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Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
CspkVK meghirdetés
KCST!
A Magyar Cserkészszövetség csapatparancsnoki vezetőképzést a 2015/16-os tanévben.
A képzést elsősorban már megbízatással rendelkező csapatparancsnokoknak,
csapatparancsok-helyetteseknek, közösségvezetőknek, illetve hamarosan ilyen megbízatást
kapó vezetőknek ajánljuk.
A jelentkezés feltétele a cserkészsegédtiszti képesítés.
A képzés (felkészítő) alkalmainak időpontjai:
 2015.

augusztus 31. – Igényfelmérés határideje

 2015.
 2015.
 2016.
 2016.

október 16-18. – 1. Képzési hétvége
december 4-6. – 2. Képzési hétvége
február 12-14. – 3. Képzési hétvége
március 4-6. – Képesítő hétvége

A képzés rövid leírása:
A

képzés-felkészítés kiscsoportos formában, maximum 15 fős csoportokban valósul
meg. Amennyiben a jelentkezők létszáma ennél magasabb, több csoportot indítunk.
 A képzés-felkészítés hétvégéken történik. Ezek péntek estétől vasárnap délig tartanak.
A hétvégékről hiányozni nem lehet, azokat csak az eredeti sorrendben lehet
teljesíteni. A képzési alkalmak között otthon végzendő feladatokat kapnak a
jelöltek.
 A képzés-felkészítés célja, hogy a jövendőbeli vezetőket felkészítse egy
cserkészcsapat vezetésére, a gyakorló vezetőket pedig fejlessze, hogy a megszerzett
tudással és készségekkel tudatosan és magabiztosan el tudják látni a feladatukat.
 A képzés-felkészítés a jelöltek aktív részvételét feltételezi és kellően rugalmas, hogy a
jelöltek speciális igényeihez alkalmazkodjon.
Az igényfelmérő kérdőív itt tölthető
ki: https://docs.google.com/forms/d/1ZG4lwgp8jSD4KUtDfiZVvhtlYj72goy8Ut7nwwOX3k/viewform
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
[vissza a tetejére]

ŐVVK 18+ meghirdetés
KCST!
A Magyar Cserkészszövetség Őrsvezetői Vezetőképzést hirdet 18. életévüket betöltötteknek a
2015-2016-os tanévben.
A jelöltek képzésre való jelentkezésének feltételei:
 Minimum 1 éves cserkészmúlt
 Legalább egy cserkésztáborban való eredményes részvétel
 A képzés tanfolyam jellegű (4 alkalom, rendszerint péntek

estétől vasárnap délutánig),
melyről nincs mód hiányozni. A hiányzás automatikusan maga után vonja, hogy a
jelentkezőnek az adott évben nincsen módja a meghirdetés keretén belül képesítést
szerezni
 A képzés helyszíne: Budapest, illetve környéke

A
A

képzés őrsvezetői képesítést ad
hiánytalanul benyújtott jelentkezés nem jelent automatikus felvételt a képzésre (a
sikeres felvételről drótpostán kap a jelentkező cserkész értesítést)!

Az igényfelmérésre való jelentkezés határideje: 2015. augusztus 20.
A jelentkezés az igényfelmérésre az alábbi
űrlapon: https://docs.google.com/forms/d/1gTKKSHdMnIEpQrpUH9EUhQRsDKXCCQXC
Hmn8Rp3zHus/viewform
A képzéssel kapcsolatos részletes információkat a jelentkezők számra e-levélben küldjük ki.
Az igényfelmérésre jelentkezési határidő lejártával, az eredményesen jelentkezők között
elektronikus úton kiküldésre kerülnek azelőfeladatok, melyek benyújtási határideje: 2015.
augusztus 20.
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
[vissza a tetejére]

CstVK igényfelmérés
Kedves Cserkésztestvérek!
Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cserkésztiszti vezetőképzést indít a 2015-2016-os
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,
 segédtiszti képesítés,
 2 év segédtiszti gyakorlat.

vagy felsőfokú végzettség,

A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés zajlik, illetve a találkozási alkalmakon felül is
lesznek feladatok. A képzési alkalmakat megtaláljátok a szövetségi eseménynaptárban (7. WB
CsTVK néven jelzett események).
Jelentkezés az igényfelmérésre 2015. július 12-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
 jelentkezési lap;
 Velemjáró megírása.

listája;

Részvétel (2016.03.31-ig):
 lelkigyakorlat saját közösséggel;
 látogatás más kerületnél/szövetségnél;
 önismeretet adó, személyesen kísért lelkigyakorlat

végzése.

