Hírlevél X/21, 2015. május 27.
 Az MCSSZ helyzete
o Hallasd a hangod, adj választ a kérdéseinkre!
o Az OKGy által létrehozott bizottság munkájáról beszámoló
o Az MCsSz helyzetének megismerése - küldötteknek és jelölteknek
 Országos és regionális programok, események, képzések
o Irány az Ígéret földje! - ANT 2015
 Házunk tája...
o Pünkösd - Megjelent az MCSSZ ICHTHÜSZ Közösségének Lapja!
o Útjára indul a kárpátaljai segítő program!
 Hárshegy hírei (Nevelésügy)
o Elkészültek a korosztályi kézikönyvek borítómappái
 Meghirdetések
o Vajon a cserkészek mesterei a főzésnek? ;)
o Alapozó Képzés tájékoztató - Nyílt esték a Központban - Holnap!

Az MCSSZ helyzete
Hallasd a hangod, adj választ a kérdéseinkre!
Az elmúlt időszakban ismét előkerültek olyan kérdések, amelyeket érdemes végigbeszélnünk,
megértenünk a meglátásokat. Kérlek, segítsetek azzal, hogy a véleményeteket elmondjátok.
Két rövid kérdőívben várjuk a visszajelzéseiteket.
Az OVTT újragondolta a fogadalmak szövegeit, és javasolja a tagság elé terjeszteni. Így
kérlek, itt mondjatok véleményt!
Ezt a cikket (is) bátran küldjétek szerteszét, hogy mindenkihez eljuthasson!
Köszönöm a segítséget, és a válaszaitokat!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
[vissza a tetejére]

Az OKGy által létrehozott bizottság munkájáról beszámoló
Kedves Cserkésztestvérek!
Az OKGy által létrehozott bizottság hatodik találkozására szerda este került sor, most ismét a
Párbeszéd Házában. Hálásan köszönöm Csepregi Márton cst. (1909.) előkészítő munkáját, és
a támogatását.
A témakörök mentén az utolsó körre került sor, ahol a struktúra második fele mentén
fogalmaztunk meg ajánlásokat. A felvetett ajánlásokat rendeztük, fontossági és sürgősségi
sorrendet kialakítva. Endrét felhatalmaztuk, hogy az OT előtt beszámoljon szombaton.
Elfogadtuk az utolsó ülés menetrendjét.
Az intranetre felkerül napokon belül az anyag!
Köszönjük mindenkinek a munkáját!

Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
[vissza a tetejére]

Az MCsSz helyzetének megismerése - küldötteknek és jelölteknek
Az MCsSz OE-sége meghívja a 2015. június 6-i küldöttgyűlés tagjait, az elnökségi
megbízatásokra jelölteket, és minden érdeklődőt, hogy az OE-ség feladataival, munkájával, és
a központi iroda napi tevékenységével megismerkedjenek a munkatársak révén. Az
esemény 2015. június 5-én, a 18-22 óra között a Horánszky u. 20. alatti irodában lesz.
A vidékről érkező küldötteknek, résztvevőknek szállást tudunk biztosítani.
Igyekszünk megoldani a távoli nyomon követés lehetőségét is.
Várunk szeretettel mindekit!
Az OE-ség nevében
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
[vissza a tetejére]

Országos és regionális programok, események, képzések
Irány az Ígéret földje! - ANT 2015
Kedves Cserkésztestvérek!
Szeretnétek egy feledhetetlen élmény részesévé válni? Akkor irány az Ígéret Földje!
Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy 2015-ben a 431. sz. Huenergardt F. János
Cserkészcsapat, az 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat és az 1301. sz. Négylevelű Fa

Cserkészcsapat közös országos nagytábort szervez.
A tábor legfontosabb tudnivalói:
 Időpont: 2015. augusztus 05-től (szerda) 12-ig (szerda)
 Helyszín: Tardos, Malomvölgy
 Költség: 14.000 Ft/fő
 Regisztráció határideje: 2015. június 30., 23:59

