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Az MCSSZ helyzete
Elkészült az NNT2013 album
Kedves Cserkésztestvérek!
Nagy örömmel tudatjuk, hogy elkészült a várva várt Nemzeti Nagytábor 2013 album.
Pénteken délután markoljuk fel a kiadványokat a nyomda futószalagjáról. Így, ha
megrendelted – vagy péntek éjfélig leadod a megrendelésed – , és ott leszel szeptember 27-én
a cserkészvezetőknek szóló évindító konferencián, sok mással együtt ez is gyarapítja majd a
tarisznyád tartalmát.
Akik előrendelték az albumot, ímélen kapnak értesítést legkésőbb szerda délig, hogy elkészült
a kiadvány és átvehető, vagy hamarosan indítjuk a postázást. Ha Te is megrendelted, de nem
kaptál értesítőt, akkor küldj egy levelet a sandor.viktoria@mcssz.hu címre.
Ha nem rendelted meg, de szeretnéd tudni hogyan zajlottak az NNT2013 előkészületei, vagy
hány darab müzli szelet fogyott a táborban és hány tonna kenyérre kenhető krém készült,
esetleg azt, hogy milyen volt egy bogár élete az NNT2013-ban, akkor a korábbi űrlapon
megrendelheted az albumot: http://goo.gl/rqP8U2
(Fontos! A kedvezményes árra vonatkozó előrendelések 2014. május 20-án lezárultak, a 2014.
május 20-át követő megrendelések esetén a kiadvány ára egységesen 2000 forint.)
Amennyiben pénteken éjfélig leadod a megrendelésedet, akkor már másnap átveheted az
NNT2013 albumát, ha cserkészvezetőként részt veszel a Mindent a toborzásról konferencián.
(Az esemény részletei: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/mindent-toborzasrol-konferencia)
Egy kis ízelítő a kiadványból: http://goo.gl/2gXjL5

Jó munkát!
Sándor Viktória
Kommunikációs munkatárs
Magyar Cserkészszövetség
sandor.viktoria@mcssz.hu

Eseménynaptár - változások
KCsT!
Sajnálom, hogy mostanra derült ki, hogy bár 2013. februárjában tisztáztuk a Cserkészbál
időpontját, ezt az iskolának nem sikerült eljuttatni. Ezért a 2015. február 7. események
átkerülnek 2015. február 14-ére.. 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
Ingyenes teljesítménytúrák az országban
Kedves Cserkésztestvérem!
Unod a város zaját, az autók hadát, a betondzsungeleket? Az erdők őszi illatára, a
búcsúzó madarak hangjára és egy jó kis testmozgásra vágysz? Akkor húzd fel az
elnyűhetetlen bakancsod és gyere velünk túrázni az immár hagyománnyá vált
teljesítménytúráink egyikén!
A TÁMOP 5.2.8. projekt keretein belül idén Jászberényben, Kőszegen és Pécsváradon várjuk
a túrázni vágyókat.
Kapcsolódj ki velünk a természetben pár békés kilométeren, vagy mutasd meg, mit tudsz az
embert próbáló távokon! Családdal, kutyával, kerékpárral, teljesítményhajhászoknak és
emléktúrázóknak egyaránt. Új helyszíneken, gyalogos és kerékpáros túrákon várunk minden
kicsit és nagyot október két hétvégéjén is.
Túráink ingyenesek és mindenki számára nyitottak.
Menetlevelet, kitűzőt, emléklapot és élelmet a célban csak a túrát megelőző péntek délig
regisztráltak számára tudunk biztosítani.

JÁSZBERÉNY
Időpont: 2014. október 11.
Helyszín: Jászberény, Margit sziget
Távok:
 14 km gyalog
 28 km kerékpáros
 56 km kerékpáros
 „56 OK”: 56km országúti

kerékpáros

Részletes programleírás >>>
KŐSZEG
Időpont: 2014. október 4.
Helyszín: Kőszeg, Kőszegi hegység.
Távok:
 14
 28
 56

km gyalogos
km gyalogos
km kerékpáros

Részletes programleírás >>>
PÉCSVÁRAD
Időpont: 2014. október 4.
Helyszín: Pécsvárad, Zengő cukrászda
Távok:
 14
 28
 56