Írásbeli dolgozatok (2016.03.31-ig kérem teljesíteni mindet, alkalmanként legalább egyet
várok):
 Az igényekre adott válaszok a cserkésztörténelemben (dolgozat);
 Kerülettel/országos központtal való kapcsolatod értékelése (fogalmazás);
 Csapatlátogatás;
 Kerülettel és a szövetséggel 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
projektmendzsment ismeretek elsajátítására 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 az értékelés, a projektek bemutatása és a zárószertartás összessége.

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

Testületek
Az Országos elnökség hírei
KCST!
2015. július 8-án, 18-22:30 óráig tartotta rendes ülését az Országos Elnökség. A
megbeszélésen részt vett: dr. Henn Péter csst. (442.) OÜVE; Lendvay Endre cst. (1909.)
OÜVEH, Buday Barnabás cst. (16.) OE, Solymosi Balázs Balu cst. (205.) OVT, illetve Tekse
Balázs cst. (958.) OVTH.
Az elnökségi ülésen az alábbi témák kerültek szóba:
 Belső

kommunikációval kapcsolatban további egyeztetés történt: a tagságtól érkezett
visszajelzések alapján megfogalmazódtak az igények, elvárt feladatok a belső
kommunikációs tevékenységgel kapcsolatban.
 Az országos vezetőtiszt és az országos vezetőtiszt-helyettes közös munkájának
keretei: Meghatározták az együttműködés kereteit, e szerint a stratégiai szintű
feladatok, valamint a megbízatáshoz kötődő felelősség az OVT-hez, az operatívak
feladatok és a részletek kidolgozása pedig az OVTH-hoz tartoznak. Heti
rendszerességgel tartanak megbeszélést a közös feladatokról, illetve rendszeresen
egyeztetnek telefonon a munkák kapcsán.
 Esetleges támogatás a Heavy Tools-szal: egyeztetés zajlott az OVT és a cég vezetője
között lehetséges együttműködésekről, illetve kedvezményekről. A tárgyalások
tovább folytatódnak, az eredményekről be fogunk számolunk.
 Egyes VK táborok táborhelyének veszélyeztetése a bevándorlási helyzet okán: a
migránsok miatt a határszakasz közelében nem engedélyeznek táborozást a
hatóságok. Emiatt a MCSSZ Szegedi Cserkészkerületének jelöltjeinek szervezett
mórahalmi, és a VMCSSZ jelöltjeinek szervezett horgosi ővvk-k nem tudnak
megvalósulni. Megoldásként közösen tartanak ővvk tábort Öttömösön.
 Az elnökségi programban megfogalmazott terv: megbeszéltük a kiindulási
pontokat, a főbb irányvonalakat.
 Támop lezárásával kapcsolatos feladatok áttekintése;
 Külügyi ügyek: a külügyi vezetővel több, nemzetközi vonatkozású, várható
programról történt egyeztetés, melyekről a külügyi hírek rovatban folyamatosan ad
hírt a Külügy.
A legközelebbi elnökségi ülés időpontja: július 15., szerda
Jó munkát!
az Országos Elnökség nevében
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
[vissza a tetejére]

Országos Központ hírei
A beregrákosi gyereknaptól a beregszászi cserkésztáborig
Kedves Cserkésztestvérek!
A Most tudsz. Segíts! Együtt Kárpátaljáért! öt hónapos programja lassan feléhez ér.
Közösségszervezőink folyamatos munkáját Ti is figyelemmel kísérhetitek beszámolóikon
keresztül.
Tekintsétek meg legfrissebb híreket ITT.
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok
[vissza a tetejére]

