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Az elmúlt évben kincskeresésre indultunk, amelynek során 

meg kellett küzdenünk a banditákkal. Közben segítettünk a 

telepeseknek egy western város felépítésében és végül valódi 
kincsekkel térhettünk haza… Hosszú beszámolók helyett eb-

ben a kis hírlevél különkiadásban meséljük el Nektek, mi 

minden történt a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapattal a 

2009/10-es cserkészévben. Kicsik és nagyok, csapattagok és 

érdeklődők egyaránt betekintést nyerhetnek az év során átélt 

élményeink kincsesládájába. Olvassátok szeretettel! 

Kik is vagyunk mi, cserkészek? 

A Magyarországon a fogadalma szerint élő, mintegy 8000 
cserkész munkáját a Magyar Cserkészszövetség fogja 
össze. (http://mcssz.hu) 

A Szövetség kerületekre tagolódik, melyek közül mi a X. 
(pesti) Cserkészkerületnek vagyunk a tagjai.  
(http://cserkesz.hu/xker) 

A kerület 60 csapata közül mi vagyunk a Rákosszentmi-
hályon működő 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat. 
1161 Budapest, Templom tér 3. 
http://929szentmihaly.hu 

A világ legnagyobb - közel 30 millió tagot számláló - ön-
kéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő moz-
galmának vagyunk a tagjai. (http://scout.org) 

Főbb eseményeink: 

Városmisszió 2009 

Erdőtakarítás 

Kerületi ünnepségek 

Téliportya 

Cserkésznap KeFiR 

Kiscserkész tanyázás 

Cserkésztábor 

 

 
 

Kiadja: 
929. sz. Szent 

Mihály cscs. 
vezetősége 

 
Készítette: 

Hírek  

munkacsoport 

 

Májusban felnőttcserkészeink családi kirándulást és bográcsozást 

szerveztek cserkészeink, kiscserkészeink és szüleik számára  a Csobánkai 

Cserkészparkban. 

Nyáron sor került cserkészeink várva várt, titkos fogadalomtételére 

és kiscserkészeink ígérettételére is. 

Majd eljött a kiscserkész tanyázás, utána meg a nyári tábor ideje 

is. A tanyázást a kismarosi cserkésztestvéreinkkel közösen szerveztük. 

Mind a tanyázásra, mind a nomád táborba csak azok a (kis)cserkészek 

jöhetnek el, akik évközben jelenlétükkel és szorgalmukkal bebizonyítják, 

hogy ők valóban igyekeznek (kis)cserkészként élni mindennapjaikat. 
Augusztusban csapatunkból többen is részt vettek a közép-európai cser-

késztalálkozón, a Concordián. 

Kik vezetik a csapatot? 

Vezetőségünk 16 évnél idősebb tanulókból és  

felnőtt családos emberekből áll, akik többsége sok éves 

vezetői tapasztalattal és a Szövetség által elfogadott, külön- 

féle vezetői-nevelői képesítésekkel rendelkezik. 

 

Hol működünk? 
A kiadványban felsorolt programokon kívül heti 

rendszerességgel tartanak az őrsvezetők őrsgyűlése-

ket székhelyünkön, a Rákosszentmihályi Plébánián 
és partner iskolánkban, a Néri Szent Fülöp Katolikus 

Általános Iskolában. 

 

Elérhetőségeink: 
1161 Bp. Templom tér 3. 

http://929szentmihaly.hu 

Téglás Gergely - Tegger 

csapatparancsnok-helyettes 

06705074242 
tegger@cserkesz.hu 

Ezúton is  

KÖSZÖNJÜK  
minden szülőnek, tá-

mogatónak, ismerős-

nek és 1% felajánló-

nak, hogy támogattak 
minket! 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szeptember volt - mint min-

den évben - az egyik legsű-

rűbb hónapunk.  

Évnyitó csapatgyűléssel 
kezdtük az évet, ahol az egész 

csapat apraja-nagyja együtt 
először találkozott. 

Nyári táborunkról tartottunk 

képvetítést az érdeklődők 

számára plébániánk ifjúsági 
termében. 

