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Az MCSSZ helyzete
Eseménynaptár - változások
KCsT!
Sajnálom, hogy mostanra derült ki, hogy az ŐVVK időpontok megváltoztak. Kérem, nézzétek
meg újra a naptárt, hogy biztosan ne legyen ütközés!
köszönöm!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Országos és regionális programok, események, képzések
Lelkigyakorlatok a jezsuitákkal
KCST!
Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe az alábbi lelkigyakorlatokat:
 2014.10.16-19. Búcsú

a boldogtalanságoktól – P. Sajgó Szabolcs SJ

 2014.10.22-26 Bevezetés

az imaéletbe – szent ignáci lelkigyakorlat hivatáskeresőknek
– P. Koronkai Zoltán SJ
 2014.11.13-16 Személyesen kísért szent ignáci lelkigyakorlat – P. Forrai Tamás SJ;
Fodor János atya; Bayer Róbertné
 2014.11.17-23 Isten csendjében Jézus Krisztusba öltözötten – szemlélődő
lelkigyakorlat – P. Sajgó Szabolcs SJ
Jelentkezés: Pintér Katalin, ÉH koordinátor, 0630-338-5784
JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Maradj talpon! - cserkész különkiadás
Mi a menő, ha nem ez?
Jelentkezz Te is a Maradj talpon! cserkész különkiadásába!
Haverkodnál Gundival? Villognál az eszeddel? Feszítenél az egyenruhádban? Szeretnéd, ha
felismernének az utcán? Vagy örülnél, hogy ezzel a tettel te is részt vennél abban, hogy
ország-világ előtt megmutassuk – milyen klassz csapat vagyunk! A vagány cserkészek! Akkor
csapjatok egy pacsit, és irány a tévé!
Én nem megyek, mert mi lesz ha…
Én attól félek, hogy beégek valamilyen cserkésztudás elfelejtése miatt. Tudod, a rövidzárlat…
Á, nem megyek, mert majd azzal húznak életem végéig, hogy mekkora zakó volt a zuhanás.

ÉS??
Ne légy paplan, gyertek játszani! Itt mutasd meg, hogy ki a vagány!
Ha egy kicsit jobban állsz a töriben annál, hogy Mohácsi csata 1526, vagy többet vágsz a
matekból Pitagorasz tételénél (a2+b2=c2), Buñuel-nél nem nézel egy bambát, egyáltalán,
bízol az általános műveltségedben, akkor jelentkezz!
A Magyar Televízió Maradj talpon! című népszerű kvízműsora – ahol 25 milliós fődíj a tét –
visszatér egy éves szünet után, és olyan különkiadásra készül, melyben KIZÁRÓLAG
CSERKÉSZEK vesznek részt. Akik kedvet éreznek arra, hogy megmérettessék magukat a
vetélkedőben, jelentkezzenek!

Ne várj a jelentkezéssel!
A játékban való részvétel korhatára: 18-55 év. Kizáró ok lehet a szereplésnél minden olyan

egészségügyi tényező, amely a résztvevő fizikai állapotát kockáztatja. (Ezekről a telefonos
egyeztetés során a műsor készítői részletesen egyeztetnek a jelentkezőkkel.)
Jelentkezési vonal: +36 30 903 03 74 (10:00-18:00-ig hívható)
Üzenetrögzítő: +36 1 759 59 59
E-mail: vetelkedo@mtva.hu

A jelentkezés során mindenképpen jelezzétek, hogy a cserkész különkiadásra jelentkeztek!
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 18.

Helyi koordinátort keresünk - 72 óra kompromisszum nélkül
Gyere velünk helyi koordinátornak, ha...
talpraesett vagy és besegítenél egy óriási önkéntes akcióba! Újítsuk meg a várost, rakjuk
rendbe a zöld övezeteket. Legyél te, aki egy kis csapattal mindezt koordinálja, hogy a lehető
legtalpraesettebb cserkészek segítsenek a 72 órában!