Nagykovácsi hírek
Kedves Cserkésztestvérek!
Július 18-án este tartott közmeghallgatást Nagykovácsi önkormányzata, ahol a csatornázás és
a városközpontba tervezett pláza mellett került napirendre a Teleki-Tisza-kastély ügye.
Ezután a kastély felújítását és hasznosítását felügyelő projektvezető, Vida Péter ismertette a
terveket. Többek között a következő tisztázandó kérdéseket vetették fel a nagykovácsi
lakosok:
 Mi lesz a sorsa a történelmi kastélynak és a tájképi kertnek?
 Milyen rendezvények számára adjuk bérbe a kastélyt?
 A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola helyhiánnyal küzd,

kaphatnak-e helyet a
kastély területén?
 A park nyitvatartását lehetne-e növelni, hogy például munkaidő után is lehessen
látogatni?
A közmeghallgatásról írt teljes beszámolót a Teleki-Tisza-Kastély honlapján olvashatjátok
tovább.
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok
[vissza a tetejére]

Magyar Cserkész - kérdőív kiértékelése
Kedves Cserkésztestvérek!
2015. április 29-én közzétett kérdőívünkre – melyben a Magyar Cserkész magazin jövőbeli
finanszírozási, publikálási és egyéb kérdéseiről faggattunk benneteket – a mai napig 59

kitöltő reagált.
Köszönjük a kitöltéseket, a kérdőívet lezártuk és kiértékeltük.
Válaszaitokból tükröződik, hogy többnyire elégedettek vagytok az újság tartalmi és
megjelenési formájával. Köszönjük a témajavaslatokat és a rengeteg szóbeli értékelést,
véleményt, melyek alapján egyéni meglátásokat, kreatív ötleteket meríthettünk! Az újság
jövője szempontjából fontosnak tartjátok annak fennmaradását, annyira, hogy a válaszadók
kétharmada előfizetési díjjal is hozzájárulna az MCS megjelenéséhez. Válaszaitok alapján
megosztott, hogy az újság online vagy print formában jelenjen meg a jövőben: közel 50-50%ban álltok egyik, illetve másik tábor mellett.
A válaszokat és a sok egyéni megjegyzést figyelembe vesszük az MCS jövőjét illetően és
olyan megoldásokat fogunk kidolgozni, amellyel egyszerűbben és gyorsabban juthattok hozzá
az újsághoz, és ami által a finanszírozással kapcsolatos kérdéseket is meg tudjuk oldani.
A kérdőív teljes értékelését és a kérdésekre adott válaszok grafikonos ábrázolását az
alábbi dokumentumban találjátok:
► Dokumentum letöltése

JM!
Mózer Bence csst. (2.)
Magyar Cserkészszövetség
kommunikációs csoport

[vissza a tetejére]

Információ a korosztályi segédtiszti-vezetői kézikönyvekről
Kedves Cserkésztestvérek!
A korosztályi segédtiszti-vezetői kézikönyvek végleges verziójához még az utolsó utáni
pillanatban is kaptunk észrevételeket, így összesen 77 vélemény érkezett. Köszönjük nektek!
Kérdéseitek is voltak, ezekre a honlapon válaszolunk majd, ahogy az EINK esetében is tettük.
Többen jeleztétek, hogy örülnétek, ha az elkészült korosztályi őrsvezetői kézikönyveknek is
biztosítanánk tesztidőszakot. Ezen dolgozunk, bízunk benne, hogy meg tudjuk valósítani és
hamarosan jó hírekről számolhatunk be nektek.
Németh-Nagy Melinda cst. (412.)
anyagszerkesztő
kiadványok csoport
[vissza a tetejére]

