
Kalandjaink a középkori Angliában 
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Az elmúlt évben kincskeresésre indultunk, amelynek során a 

kisebbekkel Artúr királlyal és udvarával is találkoztunk. Köz-

ben a nagyobbakkal segítettünk Ivanhoe-nak és barátainak 
az igaz ügyek megvédelmezésében és végül valódi kincsekkel 

térhettünk haza… Hosszú beszámolók helyett ebben a kis 

hírlevél különkiadásban meséljük el Nektek, mi minden tör-

tént a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapattal a 2011/12-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://www.xcserkesz.hu) 

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 2011 

Szentmihályi búcsú 

Hagyományőrző Bál 

Téliportya 

Cserkésznap 

Csapatnap 

Kiscserkész tanyázás 

Kósza- és cserkésztábor 

 

 
 

Kiadja: 
929. sz. Szent 

Mihály cscs. 
vezetősége 

 
Készítette: 

Média  

munkacsoport 

 

Ebben az évben ünnepeltük csapatunk fennállásának 85. évfordulóját. Az 

emlékévünk főbb eseményei a Néri Iskolában tartott Hagyományőrző 
Bál, a tavaszi Csapat Lelkinap, a júniusi Csapatnap és a tábori Lá-

togatói Nap voltak. 

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 je-

lenlétükkel és szorgalmukkal bebizonyítják, hogy ők valóban igyekeznek 

(kis)cserkészként élni mindennapjaikat. 

Legnagyobb cserkészeink számára külön kósza tábort tartottunk több-

napos portyával és tábori építkezéssel egybekötve. 

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 

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 őrsi és raji ki-

rándulásainkat október 

első napjaiban rendeztük 

meg, ahová velünk tartott 

még több cserkész szülő és 

testvér is. 

 

Természetközeli életmódunkból 

kifolyólag megragadunk minden 

alkalmat, hogy őrseink és raja-

ink  többnapos portyára is 
menjenek. Idén jártunk a pilisi 

hegyekben, megmásztuk a Csó-
ványost és vándoraink bejárták 

a Gerecse erdeit. 

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  a kerületi ün-
nepségeken. 

 

 

 

 

 

Korosztályaink 
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 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: 

Kerületi cserkésznap, 
mese erdő,  daléneklési 

verseny, teljesítménytú-
rák, számháború, regös 

napok, busóbál, hadijá-
ték. 

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-egy iskolában száll-

tunk meg. A kiscserkészek a Bör-

zsönybe mentek, míg a cserkészek és 

kószák a Cserhátban portyáztak. 

 
Mindkét helyen a korosztá-

lyuknak megfelelő ügyességi 

és logikai fejtörőkkel foglalkoz-
tak akadályversenyszerűen 

körbejárva a környéket. 

Tavasszal keresztutat és 

Szentsírőrséget szervez-

tünk templomunkban. 

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? 

Április 24-e, Szent György nap,  a 

Cserkészek napja. Idén ennek 

keretében részt vettünk a Kerületi 

Cserkésznapon a gödöllői Teleki Pál 

Cserkészparkban. 