Jelentkezési lap
Az ANT 2015 tábor Facebook eseménye
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken tudtok:
431. sz. Huenergardt F. János Cserkészcsapat
Mena János - sean_mena@hotmail.com, +36-70/344-6474
1301. sz. Négylevelű Fa Cserkészcsapat
Tóth Eszter – toth.eszter.elizabeth@gmail.com, +36-30/689-4805
1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat
Matlák Tímea - matlaktimea@gmail.com, +36-30/619-2654
Szeretettel várunk Benneteket!
Jó munkát!
Rácz Sándor Béla tpk. (1942.)
[vissza a tetejére]

Házunk tája...
Pünkösd - Megjelent az MCSSZ ICHTHÜSZ Közösségének Lapja!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének pünkösdi száma ITT is elérhető.
Kellemes olvasást kívánunk!
Felmerülő kérdéseitekkel bátran forduljatok dr. Bóna Zoltán cst. (724.)
a dunavarsany.ref@gmail.com címen.
Jó munkát!
Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

[vissza a tetejére]

Útjára indul a kárpátaljai segítő program!
Kedves Cserkésztestvérek!
Több fórumunkon találkozhattatok már azzal a hírrel, hogy a Magyar Cserkészszövetség a
Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetséggel és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával
közösen a kisközösségek működését ösztönző, öt hónapos akciót kezdeményez Kárpátalján, a
nehéz helyzetbe került ifjúság megsegítésére.
(Részleteket a programról itt olvashattok: www.cserkesz.hu/karpatalja)
Az elmúlt hetekben nagyon sok mindenen történt az akció kapcsán, amiről ezúton
szeretnénk beszámolni Nektek.
Az összmagyar cserkészet sikerének könyvelhetjük el, hogy a meghirdetett adománygyűjtés
példaértékűen rövid idő alatt eredményes volt, a Program nagyon széleskörű támogatást
kapott. Az akcióban Magyarország, valamint Ausztriától Amerikáig több kontinens magyarjai
fogtak össze a kárpátaljai honfitársak megsegítésére, aminek köszönhetően több millió
forintnyi adomány gyűlt össze. Támogatóinknak ezúton is kifejezzük hálánkat ebben a
köszönő levélben: https://goo.gl/NdkJdB
Akciónk hírére a cserkészcsapatokon túl több plébániától és egyéb közösségektől kaptunk
érdeklődő visszajelzést, hogy szeretnének a Programban velünk együttműködni. A
kapcsolatfelvétel és a programháló kidolgozása ezekkel a szervezetekkel, közösségekkel
jelenleg is zajlik kárpátaljai koordinátorunk segítségével.
Nagy örömünkre sok segítő szándékú ember jelentkezett a programra – köztük
cserkészek és nem cserkész fiatalok egyaránt –,akik közül megtörtént a hat önkéntes
kiválasztása. Számukra a mai nappal (május 27-től) egy háromnapos felkészítés vette
kezdetét., A projektet a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége nevében Solymosi
Balázs cst. (205.) Balu, országos vezetőtiszt nyitotta meg. (Képeket ITT nézhettek meg a mai
indulásról.) A délelőtti elméleti képzés keretében Nagy Bercel főosztályvezető helyettes úr
(Miniszterelnökség, Kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkárság) üdvözölte a
cserkészek kezdeményezését, megköszönte, hogy önkénteseink nehéz helyzetben lévő magyar
honfitársaikért hajlandók áldozni időt és munkát, valamint kiemelte, hogy egy krízis
helyzetben a személyes kapcsolatok tudnak megtartani, ilyenkor minden gesztus
felértékelődik. Ebben rejlik ennek a program az ereje.
A képzés hátralévő napjaiban közreműködnek az MCSSZ Pedagógiai Fejlesztő Munkatársai,
a képzések vezetői és trénerei, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai illetve az
KáMCSSZ koordinátora. A felkészítőn interaktív előadások keretében zajlik többek között a
módszertani, közösségfejlesztési, és a programmenedzsmenttel kapcsolatos ismeretek átadása.
Az önkéntesek jövő héten utaznak a régióba és kezdik meg helyszíni munkájukat.
Missziójukhoz kérjük Isten áldását és segítségét!
Popovics Pál cst. (1.), a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnökének, a KáMCSSZ
koordinátorának gondolatai a programról:
„Az ukrajnai válság egyik okaként sok kárpátaljai magyar hagyja el hazáját, közöttük többen

