÉRHETŐ EL. 

 
Mi történik, ha nem fizetem be a tagdíjat? 
Ebben az esetben INAKTÍV státuszúvá válsz, ami azt jelenti, hogy továbbra is a csapat tagja 

maradsz, de semmilyen kedvezményben nem részesülhetsz, vagy az is előfordulhat, hogy 
nem vehetsz részt egy programon. A csapat vagy a szövetség programjain teljes árú díjat 

kell fizetned, támogatásban nem tudunk részesíteni. Egyre több programon a tagsági 
kártyáddal tudsz majd beregisztrálni, amin azonnal látszik a státuszod is. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Al8lBnSNaOsldHVlMGFnQzNxU0dHOG0xSGdIYnZGamc&gid=3
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Al8lBnSNaOsldHVlMGFnQzNxU0dHOG0xSGdIYnZGamc&gid=3
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Ha nem fizetem be, akkor mennyi ideig leszek inaktív? 

Egy évig, aztán a 2015-ös évre újra van lehetőséged befizetni. Ha megteszed, státuszod újra 
aktiválódik, ha nem, akkor maradsz továbbra is inaktív. 
 

Felnőtt tag vagyok. Ez esetben mit jelent az INAKTÍV státusz? 
Nálad is lehet ilyen státusz, viszont neked BE KELL fizetned akár inaktív vagy akár aktív, 

hiszen te a Szövetség hivatalos tagja vagy. Ha nem teszed meg ezt nálunk december 31-ig, 
inaktívvá válsz. Ha továbbra sem, akkor elvileg két felszólítást kapsz júniusig és azután 
megszűnik (!) a csapattagságod!! 

 
Inaktív vagyok, akkor nem kell fizetnem? 
Ha felnőtt tag vagy akkor mindenképp kell. Ha működő tag vagy, akkor fordítsd meg a 

kérdést, hogy egyszerűbben lásd a logikát: Ha nem fizetsz 2014. januárig, akkor leszel 
inaktív! Utána 1 évig nem tudsz fizetni így inaktív leszel 2015. januárig. 

 

 

Programajánló 

 XX. Országos Cserkészbál – február 22. 

 Daléneklési, Népzenei, Vers és Mesemondóverseny 2014 – jelentkezés: február 12. 

 Caravaggiótól Canalettóig kiállítás – február 16-ig 

http://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/caravaggiotol-canalettoig-905 

 Néribál – március 1. 

 

Nyári programajánló 

ScoutingTrain 2014 
 

Idén nyáron (július 31. – augusztus 19.) egy formabontó táborral készül a német 

cserkészszövetség (BdP), hogy megemlékezzen a berlini fal leomlásának 25. évfordulójára. 
Egy közel három hetes utazást terveznek Berlintől a Bajkál-tóig, érintve Varsót és 

Moszkvát. Az utat vonattal teszik meg, az út majd 9000 km hosszú, és sokáig a híres 
transzszibériai vasútvonalon halad. Út közben a vonat áthalad több nagyvároson is, itt 
városnézés és vetélkedők segítségével ismerkednek meg a hely nevezetességeivel. A hosszú 

vonatút végén egy pár napos táborozás vár a résztvevőkre a tó partján. A szervezők 
örömmel fogadják a magyar résztvevőket. A hivatalos regisztráció elindult, a program 

hivatalos honlapja az alábbi linken érhető el: http://scoutingtrain.org 
 

CserKészen az életre 

2014-ben ismét „CserKészen az életre” tábor, melynek eddigi története során közel 3000, 
többnyire hátrányos helyzetű gyermek nyerhetett bepillantást a cserkésztáborok 
hangulatába.  

