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Az MCSSZ helyzete
World Scout Scarf Day 2014
Kedves Cserkésztestvérem!
Augusztus 1-jén viseld büszkén a cserkész nyakkendőd! A Magyar Cserkészszövetség 2014ben csatlakozik a World Scout Scarf Dayhez, vagyis ahhoz az eseményhez, melyen minden
cserkész világszerte nyakkendőt hord egy egész napon át.
Ne feledd, mi, a Magyar Cserkészszövetség cserkészei az egyenruhával együtt hordjuk a
nyakkendőnket!
A népszerű #BiPiselfie játékhoz hasonlóan augusztus 1-jén #worldscarfday hashtaggel várjuk
majd a városban készített képeiteket az egyenruhában lévő cserkészekről.
Hamarosan érkezik a további információ, kitűzőrendelés, fotók és még sok minden más!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Alapozó felkészítő - Készülj fel a közösségre!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség alapozó felkészítőt szervez olyan felnőttek számára, akik
szeretnének megismerkedni a kisközösségi ifjúságnevelésse l a cserkészmozgalom
példáján keresztül. A felkészítővel azt kívánjuk elérni, hogy a résztvevők betekintést
nyerjenek a kisközösségben történő nevelés alapjaiba, megismerjék a magyar cserkészet
sajátosságait, helyzetét, illetve a felnőttek mozgalomba törté nő becsatlakozásának
lehetőségeit.
Bár az alapozó felkészítő nem helyettesíti a kisközösségi vezetők felkészítését, azok a
felnőttek, akik elvégzik, segítségetekre lehetnek a cserkészmunkátok során. Sőt, akár ahhoz is
kedvet kaphatnak, hogy egy cserkészcsapathoz, helyi közösséghez csatlakozzanak, illetve
komolyabb, vezetői feladatok ellátására is vállalkozzanak, és ennek érdekében folytassák a
felkészülést. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne csak olyan településekről buzdítsunk
felnőtteket a jelentkezésre, ahol már működik cserkészcsapat. Az alapozó felkészítőn átadott
ismeretekkel ugyanis elősegíthetjük új csapatok alakulását olyan helyeken is, ahol eddig
nem volt jelen a mozgalmunk.
Mivel a programot a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
című kiemelt projekt keretében valósítjuk meg, így a projekt alatt megtartott
modulokon ingyenes a részvétel.
Kérjük, támogassátok az alapozó felkészítő népszerűsítését, és segítsetek megtalálni
azokat a civileket, akik bevonhatók a programba, hogy minél több érdeklődő
találkozhasson a cserkészettel, és annak nevelési módszereivel.
A mellékelt tájékoztató segítséget nyújt számotokra ebben a munkában, hiszen minden fontos
információt tartalmaz a programról ahhoz, hogy az alapozó felkészítőt ajánlani tudjátok a
környezetetekben élő, a cserkészet iránt nyitott felnőtteknek.
A tájékoztatót itt érhetitek el: http://goo.gl/u7H9GO
Jó munkát!
Tekse Balázs cst. (958.)
nevelési igazgató
MCSSZ "Hárshegy" - Nevelési Igazgatóság

Országos és regionális programok, események, képzések
Bringás cserkész Balaton kerülés
KCST!
A Bringás Cserkészek idén is (majdnem) megkerülik a Balatont!

Gyere és jelentkezz a Balaton-C-re, ahol 4 nap alatt, kényelmes tempóban tekerhetsz
Siófoktól Balatonfüredig. Nightride, strandolás, napsütés és jó társaság vár, ha az aktív
bringás pihenést választod.
Jelentkezési határidő: július 5.
Részletek: http://goo.gl/iUt6vl
Kérjük, hirdessétek csapataitokban!
JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Idősebb kezdő néptánccsoport a Regénél
Örömmel jelentem, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a Rege Néptáncegyüttes
szeptembertől senior kezdő csoportot indít 23 év feletti fiatal felnőtteknek.
Csatlakozz, ha úgy érzed, itt az ideje, hogy végre megtanulj néptáncolni! :)
A Rege cserkész-keresztény alapokon álló néptáncegyüttes, ahol a hagyományőrzés alapja a
közösség és a közös keresztény értékrend.
Várunk, ha szeretnél egy jó társaságban megismerkedni szebbnél-szebb néptáncainkkal.
Az új csoport paraméterei:
Időpont: csütörtökönként 18.00-19.30
Első alkalom: szeptember 11.
Helyszín: Ward Mária Gimnázium, Bp., 1056 Budapest, Molnár u. 4.
Táncot tanít: Nagy József
Jelentkezni és érdeklődni lehet nálam.
Hirdessétek bátran ismerőseiteknek, barátaitoknak.
Jó munkát!
Jakab Rita csst. (1926.)