Lendületben az országjáró csoport

Kedves Cserkésztestvérek!
Hamarosan a végéhez közeledik az országjáró tevékenység lebonyolítása. A március óta tartó
időszakban 30 településen jelentünk meg.
A fő szempont az alakuló csapatok tevékenységének támogatása, valamint az alacsony
taglétszámú csapatok toborzásának segítése volt. Alapvetően iskolai tematikus napokon,
illetve városi rendezvényeken vettünk részt. Akadálypályával, vándorkiállítással, közösségi
játékokkal és kézműves tevékenységgel támogattuk ezeket a rendezvényeket. Az elmúlt
hónapok során többek között az alábbi településeken szerveztünk programot: Napkor,
Kisvárda, Makó, Felsőzsolca, Pálháza, Orosháza, Ormosbánya, Kömpöc, Csólyospálos,
Mátramindszent, Szentgotthárd.
Térkép a helyszínekről »
A tevékenység kezdete óta több mint 4600 gyerekkel találkoztunk, illetve további 200
főhöz fogunk elérni július végéig. Mind a gyerekek, mind a pedagógusok, mind a csapatok
pozitívan értékelték a toborzást, illetve a láthatóságot támogató programjainkat. Reméljük,
hogy új lendületet és lelkesedést tudtunk nyújtani ezekkel az alkalmakkal!
Ide kattintva válogatást találtok a képeinkből.
JM!
Evetovics Zorka őv. (85.)
szakmai munkatárs
TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projektcsapat
[vissza a tetejére]

Beszámoló Kárpátaljáról - beregrákosi tábor
2015. 06. 23-27.
Beregrákos, Ukrajna
Böröczky Csongor cst., Husztik Dániel őv., Ozsvári Ilona őv., Rábely Tamás őv.
Beregrákos Kárpátalján, a munkácsi járásban található, körübelül 2500 magyar lakost
számláló falu, a magyarok a lakosságnak körülbelül felét teszik ki. A faluban magyar
általános iskola működik, 1-9. oszállyal, összesen 130 gyermekkel. A magyar lakosság
többsége református, a gyermekek közösségi élete leginkább az iskola és a parókia körül
alakul, a lelkész és az iskolaigazgató vezetésével. Problémát jelent, hogy a kelet-ukrajnai
helyzetre való tekintettel a hadköteles férfiak jelentős része a besorozástól való félelmében
külföldre távozott, mások pedig az iskola befejezése után a városokban dolgoznak / tanulnak
tovább, ezért kevés a potenciális aktív vezető. Az igazgató úr (Béla bá’) elkezdte a Kárpátaljai
Magyar Cserkészszövetség vezetőképző táborát, de nem fejezte be, fogadalmat nem tett. A
faluban korábban még nem volt cserkész program, a Magyar Cserkészszövetség Most tudsz.
Segíts! Együtt Kárpátaljáért Programjának keretein belül kaptunk meghívást a helyi
iskolások cserkészmozgalommal való megismertetésére.
Ötnapos tábort szerveztünk a magyar iskola gyermekei számára, melynek során harminc, 4-9.
osztályos fiatallal őrsi keretek között foglalkoztunk. A programok reggel 10 órától este 8