Nem titkolt célunk, hogy a tábori élmények hatására a résztvevők felkeressék a legközelebbi 
csapatot, és ők is cserkésszé váljanak. 

http://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/caravaggiotol-canalettoig-905
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A táborban szükségünk van tapasztalt őrsvezetőkre, rajvezetőkre és 

altáborparancsnokokra, hogy az előre kidolgozott programok segítségével megvalósítsák 
ezeket a célokat. 
Tehát a 2014-es évben is számítunk rátok a Cserkészen az Életre táborok 

lebonyolításában. Idén lesz néhány újdonság, ami reméljük megkönnyíti a munkánkat 
illetve a program és a keretmese is megújul! Kérjük mindenki tartsa szem előtt hogy ez a 

munka nem kerülhet előtérbe a saját csapatában vállalt teendőivel szemben. 
A pénzügyi feltételek a tavalyihoz hasonlóak lesznek. 
Az idei táborba ezen a felületen tudtok jelentkezni. 

A jelentkezéseteket március 1-jéig várjuk. 
 

A táborok időpontjai: 
2014. július 27. – augusztus 1. 
2014. augusztus 3-8. 

2014. augusztus 10-15. 
2014. augusztus 17-22. 
Négy, egyenként 6 napos (5 éjszaka) turnusban, ismét a zánkai Új Nemzedék Központban. 

 
 

Eurázsiai Régiós Jamboree 

Szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy páratlan lehetőséget, mégpedig az Eurázsiai Régiós 
Jamboree-t, amely 2014. július 25. és augusztus 4. között kerül megrendezésre 

Kazahsztánban, Astana mellett, és igen nagy kalandnak ígérkezik. A Kazahsztáni 
Cserkészszövetség szeretettel vár külföldi (így magyar) cserkészeket is. A tábor hivatalos 
nyelve az orosz lesz, de az oroszul nem tudók számára biztosítanak fordítót.  

További információt a táborról a Kazahsztáni Cserkészszövetség oldalán találtok: 
http://scouts.kz/index.php?do=static&page=jamboree-of-eurasia-region-in-2014 

Résztvevőnek 12-18 éves, a nemzetközi tábortörzsbe (IST) pedig 18 év feletti cserkészek 
jelentkezhetnek. 
Jelentkezni a következő linken tudtok: 

https://docs.google.com/forms/d/1sRtYp05XbSDsMQwCAS8qMNzLR__gFMpw8Fg81IsTGr
4/viewform 

A végleges jelentkezés határideje: 2014. február 15. 
 

Beszámolóink 
 
Csapatkarácsony 2013-ban  

December 22-én, vasárnap, már a délelőtti órákban lázas készülődés volt a plébánián: 
fenyőfadíszítés, székpakolás, terem rendezés. Nem is csoda, hiszen 16:00-tól kezdetét vette 

a várva várt Csapatkarácsony! Az őrsök a hónap folyamán végig készültek a különböző 
színes előadásokkal, színdarabokkal. Minden cserkész izgatottan várta az eseményt, hogy 
előadhassa produkcióját. Délután négy órára a plébánia nagy terme meg is telt a kíváncsi 

szülőkkel, hozzátartozókkal, barátokkal, barátnőkkel, ismerősökkel. Kezdetét is vette a 
2013-as év utolsó programja. Tegger egy rövid beszédével megnyitotta az ünnepséget, majd 

Mezei Csengével felváltva konferálták be az őrsöket. A kiscserkészek szokás szerint 
mindenkit elbűvöltek tündéri szereplésükkel és jelmezükkel. A Sivatagi róka őrs története 
igazán megható volt számomra, a Hiúz őrs igazán elbűvölő volt. 

http://scouts.kz/index.php?do=static&page=jamboree-of-eurasia-region-in-2014
https://docs.google.com/forms/d/1sRtYp05XbSDsMQwCAS8qMNzLR__gFMpw8Fg81IsTGr4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sRtYp05XbSDsMQwCAS8qMNzLR__gFMpw8Fg81IsTGr4/viewform
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A Szent Erzsébet rajból a Kolibri őrs egy táncos produkcióval, azaz egy Charleston 
koreográfiával készült, melyet videón tekinthettünk meg.  A kószák, azaz a II. Rákóczi 

