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Országos és regionális programok, események,
képzések
PlayKid Minimax Gyereknap a Magyar Cserkészszövetséggel!
Kedves Cserkésztestvérek!
Mi sem természetesebb, minthogy a Magyar Cserkészszövetség nem feledkezik meg az év egyik
legfontosabb napjáról, a gyereknapról! Május utolsó vasárnapján idén mi is csatlakozunk a Millenáris Park
gyereknapi programjaihoz, ahol sok színes és tartalmas szórakozási lehetőség vár Rátok!
A cserkészek ügyességét és leleményességét ismerve szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a programhoz
kapcsolódó rajzpályázatot is. Reméljük sokan kedvet kaptok hozzá!
A rajzpályázat témája: " Rajzold meg saját segítődet!"
A pályázat részletes leírását ezen a linken tudjátok elérni: http://www.playkid.hu/rajzverseny.html
Keressetek minket a Millenáris Park Cserkészprogram részén!
Várunk benneteket szeretettel!
Jó munkát!
Cserkészház

Kaszap István Emlékév 2015
Kaszap István Emlékév - 2015.
Amint arról már számos helyről értesültetek, 2015. Kaszap István Emlékév. Az emlékév jelmondata: Van
célom! Kaszap István vásott kölyök volt, nagyon sokszor volt vele gond, és számos esetben okozott
problémát szüleinek, nevelőinek. Amikor felelősséget akartak rá ruházni, elmondták neki, hogy a

felelősséget annak lehet adni, aki magaért is képes felelősséget vállalni. Ezért tanulta meg, hogy célja
legyen, és minden működni fog. Így is lett, és ezért ért el számos területen sikereket.
Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió Kaszap István életét bemutató kisfilmjét itt nézhetitek meg.
A Kaszap év idejére létrehozott honlapon minden héten újabb és újabb feladatok, játékok vannak, illetve
folyamatosan kaptok tájékoztatást az emlév eseményeiről. Látogassátok a honlapot minél gyakrabban!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Országos Cserkésznap 2015 - Szerencs
Kedves Cserkésztestvérek!
Programok hada vár a VI. Tokaj-Hegyaljai Hadijáték és Országos Cserkésznapon Szerencsen! És
mindez három napon át! Itt mindenki talál magának szórakoztató és hasznos időtöltést.
Időpont: április 24-25-26.
Helyszín: Szerencsi vár
Április 24-én, pénteken bevesszük a várat egy látványos és izgalmas hadijáték során, majd egy óriási
közös tábortűz felejthetetlen hangulatával koronázzuk meg a napot.
Április 25.
A kicsiknek pónilovaglás, kézműves programok, bábkészítés és bábozás, aszfaltrajz-verseny, arcfestés,
ugrálóvár, akadálypálya és vakvezető kutyás program teszi felejthetetlenné ezt a napot! De ez még nem
minden! Bemutatjuk a „Cserkész és a csokigyár” című filmet, ami után a gyárat sajnos nem, de egy saját
készítésű csokit kapnak a gyerekek!
A nagyobbakat is várja szórakoztató, hasznos, értékes, extrém, tanulságos, sportos, és még sorolhatnánk
hány féle program, melyek közül egyiket sem érdemes kihagyni!
Csak hogy néhányat említsünk a jobbnál jobb lehetőségek közül, melyeken részt vehetsz a
Cserkésznapon: Hősök hegye, íjászat, kovácsolás, népi játékok készítése, kötélpálya, falmászás,
kőfaragás, üvegfestés, moldvai táncház a táncos lábúaknak, számháború és euro bungee is fokozza a
kiváló hangulatot. Ez még nem minden: a 18 év felettiek kipróbálhatják az agyaggalamb-lövészetet is! Az
extrém játékokat kedveled? Akkor is találsz nálunk programot: laser tag során mutathatod meg
ügyességedet, figyelmedet!
A szórakoztató programok mellett hasznos és értékes tudással, tapasztalattal is gazdagodhatsz a szerencsi
Cserkésznapon: környezetvédelmi bemutató, drogprevenciós sátor, illetve vakvezető kutyás program hívja
fel a figyelmet a társadalmat érintő kihívásokra.
Április 26-án misén és istentiszteleten imádkozunk közösen, és adunk hálát az együtt töltött időért.
Ugye már Te is várod? Ugye Te sem akarsz lemaradni erről a fantasztikus programról?
A program ingyenes, és nyitott bárki számára, azonban helyszíni regisztrációhoz kötött!
Cserkészeknek előzetes regisztráció is szükséges!
Figyelem! Néhány programot (csokigyár-látogatás, agyaggalamb-lövészet, vakvezető kutyás program)
korlátozott létszámban tudunk megvalósítani, ezért is érdemes cserkészként minél hamarabb
regisztrálnotok!
További részletek és regisztráció a cserkészeknek itt: http://goo.gl/c9HqKU
Várunk mindenkit szeretettel!
Hirdesd a csapatodban is, hogy minél többen töltsünk együtt egy szép és tartalmas programot, és
mutassuk meg mindenkinek, milyen sokan vagyunk mi, cserkészek és milyen jó hangulatot tudunk csinálni!
Friss információkat – többek között a rendezvény plakátját – az esemény facebook oldalán találsz ITT!
Csatlakozz és oszd meg, hogy minél többen értesüljenek róla!