óráig tartottak, a résztvevők az éjszakát otthon töltötték. Nagy örömünkre a gyermekek
lelkesen vettek részt a különböző programjainkon, és még a rossz idő ellenére is egyre
növekvő létszámban jelentek meg.
A táborban nem csak magyarok, hanem cigányok, és magyarul nem tudó ukránok is részt
vettek, amiből egyáltalán nem adódtak nehézségek. Az egyes napok időbeosztását és
programjait a cserkésztáborokhoz hasonlóan építettük fel. A zászlószertartások, keretmesejelenetek, sportnap (méta, foci, frizbifoci, hatoslabda), hadijáték, tábortüzek, nyakkendőharc,
kirándulás, számháború, szalonnasütés, műveltségi vetélkedő, egyéb kreativitást fejlesztő
játékok, népdaltanulás és őrsi idő. Egyes programok kifejezetten elnyerték a gyerekek
tetszését, annyira, hogy több alkalommal is indítványozták azok újbóli játszását.
A tábor során igyekeztünk átadni mozgalmunk alapvető elemeit és szokásait. Így például
megtanítottuk az alakizás alapjait, a cserkészindulót, a zászlószertartások menetét, az őrsi
rendszer elemeit, mozgalmunk jelképeit és történelmének alapjait.
Bemutattuk tábortüzi szokásainkat (játékok, népdalok, őrsi tábortüzi számok). A gyerekek
számára minden bemutatott elem újdonság volt, mégis lelkesen és könnyedén elsajátították
ezeket az ismereteket. Nehézség volt számukra megszokni, hogy olyan felnőttek foglalkoznak
velük, akik nem a tanáraik, ezért nagyon nehezen szoktak le például a magázásról (ebből
aztán olyan kijelentések származtak, mint: „Maguk még tinik”).
Ott tartozkodásunk során megismerkedtünk a helyi kultúrális szokásokkal és gasztronómiával.
A falusiak rendkívül nyitottak és vendégszeretőek voltak irányunkban, nehezen sikerült csak
megmagyaráznunk, hogy inkább az iskolában töltjük az éjszakákat, nem családoknál (hiszen
másnapra készülnünk kellett). Bőséges reggelire és vacsorára így is mindig meghívtak minket,
ami nagy élményt jelentett! Annak ellenére, hogy milyen kevés pénzből élnek, az
életkörülmények kielégítőek. Ez a falubeliek önellátó háztáji gazdálkodásának és
állattartásuknak köszönhető: amit csak tudnak, saját maguk termelnek meg, és szabályos
cserekereskedelem is működik.
Tapasztalataink alapján alkalmasak a körülmények cserkészcsapat alapítására. A legfontosabb
az alkalmas őrsvezetők (kezdetben legalább egy fiú és egy lány) megtalálása és képzése.
Javasoljuk Evelint, Kristófot, továbbá esetleg Zsanettet és „Öcsit” (Evelin unokatestvérét).
További szükséges feltétel, hogy Béla bá’ befejezze a vezetőképzést, és vállalja a leendő
cserkészcsapat stratégiai irányítását és koordinálását. Meglátásunk szerint ez heti szinten nem
igényelne részéről túzott plusz elfoglaltságot. A táborzáráskor mondott szavaiban a tiszteletes
úr kiállt a cserkészcsapat alapítása mellett, és felkérte az igazgatót a szükséges lépések
megtételére.
Ezúton mi is kérjük a Magyar Cserkésszövetséget és a Kárpátaljai Magyar
Cserkészszövetséget, hogy az Együtt Kárpátaljáért Program keretében a régióba küldött
közösségszervezők egyikét Beregrákosra helyezze el, a csapatalapítás folyamatának segítése
érdekében. Támogatjuk továbbá a mienkhez hasonló, cserkészetet bemutató táborok
szervezését, és bátorítjuk a magyarországi csapatok vándor korosztályait, hogy hasonló céllal
látogassanak el Kárpátalja más településeire is!
Köszönjük a sok segítséget Endrődi Judit Pszáhinak, Holub Teodor Tibinek, Popovics
Palinak, Szórád Gábornak, Páll László lelkész úrnak és Molnár Béla bá’ iskolaigazgató úrnak!
Böröczky Csongor cst. (442.)
országos külügyi vezető

[vissza a tetejére]

Rákóczira emlékeznek a külföldi magyar cserkészek
Kedves Cserkésztestvérek!
Közel 700 magyar cserkész vesz részt a KMCSSZ öt évente megrendezésre kerülő
Jubitáboron, a New York államban található Sík Sándor Cserkészparkban. Az idei év két
fontos évfordulóval is büszkélkedhet: az 1910-ben alapított magyar cserkészet 105.
évfordulóját, illetve a kommunista kormány által betiltott Szövetség külföldi újjáalakulásának
70. évfordulóját.
Kérlek Benneteket terjesszétek a tábor hírét!
A Jubileumi Nagytáborról részletesen ITT olvashattok.
Jó munkát!
Gulden Julianna
KMCSSZ 2015 Jubitábor sajtófőnök
[vissza a tetejére]