Ferenc raj két őrse, a Fehér farkasok és a Hollók egy nagyon mulatságos táncot mutattak 
be rítusos karácsonyi zenék mixére. Az előadásuk arról szólt, hogy a manók elaludtak 

december 24-én, pedig ajándékokat kéne csomagolniuk a mikulásgyárban. Erre rájött a 
Mikulás is, aki így nagyon csalódott lett. Erre a manók felvidították, majd ezután elmentek 
vígan a gyárba dolgozni. Itt elkészültek a csomagok, de közben a kész ajándékokat a 

krampuszok eltulajdonították. Szerencsére az angyalok észrevették a krampuszokat és egy 
csata keretében visszaszerezték az ajándékokat. Így a Mikulás el tudta őket vinni a 

gyerekeknek. Az előadást egy közös tánc és szaloncukoreső zárta.  

 

Ezután a 2013-as évről egy színvonalas csapatfilmet nézhettünk meg, melyet Kiss Tamás 
készített. A videó elsöprő sikert aratott. Köszönjük Tominak ezúton is a filmet! Tegger 

programunk záró részében megköszönte mindenkinek a részvételt, különösképpen az 1031. 
sz. Hunyadi János cserkészcsapat tagjainak. Soós Árpád, a csömöri cserkészek 
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csapatparancsnoka is mondott pár köszönő szót felénk. Továbbá megemlítette, hogy 

elhozták a béke lángját közénk, így bárki hazaviheti egy kis gyertyán, vagy mécsesen. A 
csapat ezután átvonult a templomba misére. A mise után egy kis agapé várta az éhes 
cserkészeket és szüleiket és megtörténtek az őrsökben az ajándékátadások is. A vezetőségi 

koccintás és a pakolás után mindenki szeretettel teli szívvel ment haza és kezdte meg a 
készülődést Urunk születésére. 

Kiss Noémi 
őrsvezető 

Mert segíteni jó! 

A következő történet nem egy programunk eseménydús beszámolója, hanem egy szép 

történeté. Egy hideg, nyirkos, esős, januári hétfő reggelen történt mindez. Ezen a csúnya 
reggelen semmi kedvem nem volt felkelni és bemenni az egyetemre, mert egy elég nehéz 

tárgyból vizsgáznom kellett. Így aztán unottan mentem ki a buszmegállóba és szálltam fel a 
buszra. A buszon bedugtam a fülhallgatómat és begubóztam a kis világomba. Így utaztam. 
A busz végig zötykölődött a városon a reggeli forgalomban. Az egyik megállónál felszállt egy 

vak, idős bácsi. Leült, majd maga elé meredt. Arcán a szomorúság látszott. Minden utas 
eltávolodott mellőle. Ez egy kicsit elgondolkodtatott. Elhatároztam, hogy segítek a bácsinak. 
A végállomásnál odamentem hozzá. Lesegítettem a buszról, majd megkérdeztem, hogy hová 

szeretne menni. 

 

Kiderült, hogy arra amerre én, így egy jó darabig együtt utaztam vele. Nagyon kedves bácsi 

volt. Beszédbe elegyedtünk, és mesélt az életéről. Mesélt a tanulmányairól, a családjáról, a 
barátairól. Az arca egészen megváltozott. Mosolygott, mosolyogva beszélt és ennek hatására 
nekem is jó kedvem lett. Egy idő után elváltak útjaink. Megköszönte a segítségemet és sok 

sikert kívánt a vizsgámhoz. Ekkor jutott eszembe, hogy hamarosan számot kell adjak 
tudásomról az egyik tanáromnak. De valahogy már nem izgultam annyira, valahogy már 

nem is izgatott a vizsga. Boldog voltam, mosolyogtam. Hogy miért is? Mert jó, hogyha 
cserkészként a cserkésztörvények szerint élünk, hisz a cserkész ahol tud, segít! Szóval 
merjünk segíteni örömmel, mert segíteni mindig jó másokon! 