Jernei Péter cst. (784.) II. (Miskolci) Cserkészkerületi elnök, és a helyi szervezők nevében:
MCSSZ Programiroda

Országos Cserkésznap 2015 - Pécs
KCST!
Akarsz teljesen felszabadultan, iskolai, munkahelyi gondokat hátrahagyva egy hatalmasat játszani
cserkésztestvéreiddel, akikkel akár már régóta nem találkoztál? Meg akarod mutatni a tudásodat
szórakoztató feladatok elvégzése közben? A felejthetetlen élmények mellett kézzel fogható emlékeket is
hazavinnél, hogy mindig emlékezz egy fantasztikus cserkészprogramra?
Igen? Akkor agytekervényeket, kar-, láb-, és rekeszizmokat bemelegíteni, április 25-én pedig rajthoz állni a
jobbnál jobb programok soránál a pécsi Cserkésznapon!
Időpont: április 25. egész nap
Helyszín: Pécs
Mindegy, hogy intellektuális vagy inkább az extrém helyzeteket kedvelő, fiatal, vagy idősebb korosztály
vagy, a pécsi Cserkésznapon biztosan találsz olyan programot, amiben szívesen veszel majd részt!
Hogy mik ezek a programok?

 Egérdzsembori: Szeretnél csoportba játszani, vicces dolgokat tapasztalni, kiélni a kreativitásodat?
Akkor gyere el az egész napos egérdzsemborira, mely kiváló sportélmény kicsiknek és
nagyoknak.
 Ismerd meg Pécset kisvasúttal: Most vagy először Pécsett? Vagy csak szeretnél kocsikázni egyet
a városban? Itt a lehetőség. Igazi turisztikai ínyencség azok számára, akik szeretnék
megismerni a város főbb látnivalóit.
 Mutasd meg mit tudsz Pécsről: Teszteld tudásod az évtized legjobb városismereti versenyén.
Kihívásokat keresel? Talányainkban talán megtalálhatod őket.
 Tv torony: Nézd meg Pécsett madártávlatból! A látvány, ami eléd tárul torony magasan a legszebb
a környéken.
 Rekeszmászás: Rengeteg remek rekesz, melyek felett lehetsz. Ne reszkess, veled szerencse lesz.
Le nem eshetsz, de ereszkedhetsz.
 Lakat díszítés: Van nálunk egy rakat lakat, amiket a falra rakhat. Díszítsd kedved szerint és keresd
meg évek múltán a lakatfalon. Válj részévé Pécs történelmének.
 Kitűző készítés: Készítsd el saját, az egyéniségednek megfelelő kitűződet. (Többféle formából is
választhatsz, lesz kör, karika és pénzérme formájú is. Remek választék és mindez ingyen, és
csak nálunk ;) ) Egy örök emlék, és szuper ajándék.
 Lasertag: Extrém helyzetek és izgalmas pillanatok várnak, a lézeres fegyverek világában. Védd
meg csapattársaid, és válj hőssé egy igazi háborús helyzetben.
 Múzeumok: Ha intellektuális típus vagy, szeretnél kicsit kikapcsolódni, művelődni, csendben lenni,
akkor ezen a napon bármelyik pécsi múzeumot meglátogathatod teljesen ingyen.
 Kik vagyunk mi cserkészek: Tudni akarod, hogy kik szervezték ezeket a király programokat? És ez
még csak a jéghegy csúcsa. Nézz be hozzánk a cserkészsátorba, ahol bővebb infót is kaphatsz.
 Svédpálya: Ha nem erősséged a tájékozódás, itt gyakorolhatod. Koncentrálj és légy te a
leggyorsabb.