Jó hír! Megújul a Sztrilich Pál Cserkészpark!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Nagykovácsi Teleki-Tisza-kastély beruházás keretén belül csaknem 500 millió forintból
megújítjuk a Sztrilich Pál Cserkészpark (SZPCS) infrastruktúráját és szolgáltatásait.
Mint ismert, a Magyar Cserkészszövetség 2011. december 1-jével vette vissza a park
üzemeltetését, 4 év alatt a vendégéjszakák száma 3082-ről 5529-re nőtt, amit lehetett,
önerőből igyekeztünk javítgatni. A jelenlegi infrastuktúra határait elértük.
A célunk egyértelmű: egy olyan cserkészparkot működtetni, ahová ha elmegyünk, nemcsak
szállást vagy ellátást kapunk, hanem használható cserkész tudással és életre szóló közösségi
élményekkel gazdagodjunk a jövőben.
2015 május közepétől többen, közöttük én, Metz Márk Mini csst. (313.) is, azért dolgozunk,
hogy a megújuló cserkészpark szolgáltatásai minden igényt kielégítőek legyenek. Munkánk
most jutott el azonban egy olyan pontra amikor a további eredményekért a ti segítségetekre is
szükség van!
Több módon is tudtok segíteni:
Szánjatok rá 10 percet, és töltsétek ki a jövőre tervezett programjainkkal kapcsolatos
kérdőívünket: https://goo.gl/9dBqFm
Figyelem!
A kitöltők között kisorsolunk 5 db SZPCS-s jelvényt, valamint egy vendégéjszakát az új
cserkészparkban, ahová a nyertes elhozhatja a családját vagy őrsét!

Őrsvezetők!
Írjátok meg nekünk, melyek azok a próbarendszer ill. különpróba témák, amiknek a
feldolgozásában segítségetekre lehetne az SZPCS. Például: növényismeret, állatok ismerete
stb. Olyan témákra gondolunk, amiket egy adott őrsgyűlés körülményei között nagyon nehéz
igényesen feldolgozni.
Csatlakozz, és vegyél részt adott programok fejlesztésében, tesztelésében! Amennyiben
szeretnél részt venni Magyarország legújabb és legmenőbb :-) cserkészparkjának életre
hívásában, írj levelet: metz.mark@mcssz.hu,
Kövesd a folyamatot, lájkold a Sztrilich Pál Cserkészparkot!
Bármilyen kérdésed van, írj bátran!
Metz Márk Mini csst. (313.)
szolgáltatásfejlesztő
Nagykovácsi Kastély Komplexum Fejlesztése projektcsapat
[vissza a tetejére]

Egyéb programok, képzések
Tábori meghívó Észak-Bácskába
Kedves Cserkésztestvérek!
Kecskés Endre, az Észak-bácskai Magyar Cserkészegyesület ügyvezető elnökétől kaptuk az
alábbi levelet. Kérjük, hirdessétek csapataitokban!
Kedves Érdeklődők!
Két tábort szervezünk, 2 korosztály számára.
 Az első 10-17 éves
 A második pedig a

korig - Ludas Matyi- keretmeséjű cserkésztábor.
Rover korosztály számára egy építkező-Építő tábor.

A két esemény egymástól függetlenül működik, ugyanabban a időben és helyszínen, azzal a
különbséggel, hogy a két altábor között ~ 100 méternyi erdőség található.
Mindkét eseményre szivesen látnánk Anyaországi cserkészeket!
Különösen kiemelném, hogy főként a rover altáborba, a jurta alakú bungalló építéséhez
szeretnénk rovereket hívni, toborozni. A bungalló mellett számos építész előadót hívtunk, így
lehetősége nyílik a résztvevőknek arra is, hogy elsajátítsák a régi, hagyományos kemence
építésének gyakorlati fortélyait.
A honlapunk, ahol a táborokat meghirdettük, ahol a regisztráció és a jelentkezés
zajlik: www.emcse.info
Körzetünk Facebook oldala: https://www.facebook.com/EBMCSE

Korábbi táborainkról az alábbi linken találtok fotókat: https://goo.gl/OWgpck
LR!
Kecskés Endre
ÉMCSE ü.v.elnök
Mob: +381/64-355-47-99
Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció
[vissza a tetejére]