Jelentkezz csütörtökig itt: http://goo.gl/le1uhY
Részletek: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/mutasd- meg-jo-ugyed
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Beszámolók
Új szónok különpróbások
Kedves Cserkésztestvérek!
Örömmel adok hírt arról, hogy június 27-én este sikerrel tettek Szónok különpróbát a
következő cserkészek:
Boda Berta (1032), Földesi Tünde (140) Téglás Eszter (1032), Bíró Levente (1918), Bozzai
Dániel (1002), Magyar László (1103), Nagel Domonkos (1111).
Különpróbájukhoz szívből gratulálunk! Az esemény az I. és X. cserkészkerületek valamint az
Országos Vezetőtiszt támogatásával jöhetett létre. Hegedűs Márton jóvoltából néhány képet is
közölhetünk az eseményről, amelyet itt tekinthettek meg.
A zsűri tagjai közül Száler Tímea (140) sorai így örökítették meg az eseményeket:
"A Szónok Születik Gálaest, úgy gondolom, minden zsűritag, azaz a meghívott vendégek,
számára emlékezetes este marad. A változatos témák egy percig sem hagytak unatkozni
bennünket, és nem volt zavaró, hogy míg egyik percben a sajtkészítésről hallgattunk előadást,
addig a következőben már komoly filozófiai gondolatokról volt szó pl. az engedélyezés-tiltás
témával kapcsolatban. Az előadások keretében megismerhettünk új projekteket, érdek es
kezdeményezéseket, amelyekre az este után, nem hiszem, hogy egyedül én kerestem volna rá
az interneten. Ez is jelzi, hogy sokszor mennyire felkeltették az érdeklődésünket a szónokok,
akik profi módon, határozottan és magabiztosan álltak ki a közönség elé, mintha mindig is ezt
csinálták volna. Összességében egy nagyon kellemes estén vehettünk részt, amit ezúttal is
köszönök a szervezőknek és az előadóknak."
A június 27-én harmadik alkalommal megrendezett Szónok különpróba előtt a januárban
végzett rétorok megalapították azt a "Szókratész-díjat", amelyet annak a frissen végzett
Szónoknak adományoznak a már végzettek, akit erre szakmai szempontból érdemesnek
találnak. Első alkalommal Magyar László nyerte el a díjat és vele a "Szónok születik
vándorkupát" is. Ehhez is gratulálunk!
A várhatóan ősszel induló új kurzusról a szonokszuletik.wordpress.com oldalon valamint a
listás meghirdetésekből értesülhettek.
JM!
Homár (2)

20. Magyar Öregcserkész Találkozó - Szombathelyen
Negyven év tiltása után huszonöt éve, 1989-ben alakult újra a Magyar Cserkészszövetség. Az
újraalakulást döntően meghatározta az a csodálatos tény, hogy akkor fiatal nyugdíjasként
közöttünk éltek azok, akik már a tiltás előtt is cserkészek, cserkészvezetők lehettek. Ők
hatalmas örömmel, és nagy energiával adták át cserkésztudásukat azoknak a fiataloknak, akik
a betiltás után születtek, ezért gyermekkorukban nem lehettek cserkészek. A sors különös
kegyelme volt, hogy a cserkészörökség tulajdonosai akkor szellemi és fizikai erejük teljes
birtokában és a mindennapi kenyérkereső munka kényszere alól felszabadulva sok időt is rá
tudtak áldozni a fiatalabbak oktatására. Így a negyven éves tiltás ellenére nem veszett el a
cserkészeszme és gyakorlat, mert voltak, akik szabadságuk és olykor életük kockáztatásával is
megőrizték azt.
A magyar cserkészörökség megőrzői ma már zömében 70-80 év körüli hölgyek és urak, de
szerencsénkre még szép számmal ma is cserkészek. Évről évre találkoznak az ország más-más
pontján a Magyar Öregcserkészek Találkozóján. Kitüntetés számunkra, hogy idén, 2014-ben a
Magyar Cserkészszövetség III. nyugat-magyarországi kerületében tartják a XX. MÖT-öt, a
kerület központjában Szombathelyen, augusztus 16-ától 19-éig.
A találkozóra 35-40 öregcserkész érkezett. A tábor megnyitója zászlófelvonással,
üdvözlésekkel és ökumenikus áhítattal 2014. augusztus 16-án 16 óra 30 perckor kezdődött a
Martineum Felnőttképző Akadémia kertjében a pápai kereszt előtt. 17-én, vasárnap délelőtt
istentiszteleten vettek részt a tábor lakói, majd délután Szent Mártonról, Boldog Batthyány
Lászlóról és Brenner János vértanúról hallgattak meg előadásokat táborhelyükön a Hotel
Ligetben. 18-án, hétfőn a délelőtti városnézés után ugyancsak a szálláshelyen emlékeztek a
cserkészmártírokra és a tavalyi, a magyar cserkészet száz éves kezdetét ünneplő Nemzeti
Nagytáborra. 19-én, kedden pedig azzal búcsúztak el egymástól, hogy a Jóisten segítségét
kérik, hogy jövőre a XXI. MÖT-ön is egészségben vehessenek részt.
A Magyar Cserkészszövetség III. nyugat- magyarországi kerületének nagy megtiszteltetés,
hogy segíthetünk azoknak, akiktől huszonöt éve megkaptuk a cserkészörökséget! Ők
példaképei lehetnek hűségből, kitartásból és az erőszak sátáni eszén is túljáró fortélyból a mai
fiataloknak!