 

Önkéntes cserkészek 

December 15-én, a Fiatalok a Kertvárosért Egyesület szervezésében egy jótékonysági 

előadás megrendezésére került sor a rászoruló gyermekek részére az Erzsébet-ligeti 
Színházban. A diótörőt játszották. Ezen a programon a 929-es cserkészek önkéntes alapon 
vettek részt, segítették a gyermekeket az ott tartózkodásuk alatt. Kiss Noémi, a Fehérfarkas 

őrs őrsvezetője így emlékszik vissza: „Délután három-négy óra körül érkeztünk oda mi, 
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segítők. Azaz Lilla, Kinga, Adri, Hambi, Viktor, Tegger és 

jómagam. Összegyűltük egy nagy teremben és vártuk a 
gyerkőcöket. 16 óra után egyre többen érkeztek. Majd 
mi, segítők felosztottuk a gyerekeket 6-7 fős 

csoportokra, és így, együtt vonultunk be a színház 
nagytermébe. Leültettük őket, és hamarosan kezdetét 

vette a darab. Nagyon látványosak voltak a díszletek, a 
táncok és a koreográfia. A gyerekek nagyon élvezték az 
előadást, de megjegyzem, mi magunk is. A tapsvihar 

után visszavezettük a csöppségeket a gyülekezőhelyre, 
ahol hatalmas agapé várta őket. Ehettek szendvicset, 
sütiket és ihattak meleg teát, ami nekünk is nagyon jól 

esett. Ezután a fennmaradó időben karácsonyi 
üdvözlőkártyákat lehetett készíteni. A gyerekeknek 

nagyon tetszett az ötlet, főleg a különböző színes tollak 
és a csillámporos ragasztó nyűgözte le őket. A remekművek elkészültek, és közben a szülők 
is betoppantak. A gyerekek távozása után összecsomagoltunk és hazajöttünk.” Igen, néha 

kell egy kis önkéntesség az életünkbe, amikor bármi is a feladat, a munka, mi segítünk, 
megoldjuk csupán szeretetből, csupán azért, mert adni jó! 

Kiss Noémi 
Vidra őrs 

   

Téli barangolás a Hargitán 

Karácsony tájékán egyszer csak meghallottuk a hívó szavakat: „Erdély, Hargita, Egyes-kő, 
Nagy-Hagymás, Madaras, székely testvérek, fenyő, fenyő, fenyő…” A mókus márpedig egy 

olyan állatfaj, amely a fenyőfák között érzi igazán jól magát. Csodálkozhatunk-e hát azon, 
hogy a Fekete Mókusok három tagja nem tudott ellenállni a hívó szónak?  

Nagy nehezen beütemeztük – a vizsgaidőszakban – a január 17–19-i hétvégét. Bence 
felajánlotta az autóját (és emellett az idegeit is) a közös cél érdekében, hálánk emiatt még 

sokáig üldözni fogja. A fuvar Szegedről indult, Hambi és Tom vonattal gurultak le odáig, 
illetve csatlakozott még hozzánk Bajáról Bence régi barátja, Endre. 

Január 17-én, pénteken 16 óra körül indult Erdélybe a négyfős csapat. Dél felől 
közelítettünk: Szeged – Makó – Nagylak – Arad – Déva – Szászsebes – Gyulafehérvár – 
Balázsfalva – Medgyes – Segesvár – Székelyudvarhely – Csíkszereda – Madéfalva volt az 

útvonal. Az út többé-kevésbé gondtalanul telt, de azért nem lehet szó nélkül elmenni az 
aradi „helyzet” mellett. Az aradi elkerülő úton létesült jó félórás dugó, a legváratlanabb 

helyen előbukkanó úthibák, építkezések és keresztező sínek, valamint a dugóban CD-t 
áruló csuklyás alak igazi balkáni hangulatot kölcsönzött számunkra a koraesti 
sötétségben. Arad visszafelé is tartogatott meglepetést, a nem túl egyértelmű útjelzések 

folyományaképp egy merész visszafordulót követően kerültünk konfrontációba a helyi 
rendvédelmi erőkkel, de ezzel minden negatívumot nagyjából fel is soroltunk, ami az utazás 

során ért minket. 