Jön a VI. cserkészkerültei Nagytábor!
Kedves Cserkésztestvérek!
Több mint kétezer év elmúltával ismét visszatérnek a népcsoportok a regenerálódott bolygóra,
és nem titkolt céljuk újra kialakítani a számukra megfelelő életteret a Földön. Azonban ezt
már kizárólag a tudatosság jegyében teszik! Ennek a tudatosságnak a megalapozását szolgálja
a Túlélők Viadala is, a VI. cserkészkerületi Nagytáborban, ahol minden visszatért fiatal
próbára teheti kreativitását, állóképességét, kitartását...
Az érkezés időpontja: 2015. július 8-17.
Célállomás: Tolna és Baranya megye határán húzódó véméndi erdő
Visszaérkezettek várható száma: 600-700 fő.
Még több részletért látogassatok el IDE.
Kérdéseitekkel bátran forduljatok Beberika Dorinához az alábbi címen: vidorina@gmail.com!
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok
[vissza a tetejére]

Hat új rétor
KCST!
Örömmel írom meg, hogy a 2015. június 22-én megtartott Szónok születik gálaesten hat új
rétor született. Egy civil résztvevőnk, Pető Bence mellett, öt cserkész végezte el a kurzust és
22-én, kedden este mindannyian sikeresen különpróbáztak retorikából. Név szerint
gratulálunk Evetovics Zorka őv-nek (85.), Lakatos Gergely csst-nek (442.), Molnár Péter csstnek (443.), Pej András csst-nek (400.) és Szilassy Péter csst-nek (16.). A gálaesten készült

fényképek itt tekinthetőek meg.
A korábban végzett rétorok szavazatai alapján 2015 tavaszán Pej András nyerte el a
Szókrátész-díjat, így az ezzel járó vándorkupa új tulajdonosa is ő lett. A kurzus résztvevői és
vezetője által a legnagyobb fejlődést jutalmazó Démoszthenész-díjat 2015. június 22-én
Szilassy Péter kapta meg, a HVG könyvkiadó könyvjutalmával. Mind a két díjazottnak
gratulálunk!
A kurzus támogatója volt az MCSSZ Országos vezetőtisztje, a gálaest szponzorai pedig az I.
és X. Cserkészkerületek voltak. Köszönet nagylelkű támogatásukért!
Végezetül álljon itt egy néhány soros beszámoló a zsűri egyik tagjától, Dunay Lucától:
"Június 22-én gálaesttel zárult az ötödik Szónok Születik Retorika kurzus, melynek során hat
rétorjelölt mérette meg magát. A lelkes versenyzők egymást konferálták fel, majd az
előadások előtt egyperces videót láthattunk a jelöltek kurzus elején mutatott teljesítményéről.
A szónoklatok sorát Pető Bence nyitotta az introveltált-extrovertált lét szépségeit boncolgatva.
Őt követte Szilassy Péter, aki egy személyes példát mutatott be sikerről, kudarcról, és annak
feldolgozásáról. Evetovics Zorka mindannyiunkat elérzékenyített a szerelemről, házasságról
szóló, a szülei példáját középpontba állító előadásával.
Kis szünet után - melyben mind a szónokok, mind a zsűri felfrissülhetett -, Lakatos Gergely
vette át a stafétát. Előadásából kiderült: a Hang - Erő, ha jól használjuk. Pej András a
közgazdaságtan új irányzataival ismertetett meg minket, mely során a bruttó nemzeti
boldogság rohamosan emelkedett a teremben. A szónoklatokat Molnár Péter zárta, aki a
siklóernyőzés világába vezetett be minket. Gratulálunk az új szónokoknak!"

JM!
Hoványi Márton csst. (2.)
[vissza a tetejére]

Szent István-napi körmenet
Kedves Cserkészparancsnokok, Kedves Cserkészek!
Péntek óta biztosan tudom, hogy Dr. Kövér László házelnök úr hozzájárult, hogy a Szent
István-napi körmeneten résztvevő, szolgálattevő cserkészek a következő jutalomban
részesülnek: a körmenet előtt tiszteleghetnek a Szent Korona előtt, a körmenet után az
Országház erkélyéről nézhetik meg a tűzijátékot.
Az Országház biztonsági előírásai miatt névsorra és igazolvány számokra van szükség. A
jelentkezőket Dr. Zelliger Erzsébet csst. (148.), a Táborekreszt ügyvezető elnöke segíti. A
jelentkezőket ő gyűjti.
Jelentkezés: plebania@cs2pl.t-online.hu címre írt levélben, illetve a 06-30-436-24-44
telefonszámon
Vidékieknek szállás: Csepel Béke téri plébánia (a HÉV végállomása közelében)
Időben jelentkezz!