olyanok, akiknek hiánya több közösségben sokszor pótolhatatlan (tanárok, cserkészvezetők,
hitoktatók és egyéb közösségvezetők is). Ennek a programnak a nyomán ezt az űrt próbáljuk,
ha csak kis mértékben is, de pótolni. Hálásak vagyunk az adományozóknak és az
ösztöndíjprogramra jelentkezőknek, hogy ebben a formában próbálnak ezekben az időkben
segíteni. A kint létük alatt egyházi, cserkész, nagycsaládos szervezetek programjaiba,
szervezéseibe illetve szórvány-területi munkába fognak bekapcsolódni. Minden félnek új lesz a
munka ebben a programban, így kis izgalommal, de annál nagyobb szeretettel várjuk az
ösztöndíjasokat!”
A szervezők nevében,
Jó munkát!
Endrődi Judit őv. (442.)
MCSSZ projekt koordinátor
és
Szórád Gábor
MCSSZF Igazgató, projekt koordinátor
[vissza a tetejére]

Hárshegy hírei (Nevelésügy)
Elkészültek a korosztályi kézikönyvek borítómappái
Kedves Cserkésztestvérek!
Örömmel számolunk be arról, hogy elkészültek a kiscserkészeknek, cserkészeknek,
kószáknak és vándoroknak szóló kézikönyvek borítómappái. Nem csak jól néznek ki, de
masszívak, strapabíróak is, így biztosan kiállják majd a cserkésztáborok próbáit is. Ezen a
hivatkozáson megtekinthetitek őket: https://goo.gl/bsZ3yH
Célunk, hogy a korosztályi kézikönyveket mindenki megkapja kiscserkésztől vándorig. Ennek
módjáról még folynak az egyeztetések, türelmeteket kérjük! Amint konkrétumokat tudunk
mondani, azonnal küldünk tájékoztatást.
Az előző hírlevélben már olvashattatok a Kézikönyvek konferenciájáról, amit június 27-én
tartunk. Itt élőben is láthatjátok, kézbe vehetitek majd a mappákat.
Témák, amiket a konferenciára terveztünk:
 Kommunikáció

a kézikönyvekről: miként adtunk tájékoztatást róluk, mennyi
visszajelzés érkezett (kérdőívek, tesztverziók stb.).
 Beérkezett észrevételek, vélemények bemutatása, amelyeket beépítettünk a
kézikönyvekbe.
 A könyvcsalád bemutatása: hogyan kapcsolódnak egymáshoz a kézikönyvek?
 A konferencián mindegyik kiadvány digitális verziója megtekinthető lesz.
 Hogyan juthatnak hozzá a cserkészvezetők a kiadványokhoz?
 Fórum: egyéb kérdések, észrevételek megbeszélése.
Amennyiben a fentieken kívül van olyan téma, amiről szívesen hallanátok, vagy

beszélgetnétek róla, örömmel várjuk a javaslatotokat anemethnagy.melinda@mcssz.hu címre.
A konferenciára továbbra is várjuk a jelentkezéseket ezen a linken: https://goo.gl/ZRtPS8
Jó munkát!
Németh-Nagy Melinda cst. (412.)
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok
[vissza a tetejére]