Hajnali kettő körül érkeztünk meg Madéfalvára. Szállásunk, a madéfalvi közösségi ház 

fűtött cserkészterme kiváló pihenőhelyül szolgált utazásban megfáradt tagjaink számára. 
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Másnap kora reggel nekivágtunk a többek által már ismert Nagy-Hagymás-túrának: 

kocsival felmentünk Balánbányára, és vendéglátónk, Miklós Levi túravezetése mellett 
elindultunk fölfelé az Egyes-kőre. A Csíki-medencére, valamint a Hargita tájaira nyíló 
kilátás most is úgy hatott rám, mint amikor először megpillantottam – megunhatatlan e 

lankás, fenyvesekkel borított, vadregényes tájék. 

A szintvonalak leküzdése után az Egyes-kői turistaháznál már összefüggő hóréteget 

tapostunk, így valóban mesébe illő látványt nyújtott a turistaház előtt szerénykedő, 
karácsonyi díszekbe öltöztetett fenyőfácska. Maga a turistaház is immár felújítva pompázott 

előttünk, és vígan eregette kéményén a füstöt. A turisták előszeretettel veszik igénybe a 
rendezett portát szállás gyanánt, a kilátás pazar, a nem is túl drága szállásdíj pedig még 
érthetőbbé teszi, miért kell már hónapokkal korábban helyet foglalni ahhoz, hogy valaki ott 

aludhasson. 

Már lentről látszott, hogy a hegy fehér felhősapkát visel, és ezt el is értük az Egyes-kő 
szikláinak lábánál. A via ferratás1 sziklákat már ködben másztuk, valamint a Nagy-
Hagymásra is már jórészt korlátozott látási viszonyok között mentünk tovább. Ez a helyzet 

odáig fajult, hogy a Nagy-Hagymás csúcsát – székelyesen mondva – „meg sem kaptuk”, 
mert egyszerűen nem láttunk el olyan messzire, amilyen távolságra a jelzések voltak. Egy 
órát keveregtünk a lapos hegytetőn, fától fáig, iránytűvel, valamint a korábban a hóban 

hagyott nyomainkkal próbáltunk tájékozódni. Izgalmas volt aztán megkeresni a 
Balánbányára visszavezető irányt, de szerencsére végül egy jellegzetes kidőlt fából 

beazonosítottuk, hogy itt már jártunk, úgyhogy vissza is erre kell menni. 

Élményekkel telve tértünk vissza 

a szállásunkra, megköszöntük 
Levi túravezetését. Vettünk 
borvizet a Siculicidium utcából, 

és még aznap este felautóztunk 
(nem minden probléma nélkül) a 

Madarasi Hargitára, mert az 
egyik ottani turistaházba foglalt 
nekünk szállást vasárnapi 

vendéglátónk, Bizsu. A 
turistaházban nem voltunk 

egyedül, és nem volt éppenséggel 
esemény nélküli az ott töltött 
éjszaka, de a lényeg, hogy 

másnap 10 órakor útra készen 
voltunk a Madarasi Hargita 
csúcsát meghódítani. 

A csúcs egyórányi könnyű 

járásra van csak a sí központtól. 
A hófödte borókás és a 
törpefenyők közötti séta 

lélekemelő volt, a csúcson pedig 
hosszan elidőztünk a szinte már 
kisebb erdővé gyarapodott 

kopjafák között. 

                                                           
1
 Via ferrata: sziklás hegyi út, ahol biztosítási elemek: létrák, lépcsők, hidak, acélkötelek, láncok segítik az előrehaladást, valamint a „beülő”. 