A cserkészeket további programokkal várjuk:

 Sheft: Kereskedj, és tedd városodat a leggazdagabbá. Rabolj és cselezz. Légy igazi kufár! A
cserkészek egyik legkedveltebb játéka, amiben ötvöződik a sport, a stratégia és a találékonyság
legjava.
 Számháború: Számolj le az ellenféllel!
 Mecsextrém: Várjuk azokat a cserkészeket, akik szeretik a kihívásokat, és van kedvük próbára
tenni magukat Pécs leghíresebb kalandparkjában.

 A színfalak mögött: Most megtudhatod, mi rejlik a Nemzeti Színház ódon falai között. Bekukkantást
nyerhetsz, a színházi élet varázsába.
 Táncház: Nem kell hozzá diszkó gömb és hangos zene, hogy jól érezd magad. Táncolj hajnalig,
míg a lábad bírja és idd le magad a teaházban (teával) „Járd ki lábam, járd ki most!”
 Teaház: Ha beszélgetnél, feltöltődnél, vagy csak megpihennél egy nehéz nap után, akkor térj be
TE A házba. :)
 Mise: Szükséged van egy kis lelki feltöltődésre a hétvége után? Vasárnap közös mise a
Székesegyházban, és istentisztelet.

A program ingyenes, és nyitott bárki számára, azonban helyszíni regisztrációhoz kötött!
Cserkészeknek előzetes regisztráció is szükséges itt: http://goo.gl/forms/FT36aklxkF
A regisztráció határideje április 19., vasárnap éjfél!
További információ:
Balogh Réki csst. (10.) (30/4597600; baloghreki@gmail.com)
MCSSZ Programiroda: program@cserkesz.hu
Várunk mindenkit szeretettel!
Hirdesd a csapatodban is, hogy minél többen töltsünk együtt egy szép és tartalmas programot, és
mutassuk meg mindenkinek, milyen sokan vagyunk mi, cserkészek és milyen jó hangulatot tudunk csinálni!
Friss információkat – többek között hamarosan a rendezvény plakátját – az esemény facebook oldalán
találsz ITT!
Csatlakozz és oszd meg, hogy minél többen értesüljenek róla!
Balogh Réki csst. (10.) és a helyi szervezők nevében:
MCSSZ Programiroda