Meghirdetések
Vajon a cserkészek mesterei a főzésnek? ;)
Kedves Cserkésztestvérek!
Itt a nagyszerű alkalom, hogy megmutassuk nem csak a túlélésben járunk az élen, de a
szakácsokat is lefőzzük! A táborozások során sokszor van szükség kreativitásunkra, így olyan
receptek is vannak a tarsolyunkban, amiket sokan talán még nem ismernek. Az RTL Klub
hamarosan induló gyermek főzőműsora, a Konyhafőnök Junior vár olyan talpraesett, 8-14 év
közötti cserkészeket, akik szívesen bemutatnák főzőtudományukat.
Itt az idő, hogy megmutassuk, mit tudunk! Hadd ismerjék meg az igazi cserkész ételeket!
A műsornak lesz egy előválogatója, melyre saját, igazán cserkészes étellel készüljetek! Ha
van egyedi, jól bevált receptetek, mutassátok be azt!
Profin főztök, de nincs ilyen bevált étel, amit gyakran készítettetek együtt? Semmi gond!
Biztosan olvastatok róla korábbi hírlevelünkben, hogy készül a nagy cserkész szakácskönyv,
melyhez már nagyon sok recept gyűlt össze. Ha ezekből szemezgetnétek a műsorban való
szerepléshez, keressétek Németh-Nagy Melinda cst. (412.) cserkésztestvérünket anemethnagy.melinda@mcssz.hu címen.
Kedves Csapatparancsnokok, Őrsvezetők! Várjuk cserkészeitek jelentkezését, kérjük, hogy
továbbítsátok nekik a hírt! A jelentkezéshez mindkét szülő vagy nagykorú gyám
beleegyezése szükséges!
A jelentkezés módja 2015. június 5-ig küldött levélben a kommunikacio@cserkesz.hu címre.
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok
[vissza a tetejére]

Alapozó Képzés tájékoztató - Nyílt esték a Központban - Holnap!
Kedves Cserkésztestvérek!

Amint azt korábbi hírünkben olvashattátok a Nyílt esték sorozatunk újabb témája az Alapozó
Képzés, ami egy különleges felkészítő a cserkészetet eddig csak kívülről szemlélő felnőttek
számára. Ha érdekel Benneteket, hogy miért jó ez nekünk, a cserkészetnek, gyertek el holnap
késő délután és hallgassátok meg az előadást, illetve osszátok meg a véleményeteket!
Az Alapozó képzés célja, hogy segítsen hidat alkotni azok között a felnőttek között, akiket
érdekel, mi is az a cserkészet, és akik fontolgatják a kisközösségi ifjúságnevelésbe, illetve
cserkészek munkájába való bekapcsolódást, és azon csapatok-illetve leendő csapatok között,
akiknek jól jöhet még egy segítő kéz.
Célunk, hogy a jelentkezők ismerkedjenek meg a kisközösségben történő nevelés alapjaival, a
magyar cserkészet sajátosságaival, helyzetével, illetve a felnőttek mozgalomba történő
becsatlakozásának lehetőségeivel.
Ha kíváncsiak vagytok a további részletekre – mik a további célok, mik a felnőttek
lehetőségei, ha elvégezték a képzést, hányan vettek rajta részt eddig és közülük kik
tettek fogadalmat stb. – gyertek el holnap a Nyílt estére.
Időpont: 2015. május 28. 17:30
Helyszín: Párbeszéd Háza, Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 20.
Részvételi szándékotokat kérjük, jelezzétek ezen az űrlapon: https://goo.gl/ny7ZiM
Gyertek el, tegyétek fel kérdéseiteket, tájékozódjatok, és osszátok meg véleményeteket.
Jó Munkát!
Tegger
Téglás Gergely csst. (929.)
Alapozó felkészítő koordinátor
MCSSZ "Hárshegy"
[vissza a tetejére]

Jó munkát!
Budapest, 2015. május 27.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