Hamza István cserkésztiszt
kerületi elnök
III. Nyugat-Magyarországi Cserkészkerület
A szombathelyi televízió riportot készített a MÖT-ről, melyet ide kattintva érhettek el.

Japán dzsembori - magyar csapat: 345 jelentkező
Kedves Cserkésztestvérek!
345-en jelentkeztetek a magyar kontingensbe augusztus 31-éig. Hamarosan indulnak a

válogatók, reméljük, készen álltok!
Addig is a részletes jelentkezéseket alább láthatjátok:
IST: összesen 88 fő, kerületenként:
I - 31
II - 15
III - 8
IV - 1
V-1
VI - 4
VIII - 3
IX - 5
X - 15
KMCSSZ I - 2
KMCSSZ III - 1
KáMCSSZ - 1
VMCSSZ - 1
ŐV: összesen 29 fő, kerületenként:
I - 14
II - 3
III - 1
IV - 0
V-2
VI - 1
VIII - 2
IX - 1
X-2
KMCSSZ III - 2
RMCSSZ - 1
résztvevő: összesen 228 fő, kerületenként:
I - 84
II - 16
III - 10
IV - 10
V - 16
VI - 4
VIII - 23
IX - 18
X - 32
KMCSSZ I - 3
KMCSSZ III - 4
KáMCSSZ - 2

RMCSSZ - 3
SZMCS - 3

JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
VTK
Segédtiszti Vezető Továbbképzés
Továbbképzés Típusú Vezető Felkészítő
TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 „Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása”
A Magyar Cserkészszövetség által meghirdetett és a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001
„Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása” című kiemelt projekt keretében „Továbbképzés
típusú vezető felkészítőt”, illetve Segédtiszti Vezető Továbbképzést indít, korosztályi
tudásanyaggal való felkészítés témakörében.
Az „Ifjúsági közösségvezető felkészítő” a projekt a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 jelű
projekt keretén belül kerül megszervezésre és a felkészítő hétvégéin való részvétel ingyenes.
A képzés alkalmainak időpontja: 2014. szeptember 19-20.
Találkozó szeptember 19-én, pénteken 19:00-kor A Budapesti Ward Mária Általánis Iskola és
Gimnázium (1053 Budapest, Irányi utca 3. ) épületében lesz, egyenruhában. Zárás szeptember
20-án, szombaton 18:00-kor lesz.
Jelentkezni az alábbi adatlapo kitöltésével lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1yxC_tDvWDGPgevXnEMJ67XxhCB-D03MaI90uCtTFnc/viewform?usp=send_form
A jelentkezés mellett kérlek regisztrálj az Egységes Vezetőképzési Online Központban
(EVOK), elérhetősége vk.cserkesz.hu/moodle
Kérdéseiddel fordulj hozzám bizalommal ímélen vagy telefonon (+36208230852)
2014. őszén-telén lesz ŐV-knek szóló VTK is, október-december folyamán! Rövidesen
jelentkezünk az információkkal.
Jó munkát:
José
Pótor József cst. (304.)
képzésvezető – felkészítés vezető