km gyalogos
km gyalogos
km gyalogos

Részletes programleírás >>>
Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Októberi Emléktúra Budapesten
KCST!
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre kerül októberi emléktúránk! Ismét nagy
szeretettel várunk minden túrázni vágyó cserkészt.
Az alábbi oldalon megtalálsz minden információt!
https://www.facebook.com/pages/Okt%C3%B3beri-%C3%A9s- m%C3%A1rciusieml%C3%A9kt%C3%BAra/507495772673949
Az alábbi távokon van lehetőség indulni:
 14km-es
 28km-es
 56km-es

táv, (elsősorban) kcs-k és családosok részére – rajt: 8:30-9:00
táv, cserkész korosztály részére – rajt: 7:30-8:30
táv, tapasztalt túrázóknak – rajt: 7:00-7:30

Természetesen bárki indulhat bármelyik távon!
Időpont: 2014. október 24. (munkaszüneti nap)
Rajt: http://goo.gl/maps/xp54L
Cél: http://goo.gl/maps/9XF33
Részvételi díj:
Cserkészeknek egységesen 500 Ft,
Előnevezés:
https://docs.google.com/forms/d/1yMWAfHqVj3SU9p1Djocn2hkMORK37LStJdQ9xJEmq9
w/viewform?c=0&w=1
A célban a szokásos finomságok, emléklap és kitűző várja a túrázókat!
Mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy jelentkezzen előre, hogy nagyjából előre tudjunk
számolni és minél kevesebb felesleget kelljen előállítanunk!
" A cserkész takarékos."
Sok-sok szeretettel várunk mindenkit!

JM!
Szabó Anna őv.
937. Szent Tarzíciusz Cscs.

Tel.: 06 20 4515 175 (cs-mobil)
email: szabo.anna.91@gmail.com

Társastánc különpróba
Jó munkát!
A Magyar Cserkészszövetség, és a Magyar Cserkészszövetség I. és X. Cserkészkerülete
társastáncos különpróbát hirdet idén is.
Részletek és jelentkezés itt:
http://goo.gl/zm9Fj
Légy résen!
Frici :-)
Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.)
+36 20 8289123

Ingyenes akkreditált pedagógus továbbképzés
Kedves Cserkésztestvérek!
Egy fantasztikus dologra szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Az MCSSZ-nek lehetősége
nyílt cserkész tematikán alapuló, élményközpontú, pedagógusokat célzó képzést
szervezni. A továbbképzések célja, hogy a résztvevők ismereteinek és módszertani
kultúrájának gazdagításával képessé váljanak olyan rövid időtartamú és több napos
(kirándulások, táborok) értékproduktív szabadidős-programok megtervezésére,
megszervezésére, amelyek fókuszában a gyerekek és fiatalok közösségének fejlesztése áll.
Minden részletet és a jelentkezési felületet megtaláljátok a képzés
honlapján: http://cserkesz.hu/l/pedagogus-tovabbkepzes/
Képzési helyszínek:
 Szeged
 Pécs
 Veszprém
 Miskolc
 Budapest

Kérjük, hirdessétek barátaitoknak, ismerőseiteknek a lehetőséget!

Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Mindent a toborzásról - konferencia
Kedves Cserkészvezető!
Erőt gyűjtesz a toborzáshoz? Szükséged lenne valami ütős szóróanyagra? Kéne egy
kézzelfogható leírás a cserkészetről? Van egy jó ötletünk! Gyere el a Magyar
Cserkészszövetség kifejezetten vezetőknek szánt Mindent a toborzásról programjára.
Indítsuk együtt a 2014-2015-ös cserkészévet! Mindent, amire a toborzáshoz szükséged
lehet elkészítettünk, és a rendezvényen átadunk!
Jelentkezz most: http://goo.gl/9ZdDhA
Téged hívunk, neked segítünk
Szeptember végén új fórumon mutatkozunk be egymásnak, hogy megbeszéljük, hogyan
segíthetjük a másikat és milyen háttéranyagokat biztosítunk mi a számotokra:
/ Támogatjuk a teljes toborzó munkátokat
/ Átadjuk számotokra az ingyenes toborzó- és segédanyag csomagokat, naptárakat
/ Kézhez kaptok minden eddig megjelent VL-t és MCS-t
/ Bemutatjuk az új cserkész arculatot
/ Közzétesszük a kutatás eredményeit, melyből megismerkedhettek a cserkészet külső
megítélésével
Részletes programterv és idő szerinti beosztást ide kattintva, a hivatalos meghívóban találsz!