Katolikus cserkész imakönyv rendelhető, letölthető
Aki szeretne cserkész imakönyvet rendelni 400 Ft-db áron, most még megteheti. Sürgős.
A megrendelést Kispál Gyuri atya címére kell küldeni.
Letölthető innen.
Jm!
Czettele Győző cst. (1016.)

Közös spárgabeszerzés
KCST!
A Központtal egyeztetve, szövetségi szinten az idén is lesz közös spárga beszerzés. Az

ajánlatadókkal történt egyeztetés alapján a 2/0,40-es 500 gr-os kenderzsineg ára 515,Ft/db+áfa= 654 Ft/db . Ehhez szokott jönni kb. 15-25 Ft/db szállítási költség, amit a
mindenkori fuvarozó szab meg. A már ismert excell táblát használjátok, ahová az adatokat
kérem, hogy a megadott minta szerint figyelmesen vigyétek föl, bármilyen nehézség adódik,
jelezzétek ! Amennyiben nincsen meg, kérjétek el bátran.
Amennyiben valaki ennél jobb árat talál, kérem azt is mondja!
A beszerzést a Szövetség megelőlegezi, az átvétel előtt azonban mindenki a rendelés
ellenértékét átutalja, vagy kp. a Szövi pénztárába befizeti. Június 22-ig várom az igényeiteket
és akkor június 30-ig várhatóan meg fog érkezni a rendelt mennyiség.
Igénylési határidő június 22.
JM!
Zsozsó
Ribiánszky József öcs. (442.)

Beszámolók
"Légy résen" a legjobb tábori sztorikra, és írd meg nekünk!
Kedves Cserkésztestvérem!

Úgy gondolod, nem kap elég figyelmet a csapatod? Tele van jó sztorival a táborod, amit
megosztanál minden cserkésszel? Tűkön ülsz, hogy bekerülj a Magyar Cserkészbe?
Eljött az ideje!
2014 augusztusától a Magyar Cserkész lapszámai végre nyomtatásban is megjelennek, melyet
rögtön egy különszámmal ünneplünk meg. Ezt a különszámot pedig teljes egészében a
magyarországi csapatoknak szenteljük! Célunk, hogy megtöltsük tábori beszámolókkal,
kalandokkal, élményekkel, vicces és érdekes történetekkel, szívet melengető tábortűzi
mesékkel, különleges táborokkal – egyszóval mindennel, amit ti írtok.
Miért számítunk rátok?
Ezzel a lehetőséggel mindenki jól jár. Hiszen amit ti írtok, megjelenhet az első nyomtatott
MCS-ben, amit az egész ország cserkészei olvasnak majd interneten és nyomtatásban
egyaránt. Mi pedig örülünk, hogy minőségi, rólatok szóló tartalommal tölthetjük fel az új
különszámunkat!
Hány beszámolót rakunk az újságba?
A különszámot közel 30 képes történettel, illetve dupla oldalas beszámolókkal és rövid
rovatokkal töltjük fel. Ha esetleg özönlenek a beszámolók az újságba, akkor sincs gond.
Lehozzuk a cserkesz.hu-n és a Facebook oldalunkon is megosztjuk, hogy senki se maradjon le
róla. Minden egyes írás kincs!