Jm!
Kispál György cst.
Táborkereszt
[vissza a tetejére]

Egyéb hírek, beszámolók
Gratulálunk a máramarosi cserkészeknek!
Kedves Cserkésztestvéreim!
Gondolom már többen láttátok az MTV híradó műsorában a pozitív hírt, hogy a cserkészet
végett gyerekek iratkoznak át magyar nyelvű oktatásra a máramarosi Hosszúmezőn. Ennél
pozitívabb hírrel aligha számolhattunk eddig.
Gratulálunk a fiatal hosszúmezei csapat és parancsnokuk munkájához!
A híradó műsora az alábbi linken nézhető meg: https://goo.gl/aqflaJ
Jó munkát!
Szórád Gábor cscst.
MCSSZF iroda igazgató

[vissza a tetejére]

1úton Nemzetközi Zarándoknap
Kedves Cserkésztestvérek!
A Mária Rádiótól kaptuk az alábbi zarándoklat meghívót. Kérjük, terjesszétek csapataitokban.
Kedves Testvérem!
Szeretettel köszöntelek a Mária Rádió nagy családja nevében. Azért kereslek meg levelemmel,
hogy figyelmedbe ajánljam két kezdeményezésünket, melyben a szíves részvételedre is
számítunk!
1. Zarándoklatok Csíksomlyóra egész évben. A magyar nemzet kultúrájában különleges helyet
foglal el az Erdélyben fellelhető csíksomlyói kegyhely, melynek világhírű Mária-szobra idén
ünnepli megalkotásának 500. évfordulóját. Az idei évtől a Mária Rádió buszos
zarándoklatokat ajánl, hogy zarándokok ne csak a pünkösdi búcsújárás alkalmával
érkezzenek, hanem Csíksomlyó egy egész évben látogatott zarándokhelye legyen a magyar

embernek! Az utazás során a résztvevők megismerhetik Erdély történelmi nevezetességeit,
hagyományait, kultúráját, s a székelység ízes ételeit és humorát, valamint aktív részesei
lehetnek a Csíksomlyói Szűz Máriát övező csodák feltérképezésének. A lehetőség ezért most
adott, hogy évszaktól, hónaptól függetlenül részesülhessünk abban a páratlan élményben,
amit Csíksomlyó tud adni az odalátogatóknak… Használjuk ki és éljünk azzal a testi-lelki
megújító élménnyel, melyre eme nemzeti, szent és csodatévő helyünk, Csíksomlyó hív
bennünket. Segítünk megszervezni a zarándoklatot, programot, utazást, szállást ideértve.
Deák Andrea munkatársunk várja az érdeklődők jelentkezését. Részletes információk
awww.mariaradio.hu/csiksomlyo oldalon és Deák Andreánál a 06-30-494-19-47-es
telefonszámon illetve a deak.andrea@mariaradio.hue-mail címen
2. 1úton zarándoknap a Bíboros úr fővédnökségével. Felhívom figyelmedet arra is, hogy az
1Úton Nemzetközi Zarándoknap idén augusztus 22-én kerül megrendezésre a teljes Mária
Úton. Egy közös célért, a megbékélésért és az egységért zarándokolunk. Ez a minden évben
megrendezendő zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában,
Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és Magyarországon egyaránt. Az átlagosan 25 kilométeres
távokra lebontott szakaszok – melyek a teljes Mária Utat lefedik –
az 1uton.mariaut.hu honlapon érhetők el. A tavalyi zarándoknapon 22 ezer ember vett részt.
3. Ha erdélyi utazásod során szívesen vennél részt az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap
csíksomlyói szakaszán, keresd Deák Andrea munkatársamat a 06 30 494 19 47-es
telefonszámon.
Tisztelettel és szeretettel köszönt:
Szabó Tamás
a Mária Rádió Elnöke
MCSSZ kommunikáció
[vissza a tetejére]

Jó munkát!
Budapest, 2015. július 10.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