A via ferrata túrázás gyakorlatot, fizikai és szellemi állóképességet, valamint megfelelő felszerelést igényel. 
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A felejthetetlen kilátást hátrahagyva legurultunk Zetelakára, ahol Bizsu és családja 

fejedelmi vendéglátásban részesített bennünket. És még mindig nem értünk az élmények 
végére: az ínycsiklandózó töltött káposztával jóllakva, Bizsu vezetésével délután 
kiautóztunk a Székelyvarság határában, idilli fenyves közepén megbújó Csobogó-kő 

vízeséshez. Körbejártuk a környéket, visszafelé pedig kiszálltunk a (félig) befagyott Zetelakai 
víztározó mellett, hogy újra átélhessük a jégen csúszkálás már-már feledés homályába 

vesző, gyermeki örömeit. 

Visszatérve Zetelakára részt vettünk az esti misén, majd egy utolsó, kellemes, éjszakába 

nyúló beszélgetés végén, ottani idő szerint este 9 órakor indultunk vissza Szegedre. Az 
biztos, hogy életre szóló élményekkel gazdagodva értünk haza, és az is biztos, hogy nem 
most jártunk arrafelé utoljára. Talán már a nyáron vissza is térünk… 

Gál Tamás Zoltán st. 

Feketemókus őrs 

 

 

Csapatparancsnoki vezetőképzés (CspkVK) 

 
Talán sokaknak ellentmondásosnak tűnik ez a cím: miért kell egy csapatparancsnoknak 

részt vennie egy képzésen? Egyáltalán mit lehet még ott tanulni, ha már csapatparancsnok 
az ember? 
 

Első és legfontosabb kérdésre a rövid válasz: nem kell CspkVK-ra menni, csak akkor, ha jó 
parancsnok akarsz lenni :) Ugyanez igaz bármely vezetőképzésre is: akkor végezd el, ha jó 

vezető akarsz lenni. Máskülönben csak erőltetett lesz az egész. 
 
Rengeteg vezetési, kommunikációs, tervezési ismeretet lehet tanulni, melyeket mind be 

tudsz építeni a saját csapatod vezetésébe. Nagyon sokat számít, hogy naprakész legyél és 
folyamatosan továbbképezd magad a többi csapatparancsnokkal együtt. 

 
Mint minden cserkészképzésnek, ennek is van jelvénye: a woogle. Ami nem más mint egy 
kettősfonatú bőr nyakkendőgyűrű, mely a Wood Badge cserkésztisztképzés jelvényeinek egy 

része. 
 
A jelvény emlékeztet arra: van hova fejlődni mindig, még akkor is, ha csapatparancsnok 

vagy! Az önmagába visszatérő kanyarulatos fonatok is jelzik: az ifjúság és önmagunk 
nevelését soha nem szabad abbahagyni! 

 
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki segített a képzés elvégzésében! 

Tegger 
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125 éve született Sík Sándor 

Piarista szerzetes, a magyar cserkészmozgalom egyik megalapítója 

 
„A cserkészet első jellemzője a mások iránti felelősségteljes szolgálatkészség.” 

Sík Sándor, 1933 

 
1889. január 20-án született Budapesten. Édesapja korai halála után 
édesanyja nevelte négy testvérével együtt Gödöllőn. 1903-ban belépett a 
piarista rendbe, majd a budapesti egyetem bölcsészkarán magyar–latin–
görög szakos tanárként végzett. 
1912-től egyik alapítója és irányadója volt a magyar 
cserkészmozgalomnak, valamint első parancsnoka a budapesti piarista 
gimnázium cserkészcsapatának. 

A cserkészet mellett számos imakönyvet, tankönyvet, újságot 
szerkesztett, levelező tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, 

rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd magyarországi 
tartományfőnöke lett. 1948-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. 

A cserkészetre a nemzeti erő megszervezésének új lehetőségeként 
tekintett, beépítette pedagógusi munkájába is, nyaranta pedig együtt 
táborozott a cserkészekkel. Többek között megszervezte az 1926-os 
megyeri nemzeti nagytábort, majd az 1933-as gödöllői cserkész 
világtalálkozót. 