Minden vezetőt várunk
Szeretettel hívunk és várunk téged, minden csapat parancsnokát, rajparancsnokait, rajvezetőit
és aktív őrsvezetőket. Időben jelentkezz, hogy ne maradj le, hiszen a helyszín
befogadóképessége véges!
Biztosítsd helyed ide kattintva, az űrlap kitöltésével: http://goo.gl/9ZdDhA
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/807598312625733/
A program nem itt ér véget!
A tapasztalatcserét követően svédasztalos vacsorára látunk vendégül benneteket, mely alatt a
már nem csak cserkész körökben ismert Cserkész Fúvószenekar ad koncertet. Az étkezést
követően a Magyar Televízió által készített Légy Résen! – 100 év vagány című cserkész
dokumentumfilm vetítésére invitálunk benneteket. Azoknak a távolról érkezett cserkészeknek,

akik sietnek haza, a vacsorát követően lehetőségük lesz a távozásra.

Mi ott leszünk. Számíthatunk rád is?
A szervezők nevében
Tekse Balázs cst. (958.)
nevelési igazgató
MCSSZ „Hárshegy” – Nevelési Igazgatóság

Házunk tája...
Csoportvezetőket keresünk a 72 órára
Kedves Cserkésztestvérek!
Ha vérbeli őrsvezető vagy, ezt neked találták ki! Csatlakozz csoportvezetőnek a 72 óra
kompromisszum nélkül csapatához. Ha ügyesen bánsz egy maréknyi középiskolással, ez nem
lehet akadály! Ne aggódj, a vezetői képesítés sem kritérium, a lényeg, hogy egy vagány
csapatként élvezzétek az októberi akciót.

Mi a feladat?
A csoportvezető feladata az lenne, hogy részt vesz a 72 órában, mégpedig úgy, hogy kap egy
18 év alatti, - többnyire nem keresztény körből, hanem inkább az iskolai közösségi szolgálat
teljesítése végett érkező - középiskolásokból álló csoportot, akiket vezet a 72 óra projekt
teljesítésében.
Már a megnyitó előtt megtudja, hogy kik lesznek a csoportja és felveheti velük a kapcsolatot.
Konkrét jelenlétére csak a 72 óra alatt van szükség, de akkor végig, csütörtök estétől vasárnap
délutánig a csoporttal van.
A csoportvezetést ketten, vagy hárman is lehet vállalni!
Kiket keresünk?
- 18 éven felüli keresztény, elkötelezett fiatalokat
- akik szívesen foglalkoznak fiatalabbakkal
- szeretnek önkénteskedni
- elég határozottak ahhoz, hogy egy csapat kamaszt el tudjanak irányítani
- nem feltétel a vezetői képesítés (pl egy talpraesett vándor cserkész tökéletesen megfelel a
célnak, nem kell, hogy őv, st legyen)
Miért jó ez?
- Mert a középiskolások leggyakrabban tanáraik vezetésével érkeznek. A tanárok nem minden
esetben tudnak olyan lelkes és elkötelezett csoportvezetők lenni, mint amire szükség lenne
ahhoz, hogy a fiatalok megérezzék a 72 óra lényegét. Ráadásul egy osztály egy tanárral jön,
így nem lehet őket bontani sem, pedig 12 fiatalnak sokkal könnyebb munkát adni, mint 26-

nak.
- Missziós lehetőség: A segítségetekkel el tudnánk érni, hogy azokat a fiatalokat, akik esetleg
csak véletlenül kerülnek ebbe a programba, meg tudjuk szólítani személyesen és ezáltal
megtapasztalhatnák, hogy milyenek is az igazi vallásos fiatalok. Ez pedig az első lépés lehet
ahhoz, hogy egyszer találkozhassanak Istennel.
Hogyan lehet jelentkezni?
Regisztrálni kell a honlapon (www.72ora.hu) és amikor ez megvan, bal oldalt megjelenik egy
opció Csapatvezető jelentkezés
Erre kell kattintani és ott jelentkezni.
A 30 feletti fiatal felnőtteket is örömmel várjuk!

Jakab Rita
projekiroda vezető

-Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Jó munkát!
Budapest, 2014. szeptember 24.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