Mik a paraméterek?
 minimum 3000 karakteres beszámoló
 legalább 2 nagyfelbontású (nem telefonos),
 az email tárgyába ezt írd: MCS különszám

jó minőségű fotó
+ ’a csapatszámod’

Beérkezési határidő: 2014. augusztus 15., éjfél
A beszámolókat a kommunikacio@mcssz.hu címre várjuk!
Indul a nagy tábori sztori-vadászat! Légy te az új száguldó riporterünk, és ne felejtsd el
már a tábor közben lejegyezni, amit megírhatsz nekünk.

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

Házunk tája...
Megjelent a júniusi MCS
Megérkezett a júniusi Magyar Cserkész!
A tartalomból:
 interjú Juhász Árpáddal - "Rám a cserkészet hatott úgy, hogy végül
 mi a baj a városi galambokkal?
 az újjáalakuló lovas szakág
 Cserkész Kalandsziget a Gyerek Szigeten - négy hétvégén át
 testközelből: a 25 éves Kalazanti csapatnapja
 irány az őstermelői piac!
 fókuszban a cserkésztörvény: a cserkész vidám és meggondolt
 a foci vb képekben - vicc rovat

Olvasd el itt: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/megjelent-juniusi- mcs
vagy látogass el a www.cserkesz.hu/ujsag oldalra a többi kiadványunkért!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

geológus lettem"

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
Cserkésztiszti vezetőképzés - igényfelmérés
CsTVK igényfelmérés
Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cserkésztiszti vezetőképzést indít a 2014-2015-ös
esztendőkre az alábbi feltételekkel (az OIB 2008. március 29-i ülésén, a határozatképes ülés
után ismertettek alapján, és annak a jelenlévők általi hallgatólagos elfogadásával):
A képesítéshez a feltételek a VkKMISz alapján:
• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsőfokú végzettség,
• segédtiszti képesítés,
• 2 év segédtiszti gyakorlat.
A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. A találkozási alkalmakon felül is lesznek
feladatok. A képzési alkalmakat megtaláljátok a szövetségi eseménynaptárban (6. WB
CsTVK néven jelzett események).
Jelentkezés az igényfelmérésre 2014. július 10-ig itt, amennyiben a csapatparancsnokoddal
egyeztetted, és áldását adta a képzés megkezdésére.
A képzés nem csapatparancsnokságra készít fel!
A képzés részei
Az előfeladatok:
Jelentkezéshez:
• önéletrajz;
• cserkésztáborok és képzések listája;
• jelentkezési lap;
• Velemjáró megírása.
Részvétel (2015.03.31-ig):
• lelkigyakorlat saját közösséggel;
• látogatás más kerületnél/szövetségnél
• önismeretet adó, személyesen kísért lelkigyakorlat végzése.
Írásbeli dolgozatok (2015.03.31-ig teljesíteni mindet, alkalmanként legalább egyet várok):
• Az igényekre adott válaszok a cserkésztörténelemben (dolgozat);
• Kerülettel/országos központtal való kapcsolatod értékelése (fogalmazás);
• Csapatlátogatás;
• Kerület és a szövetség szembeni elvárások;
• Csapatod helye;
• Az OEség 2010-2014. közötti időszakának értékelése.
Az érintett témák:
A képzés menetéről pár szó, mert a korábbi évfolyamok kérték, legyen előre hír róla. Az első
alkalommal egyfelől az elvárásokat és a helyzetet ismerjük meg, valamint projektmendzs ment
ismeretekre kerül sor. Ez után kell választanotok egy, a képzés végéig lezárásra kerülő
projektet.
A második-negyedik alkalommal lesz szó a központ működéséről és gazdasági ügyekről,
protokollról, külügyekről, retorikáról, kommunikációról, jogszabályi háttérről, stb.
Egy portya is van a képzésben, amikor egy másik szövetséget látogatunk meg, és
megismerjük a működésüket.

A záróalkalom egy értékelés, egy projektek bemutatása és a zárószertartás összessége.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt, képzésvezető

Lezárult az 5. WB CsTVK - helyesbítés
A IX/15 hírlevélben egyik cserkésztisztünk neve tévesen jelent meg. Elnézést kérek.
A cserkésztiszti képesítést szerzett cserkésztestvérünk tehát
Vastag Viktor (457.)
Sajnálom az elírást.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt, képzésvezető

Jó munkát!
Budapest, 2014. június 21.
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