Országos Cserkésznap 2015 - Szombathely
Kedves Cserkésztestvérek!
Tudjátok-e mik azok az ördögkövek és mi közük van a cserkészethez? Mi a közös Szent György, a
cserkészek védőszentje és Szombathely híres szülöttének, Szent Mártonnak az életében? Ha nem, gyertek
el Savariaba, egy több, mint 2000 éve lakott településre, ahol megismerkedhettek Isis-szel, Silvanus-szal,
ahol számos helyszín segít felidézni a múltat, repít vissza az ókorba. A játékos feladatok, óriás társasjáték
segítségével megismerkedhettek Szent Márton és Szent György életével. Kerékpártúra keretében
megtekinthetitek a 700 éves jáki templomot, és kerületünk egyik jelképét a jáki cserkészoszlopot.
Milyen programok várják még a szombathelyi Cserkésznap résztvevőit? Lesz bábszínház, kézműves
programok, gyermekzenekar, arcfestés, táncház, falmászás, éjszaka pedig távcsöves csillagnézés (tiszta
égbolt esetén), illetve obszervatóriumi látogatás.
Kiváló programok családosoknak is!
Időpont: 2015. április 25., szombat, egész nap
Helyszín: Szombathely, Fő tér és környéke
A program ingyenes, és nyitott bárki számára, azonban helyszíni regisztrációhoz kötött!
Cserkészeknek előzetes regisztráció is szükséges itt: http://goo.gl/forms/X2C8lGdXzn
A regisztráció határideje április 19., vasárnap éjfél!
Ellátást és szállást az előre regisztrált cserkészeknek tudunk biztosítani!
A szállás a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban lesz. A szombati ebéd és vacsora mindenkinek
ingyenes, aki szombat éjszakát is itt tölti, kap reggelit is és igény esetén hideg úticsomagot, szintén
térítésmentesen. A III. kerület cserkészeinek az utazását támogatjuk.
További információ:
Harkay Gabó csst. (379.) (70/6230382; harkay.gabriella@mcssz.hu)
MCSSZ Programiroda: program@cserkesz.hu
Várunk mindenkit szeretettel!

Hirdesd a csapatodban is, hogy minél többen töltsünk együtt egy szép és tartalmas programot, és
mutassuk meg mindenkinek, milyen sokan vagyunk mi, cserkészek és milyen jó hangulatot tudunk csinálni!
Friss információkat – többek között hamarosan a rendezvény plakátját – az esemény facebook oldalán
találsz ITT!
Csatlakozz és oszd meg, hogy minél többen értesüljenek róla!
Harkay Gabriella csst. (379.) és a helyi szervezők nevében:
MCSSZ Programiroda

Országos Cserkésznap 2015 - Székesfehérvár
KCST!
Megismernéd a népi mesterségeket, sőt, ki is próbálnád? Szívesen mutatnád meg az ügyességedet
falmászás vagy kerékpáros programon? Részt vennél egy városi óriás Cserebere játékban? Hordanál
kitűzőt, de nem találtál még olyat, ami megfelel az ízlésednek, és inkább készítenél egyet magadnak?
Akkor ott a helyed Székesfehérváron az Országos Cserkésznapon!
Időpont: 2015. április 25., szombat, 9:00-tól 16:00-ig
Helyszín: Székesfehérvár
Megnyitó ünnepség 10:00-tól a Kaszap István sírnál (Prohászka Ottokár Templom). A további programok
ugyanitt a templomnál, a Ciszterci Szent István Gimnáziumnál és a Koronás Parkban lesznek.
Az ünnepélyes megnyitó után óriás élő cserkészliliomot formálunk a jelenlévő több száz cserkészből,
és ez madártávlatból megörökítésre kerül majd!
A látványos megnyitó után egész nap jobbnál jobb programok várják a kicsiket és a nagyokat,
cserkészeket és nem cserkészeket egyaránt:

 Kaszap István tanösvény (cserkész korosztálynak)
 népi mesterségek bemutatása (kovács; gyékényfonó; bőrös; kötélverő; fafaragó; íjászat és íj
készítés)
 egyedi kitűző készítés
 bűvész-bemutató
 retro-öko papírsárkány készítés
 falmászás
 kerékpáros ügyességi program és túra
 Kicsik Koronás Parkja (meseerdő szerű kiscserkész-játék)
 Mr. X, Slackline ügyességi játék és városi óriás Cserebere játék
Ezen túl az érdeklődők a ciszterci templom sekrestyéjében látható világhírű fafaragásokat is megtekinthetik.
A program ingyenes, és nyitott bárki számára, azonban helyszíni regisztrációhoz kötött!
Cserkészeknek előzetes regisztráció is szükséges itt: http://goo.gl/forms/X81cL3xHMj
A nap során bográcsban készült ebéd jár minden előre regisztrált cserkésznek!
A regisztráció határideje április 19., vasárnap éjfél!
A Székesfehérvári Cserkésznap a Kaszap István Emlékév keretében valósul meg, melyről bővebben
a kaszapistvan.hu oldalon olvashattok.
További információ a székesfehérvári Cserkésznapról:
Vastag Viktor cst. (457.) 30/2820561; vastagviktor@gmail.com
MCSSZ Programiroda: program@cserkesz.hu
Várunk mindenkit szeretettel!
Hirdesd a csapatodban is, hogy minél többen töltsünk együtt egy szép és tartalmas programot, és