1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten. Hamvai a Kerepesi temető piarista sírboltjában 
nyugszanak. Szellemi hagyatéka ma is időszerű. 

A cserkészetről szóló kötetei: Magyar cserkészvezetők könyve (1922), A cserkészet (1930), 
A cserkészpróbák (1936). 

 

SÍK SÁNDOR:   

Te Deum 

Téged Isten dicsérlek 
és hálát adok mindenért. 

Hogy megvolt mindig a mindennapim 
és nem gyűjtöttem másnapra valót, 

hála legyen. 

Hogy mindig jutott két garasom adni, 
és magamnak nem kellett kéregetnem, 

hála legyen. 

Hogy értenem adatott másokat, 
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, 

hála legyen. 

Hogy a sírókkal sírni jól esett, 
és nem nevettem minden nevetővel, 

hála legyen. 

Hogy megmutattál mindent, ami szép 
és megmutattál mindent, ami rút, 

hála legyen. 

Hogy boldoggá tett minden, ami szép 
és ami rút, nem tett boldogtalanná, 

hála legyen. 

Hogy sohasem féltem a szeretettől 
és szerethettem, akik nem szerettek, 

hála legyen. 

 

Hogy akik szerettek, szépen szerettek, 
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, 

hála legyen. 

Hogy amim nem volt, nem kívántam, 
és sohasem volt elég, aki voltam, 

hála legyen. 

Hogy ember lehettem akkor is, 
mikor az emberek nem akartak emberek lenni, 

hála legyen. 
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Hogy megtarthattam a hitet, 
és megfuthattam a kicsik futását, 
és futva futhatok az Érkező elé, 

s tán nem kell a városba mennem 
a lámpásomba olajért, 

hála legyen! 

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! 
és ma is kiálthatom: úgy legyen! 

és holnap és holnapután és azután is 
akarom énekelni: úgy legyen! – 

hála legyen, Uram! 
Hála legyen! 

 

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% 
Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány 
Kérjük, támogassa a 929. sz. Szent Mihály Cserkészcsapatot személyi jövedelemadója 1%-
ának felajánlásával! 

Alapítványunk évtizedek óta segíti munkánkat. Anyagi támogatásukkal az elmúlt 23 évben 
21 nagytábor, számtalan kirándulás jöhetett létre; fedeztünk a hátrányos helyzetben lévő 

cserkészek táborozási költségeit, felújítottuk csapatotthonunkat, beszereztünk új 
eszközöket, egyenruhákat. Adományával Ön is hozzájárulhat a rákosszentmihályi fiatalok 
egészségesebb életéhez. 

Bővebb információ az alapítvány honlapján: http://929szentmihaly.hu/alapitvany 
Az adó egy százalékáról rendelkező nyilatkozaton: 
– a kedvezményezett adószáma: 18159305-1-43 

– a kedvezményezett neve: Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány 
Köszönjük! 

Gál Tamás Zoltán (a kuratórium elnöke) 
Téglás Gergely (csapatparancsnok) 

 
 
Információk, hasznos honlapok: 
929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat: http://929szentmihaly.hu 
X. Cserkészkerület: http:// www.xcserkesz.hu/  
Magyar Cserkészszövetség: http://www.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 929hirlevel-subscribe@googlegroups.com címen lehet feliratkozni! 
 

Készítette: 
Média Munkacsoport – Hírek, Felelőse: Kiss Noémi 

 
Kiadja:  

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

http://www.cserkeszbolt.hu/
http://929szentmihaly.hu/alapitvany
http://929szentmihaly.hu/
http://cserkesz.hu/xker/
http://www.cserkesz.hu/
http://rakosszentmihaly.hu/
http://neriiskola.hu/
mailto:929hirlevel-subscribe@googlegroups.com
http://929szentmihaly.hu/

