féle vezetői-nevelői képesítésekkel rendelkezik.

Hol működünk?
A kiadványban felsorolt programokon kívül heti
rendszerességgel tartanak az őrsvezetők őrsgyűléseket székhelyünkön, a Rákosszentmihályi Plébánián
és partner iskolánkban, a Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskolában.
Ezúton is

Elérhetőségeink:

1161 Bp. Templom tér 3.
http://929szentmihaly.hu
Téglás Gergely - Tegger
csapatparancsnok
06705074242
tegger@cserkesz.hu

KÖSZÖNJÜK
minden szülőnek, támogatónak, ismerősnek és 1% felajánlónak, hogy támogattak
minket!

Készítette:
Hírek
munkacsoport

KÜ LO NSZÁ M

Vezetőségünk 16 évnél idősebb tanulókból és
felnőtt családos emberekből áll, akik többsége sok éves
vezetői tapasztalattal és a Szövetség által elfogadott, külön-

929. sz. Szent
Mihály cscs.
vezetősége

III. é vfolyam,

Kik vezetik a csapatot?

Kiadja:

929. sz. Szént Mihaly csérkészcsapat HIRLEVELE

Tavasszal mély fájdalommal és imádsággal búcsúztattuk el szeretett csapatparancsnokainkat Laci bá’-t és Rezső bá’-t. Azokat a legendás
cserkészvezetőket, akiknek köszönhetjük, hogy ma ennyien együtt lehetünk ebben a csapatban.
Nyáron sor került cserkészeink várva várt, titkos fogadalomtételére
és kiscserkészeink ígérettételére is. Majd eljött a kiscserkész
tanyázás, utána meg a nyári tábor ideje is. 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.
Ebben az évben legnagyobb cserkészeink számára külön kósza tábort
tartottunk többnapos portyával és tábori építkezéssel egybekötve.

Kalandjaink a mesés Keleten
Az elmúlt évben kincskeresésre indultunk, amelynek során a
Szultánnal és udvarával is találkoztunk. Közben segítettünk a
berber törzseknek egy keleti város felépítésében és végül valódi kincsekkel térhettünk haza… Hosszú beszámolók helyett
ebben a kis hírlevél különkiadásban meséljük el Nektek, mi
minden történt a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapattal a
2010/11-es cserkészévben. Kicsik és nagyok, csapattagok és
érdeklődők egyaránt betekintést nyerhetnek az év során átélt
élményeink kincsesládájába. Olvassátok szeretettel!

Főbb eseményeink:
 Városmisszió

2010
 Szentmihályi búcsú
 Kerületi ünnepségek
 Téliportya
 Kiscserkész

tanyázás

 Kósza

tábor
 Cserkésztábor

Kik is vagyunk mi, cserkészek?
A világ legnagyobb - közel 30 millió tagot számláló - önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalmának vagyunk a tagjai. (http://scout.org)
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://www.xcserkesz.hu)
A kerület 60 csapata közül mi vagyunk a Rákosszentmihályon működő 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat.
1161 Budapest, Templom tér 3.
(http://929szentmihaly.hu)

Korosztályaink

Szeptember volt - mint minden évben - az egyik legsűrűbb hónapunk.

Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy cserkészeink nemcsak
testben, hanem lélekben is
fejlődjenek. Ezért is támogatjuk és veszünk részt minden
évben a kerületi

Városmissziós programon
a Tanácsparkban.

felnőtt
kósza

csapatgyűléssel

Nevelő mozgalom vagyunk,
és nevelésünk egyik leghatékonyabb eszköze a természetjárás. Szokásos, minden
kíváncsi érdeklődő felé nyitott őszi csapatkirándulásunkat október első
napjaiban rendeztük meg,
ahová velünk tartott még
több cserkész szülő és testvér is.

Ki lehet cserkész?
Ahogy a korosztályi skálánkon is láthatjátok,
cserkész mindenki lehet, aki 7 évesnél idősebb, nyitott elveinkre és
hajlandó tevékenyen részt
venni a közössége életében.
Az első osztályosoktól kezdve
a felnőttekig mindenki a saját
korosztályi közösségeiben éli
cserkész életét a fogadalom és a
10 cserkésztörvény szerint.

cserkész

16

12
újonc

kezdtük az évet, ahol az egész
csapat apraja-nagyja együtt
először találkozott.
Nyári táborunkról tartottunk
képvetítést az érdeklődők
számára plébániánk ifjúsági
termében.

24

18

kiscserkész

Évnyitó

év

vándor

Egyházközségünk életében
is tevékeny szerepet vállalunk az év során, melyet
minden évben a Szentmihályi búcsú szervezésével
kezdünk. Kézműves sátorral, teaházzal és számtalan
színes programmal várjuk
cserkészeinket és az arra
járókat.

10
7

Természetközeli életmódunkból
kifolyólag megragadunk minden
alkalmat, hogy őrseink és rajaink többnapos portyára
menjenek. Idén jártunk a pilisi
hegyekben, megmásztuk az egri
várat és kószáink bejárták a
Vértes erdeit.
Úgy gondoljuk, hogy ahhoz,
hogy cserkészeink felelős állampolgárrá váljanak nélkülözhetetlen a magyar kultúra, történelem és hagyományok ismerete
és ápolása. Ezért egyenruhában
jelenünk meg minden kerületi

ünnepségen.

Mi az őrs és mi a raj?
Az őrs 6-8 azonos korosztályú és nemű cserkész közössége, amelyet egy
néhány évvel idősebb őrsvezető irányít.
A raj pedig 2-4 őrsből álló nevelési közösség, melyet egy felnőtt-nevelő vezető irányít.
Februárban téliportyára indult a
csapat, ahol egy kiadós havas kirándulás után egy-egy iskolában szálltunk meg. A kiscserkészek Pomázra
mentek, míg a cserkészek és kószák
Zebegénybe portyáztak.

Szövetségi
cserkészprogramokon is részt
vettünk az
év
során,
ilyenek voltak:

Mindkét helyen a korosztályuknak megfelelő ügyességi
és logikai fejtörőkkel foglalkoztak akadályversenyszerűen
körbejárva a környéket.

Országos
cserkésznap,
mese erdő, daléneklési
verseny, teljesítménytúrák, számháború, regös
napok, busóbál, hadijáték.

tünk templomunkban.

Csapatunk tagjainak és családjuknak valamint ismerőseinknek és támogatóinknak a második nagy találkozási alkalma és
együttléte a Csapatkarácsony.

keresztutat és
Szentsírőrséget szervezTavasszal

Április 24-e, Szent György nap,
a
Cserkészek napja. Idén ennek
keretében részt vettünk az Országos
Csekésznapon a Budai Várban.