ŐVVK - Budai és Pesti jelölteknek
Őrsvezetői vezetőképzés – Kortárs közösségi vezetők felkészítője
TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
A Magyar Cserkészszövetség az I. és X. Cserkészkerület csapatainak a TÁMOP-5.2.8/12/12013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében
őrsvezetői vezetőképzést (kortárs közösségi vezetők felkészítője) hirdet a 2014/15-ös
időszakban. A Hársleveles Őrsvezetői Vezetőképzés az I. (Budai) - X. (Pesti) kerületekben az
évek óta hagyományosan működő altáborok és azok törzseinek bevonásával kerül
lebonyolításra az alábbiak szerint:
Jelentkezési feltételek:
 2015. június 30-ig megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség;
 1997. augusztus 1. és 2001. július 22. közötti születési dátum;
 3,5-ös átlagnál jobb tanulmányi eredmény;
 2 év cserkészmúlt (ez alól az alakuló közösségek felmentést kérhetnek);
 Legalább egy nyári táborban való eredményes részvétel;
 Az I. cserkészpróba anyagának ismerete;
 Előnyt jelent: az adott cserkészkerület csapatában végzett cserkészmunka

A jelentkezés menete:
1. Igényfelmérés
Az igényfelmérés során minden csapatparancsnoknak (helyi közösségvezetőnek) meg kell
adnia az idei képzésre (felkészítő alkalmakra) milyen létszámban kíván jelölt résztvevőket
regisztrálni. Az igényfelmérésre való jelentkezés a képzés honlapján keresztül
(mu.cserkesz.hu/ixovk), illetve ezen az űrlapon lehetséges jövő hétfőtől.
Igényfelmérés vége: 2014. október 13.
2. Vezetőképző értekezlet (csapatparancsnoki értekezlet), jelentkezések véglegesítése
Az igényfelmérésen megadott létszámok és a jelentkezések véglegesítése, illetve az
Őrsvezetői vezetőképzés (kortárs közösségi vezetők felkészítője) és a csapatok (helyi
közösségek) közti kommunikáció fenntartása érdekében idén is vezetőképző értekezletet
tartunk. A parancsnokok, képzéssel kapcsolatos véleményeinek megvitatására is itt lesz
lehetőség.
Időpont: 2014. november 21.
3. Jelöltek adatainak regisztrálása
Ekkor történik a jelentkezés adminisztrációs része, azaz a jelölt résztvevők szükséges
adatainak begyűjtése a képzés honlapján keresztül, illetve eddig szükséges megküldeni a
résztvevő jelöltek szüleinek és parancsnokainak vagy a közösség vezetőinek írásos

hozzájárulását a jelölt képzésen való részvételéhez.
Határidő: 2015. január 5.
A képzés (felkészítő) alkalmainak időpontjai:
2014. október 13-ig Igényfelmérés időszaka
2014. november 21. Vezetőképző értekezlet csapatparancsnokoknak
2015. január 5. Jelöltek adatainak regisztrálása
2015. február 20-22. I. Hivatásfelkészítő hétvége
2014. március 20-22. II. Hivatásfelkészítő hétvége
2015. április 17-19. Akadályverseny
2015. május 8-10. Tanfolyami hétvége
2015. július 22- július 31. Őrsvezetői vezetőképző tábor
2015. október 9-11. Próbázás, képesítő hétvége
A képzéssel (felkészítővel) kapcsolatos további információk az év folyamán
a www.mu.cserkesz.hu/ixovk oldalon érhetők el.
A képzés hivatalos email címe: ixovk@cserkesz.hu.
Jó munkát!
Ábrányi-Balogh Péter
Hársleveles Őrsvezetői vezetőképzés képzésvezetője

VTK 2013
KCsT!
A tavalyi VTK-t siekresen teljesítők jelvényeit postázzuk (a PFM-ek és a Magyar Posta
segítségével). Köszönöm a türelemeteket.
Balu
Solymosi Balézs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

6. WB CsTVK indult
A WB CsTVK 6. évfolyamát elkezdtük 17 jelölttel:
Bedekovics Péter csst. (43.)
Böröczky Csongor csst. (442.)

Czompó Ida csst. (610.)
dr. Csobolyó Eszter csst. (724.)
Füredi Péter csst. (2.)
Harkay Gabriella csst. (379.)
Harkay Péter csst. (51.)
Kádár Cecília csst. (608.)
Kerekes Mária csst. (1507.)
Kuti Szilárd csst. (1604.)
Molnár Szabolcs csst. (43.)
Pap Zoltán csst. (708.)
Pótó Judit csst. (673.)
Ronkay János Péter csst. (293.)
Stampf Ildikó csst. (51.)
Takácsik Zsombor csst. (903.)
Tárnok Nándor csst. (942.)
Imáinkkal is segítsük őket, hogy sikerrel fejezzék be, amit elkezdtek.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Jó munkát!
Budapest, 2014. szeptember 9.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