 

 

 

 

Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy cserkészeink nemcsak 

testben, hanem lélekben is 

fejlődjenek. Ezért is támogat-

juk és veszünk részt minden 

évben a kerületi  

Városmissziós programon 

a Tanácsparkban. 

 

Egyházközségünk életében 

is tevékeny szerepet válla-

lunk az év során, melyet 

minden évben a Szentmi-

hályi búcsú szervezésével 

kezdünk. Kézműves sátor-

ral, teaházzal és számtalan 

színes programmal várjuk 

cserkészeinket és az arra 
járókat. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nevelő mozgalom vagyunk, 
és nevelésünk egyik legha-

tékonyabb eszköze a termé-

szetjárás. Szokásos, minden 

kíváncsi érdeklődő felé nyi-

tott őszi csapatkirán-
dulásunkat október első 

napjaiban rendeztük meg, 

ahová velünk tartottak még 

csömöri cserkésztestvére-

ink, több cserkész szülő és 

testvér is. 

 

Természetközeli életmódunkból 

kifolyólag megragadunk minden 

alkalmat, ami a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos. Idén a 

Gyíkpohár Alapítvánnyal karölt-

ve erdőtakarításon vettünk 

részt. 

Úgy gondoljuk, hogy ahhoz, 

hogy cserkészeink felelős állam-

polgárrá váljanak nélkülözhetet-

len a magyar kultúra, történe-

lem és hagyományok ismerete 
és ápolása. Ezért egyenruhában 

jelenünk meg minden kerületi 

ünnepségen, szoboravatáson 
és megemlékezésen. 

 

 

 

 

 

Korosztályaink 

k
is

c
s
e
rk

é
s
z
 

ú
jo

n
c
 

c
s
e
rk

é
s
z
 

k
ó
s
z
a
 

v
á
n
d
o
r
 

fe
ln

ő
tt

 

7 

év 

10 

12 

16 

18 

24 

 Ahogy a korosztályi ská-
lánkon is láthatjátok, 
cserkész mindenki le-
het, aki 7 évesnél idő-
sebb, nyitott elveinkre és 
hajlandó tevékenyen részt 
venni a közössége életé-
ben. 
Az első osztályosoktól kezdve 
a felnőttekig mindenki a saját 
korosztályi közösségeiben éli 
cserkész életét a fogadalom és a 
10 cserkésztörvény szerint. 

Ki lehet cserkész? 

Szövetségi 

c se r kés z -

programok-
on is részt 

vettünk az 

év során, 

ilyenek vol-

tak: 

Kosárlabda bajnokság, 
mese erdő,  daléneklési 

verseny, teljesítménytú-
rák, számháború, regös 

napok, busóbál, hadijá-
ték, arisoft bajnokság. 

Csapatunk tagjainak és család-

juknak valamint ismerőseink-

nek és támogatóinknak a máso-

dik nagy találkozási alkalma és 

együttléte a Csapatkarácsony. 

 

Februárban téliportyára indult  a 

csapat, ahol egy kiadós havas kirán-

dulás után egy iskolában szálltunk 

meg. Itt a sok változatos program mel-

lett a kiscserkészek és cserkészek egy 

hatalmas western kereskedőváros la-
kóiként élték az életüket. 

 Tavasszal keresztutat és 

Szentsírőrséget szervez-

tünk templomunkban. 

Április 24-e, Szent György 

nap,  a Cserkészek napja. 
Idén ennek keretében a Fiata-

lok a Kertvárosért Egyesület-
tel, a mátyásföldi cserkésztest-

véreinkkel és a Kertvárosi  

Az őrs 6-8 azonos korosztályú és ne-
mű cserkész közössége, amelyet egy 

néhány évvel idősebb őrsvezető irányít. 

 

A raj pedig 2-4 őrsből álló nevelési kö-

zösség, melyet egy felnőtt-nevelő veze-

tő irányít. 

Mi az őrs és mi a raj? 

Ifjúsági Önkormányzattal együttmű-

ködve szerveztük meg a Kertvárosi Fia-

talok Rendezvényét, a KeFiR-t az 

Erzsébetligetben. 