mutassuk meg mindenkinek, milyen sokan vagyunk mi, cserkészek és milyen jó hangulatot tudunk csinálni!
Friss információkat – többek között hamarosan a rendezvény plakátját – az esemény facebook oldalán
találsz ITT!
Csatlakozz és oszd meg, hogy minél többen értesüljenek róla!
Vastag Viktor cst. (457.) és a helyi szervezők nevében:
MCSSZ Programiroda

Házunk tája...
Áldott húsvétot kívánunk!
Kedves Cserkésztestvérek!
Az MCsSz Országos Elnöksége nevében kívánunk mindannyiótoknak a nagyhétre elmélyült és Istenre
figyelős napokat, és a feltámadás örömét megosztó áldott húsvétot.
Jó munkát!
Az Országos Elnökség nevében
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Meghirdetések
Elkészült a Nagykovácsi Tisza-Kastély honlapja!
Kedves Cserkésztestvérek!
Elindult a Nagykovácsi Teleki-Tisza-kastély beruházás weboldala, amelyen a felújítási folyamat friss híreit
találhatjátok.
A honlap címe: http://teleki-tiszakastely.hu/
A honlap fokozatosan be fogja mutatni az ingatlankomplexum értékes műemlék épületeinek és egyedülálló
tájképi kertjének történetét és a terület jövőjét. Lépésről lépésre tudósít majd a felújítás menetéről. A
Nagykovácsi komplexum programjairól nem csak a hagyományos csatornákon értesülhettek, hanem ezen a
honlapon is elérhetőek lesznek az információk.
A terület építészeti feltárása jelenleg is folyik, a végleges kiviteli és felújítási tervek a 2015 év
szeptemberére készülhetnek el. A kastély és melléképületek felújítása a 2015-ös év folyamán kezdődik el,
és 2016 nyarára tudjuk a komplexum összes épületét megnyitni a nagyközönség előtt.
A beruházás részleteivel kapcsolatban L. Simon László parlamenti államtitkár úr nyilatkozott a kormany.hunak. A nyilatkozat az alábbi linken található:
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/videok/l-simon-nagykovacsi
Jó munkát!
Fuchs Péter
kommunikációs tanácsadó

Letölthető az MCSSZ húsvéti képeslapja és borítóképe

Kedves Cserkésztestvérek!
Az MCSSZ Kommunikációs csoportja elkészítette az idei központi húsvéti képeslapot, illetve facebook
borítóképet, melyeket az alábbi szövegre kattintva tudtok letölteni, hogy ezzel tudjatok áldott húsvétot
kívánni családtagjaitoknak, barátoknak, ismerősöknek.
Elektronikus képeslap
Facebook borítókép
Egyúttal áldott húsvétot kívánunk mindannyiótoknak!
Jó munkát!
Kommunikációs csoport nevében
Sándor Viktória
kommunikációs munkatárs

Cserkészek a képernyőn - április 6-án
Kedves Cserkésztestvérek!
A hatoscsatorna Terézvárosi Magazin című műsorának hétfői adásában találkozhattok a helyi
cserkészcsapat (293.) tagjaival, akik bemutatják csapatukat, tevékenységeiket, és magát a cserkészetet is.
A műsorban nagyjából húsz percig beszélgetnek majd cserkészeinkkel.
Időpontok:
Premier adás: 04.06. hétfő 18:00
Ismétlések:
04.07. kedd - 00:50 és 10:30
04.09. csütörtök – 07:00
04.11. szombat – 16:30
04.13. hétfő - 06.00
Jó munkát!
Sándor Viktória
kommunikációs munkatárs

Jó munkát!
Budapest, 2015. április 1.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

