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Az ünnepséget a Szentmihályi Kulturális 
Központban tartották Vajda Kincső őrsvezető 
közreműködésével. Először az őrsök felsora-
koztak az intézmény udvarán az ünnepélyes 
zászlófelvonáshoz, majd a folytatásra már az 
épületben került sor. Mivel a cserkészmozga-
lom szerves része a hit, az ünnepség imával 
kezdődött. Téglás Gergely, a felnőtt cserké-
szek vezetője imaként ezúttal Szent Mihály 
arkangyal himnuszát választotta, amely egy-
úttal a cserkészcsapat himnusza is.

Majd Szatmáry László önkormányzati kép-
viselő tekintett vissza a cserkészmozgalom 
történetére. Elmond-
ta, hogy a cserkészet 
kezdetei 1907-ig nyúl-
nak vissza, amikor 
lord Baden-Powell, a 
brit hadsereg tábor-
noka megrendezte az 
első cserkésztábort 
fiúknak az angliai 
Brownsea Islanden. 

A cserkészet alapelveit 1908-ban megjelent 
Cserkészet fiúknak című könyvében fektette 
le, amely saját korábbi, katonai kiképzési 
szakkönyvei mellett, más hasonló kezdemé-
nyezésekből is merített. A 20. század első 
felében a mozgalom világszerte elterjedt, és 
mind a fiúk, mind a lányok kö-
rében népszerűvé vált. Eddig a 
kezdetek óta 300 millió tagja 
volt a cserkészvilágnak. 

A rákosszentmihályi cser-
készcsapatot 1927 nyarán 
jegyezték be 929. számon. 
Működését jelentősen befo-
lyásolták a történelem viharai, 
például a második világháború. 
1945-ben a front végigsöpört 
Szentmihályon, a cserkészélet 
átmenetileg lehetetlenné vált. 
Nemsokára újjáéledt ugyan, de 
az új rendszer nem tűrte a vallással szoros 
kapcsolatot ápoló szervezeteket. A rendszer-
váltás utáni években nagy szerepük volt az 
olyan személyiségeknek, mint Szlavkovszky 
László, aki egészen 2011-ben bekövetkezett 
haláláig motorja és vezetője volt a szentmi-
hályi cserkészeknek.

Szatmáry László ajándékot is hozott az ün-
neplőknek. Átnyújtotta a Rákosszentmihály 
történetét feldolgozó könyv második kötetét, 
amely a napokban jelent meg.

Eztán a felnőtt cserkészek sorakoztak fel a 
teremben. Közülük is kiemelt tisztelet övez-
te az egykori Bagoly őrs tagjait, akik már 
mindhárman az ősz hajú korosztályhoz tar-

toznak: Dávid Zoltán (cserkésztiszt), Hahn 
György és Nagy Károly. Ők a mai napig hűek 
cserkész fogadalmukhoz. Téglás Gergely ké-
résére elmeséltek néhány régi, szórakoztató 
cserkésztörténetet, amelyet a hallgatóság a 
többféle cserkésztaps közül az egyikkel ju-
talmazott.

Végül Járó Zoltán csapatparancsnok, a Tűz-
liliom Egyesület elnöke mondott beszédet, 
vázolta a jövőre vonatkozó terveket és meg-
nyitotta a következő cserkészévet. 

A születésnapi rendezvény ünnepélyes 
zászlólevonással ért véget a Kulturális Köz-
pont udvarán.

M.T.

A rákosszentmihályi cserkészek 
kitartására és elkötelezettségére 
jellemző, hogy a csapatuk már 
közel egy évszázada talpon van. 
Ez azért is nagy teljesítmény, 
mert a rendszerváltozás előtt a 
hatalom nem nézte jó szemmel 
a cserkészek létezését. A cser-
készvezetők kockázatot vállaltak 
azzal, hogy – igaz, olykor álcáz-
va, más tevékenységnek feltűn-
tetve – mégis tovább vitték a 
lángot. Viszont ennek is köszön-
hető, hogy most 95 éves évfor-
dulót ünnepelhettek.

A Pilisi Parkerdő Zrt. közleménye

Tisztelt tűzifa iránt érdeklődők!
Kérjük kövesse rövid útmutatónkat, ha részt szeretne venni a Lakos-
sági Tűzifaprogramban:

• Ellenőrizze, hogy az Ön lakhelye a Pilisi Parkerdő működési terü-
letén található-e.  
• Kérjük, válassza ki az Ön lakhelyéhez legközelebb található ér-
tékesítési pontunkat. (Ezekről a https://parkerdo.hu/erdogazdalko-
das/a-faanyagrol/tuzifa-ertekesites linkre kattintva tud tájékozódni.)

Értékesítési pontjaink hétfőtől-csütörtökig 8-15:00 óráig, pénteken 
8-12:00 óráig állnak rendelkezésre. 
Ebben az időszakban fáradjon be értékesítési pontunkra, vagy e-ma-
ilben (e-mail: informacio@pprt.hu), illetve telefonon (Tel.: +36 26 

598 0009) lépjen kapcsolatba velünk. végezze el a szükséges adat- 
egyeztetést, illetve nyilatkozatadást. Felhívjuk figyelmét, hogy az 
egyeztetéshez szüksége lesz lakcímkártyájára és igazoló okmánya-
ira. Az egyeztetést követően kollégaink tájékoztatják a tűzifa befize-
tés módjáról, az átvételének várható időpontjáról és helyszínéről. A 
tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról 
a felhasználási helyre, azaz a háztar-
tásokig történő szállításról, illetve a fa 
feldolgozásáról a vásárlónak kell gon-
doskodnia.

95 éves a 929. számú 
Szent Mihály cserkészcsapat


