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Testületek

Az Országos elnökség hírei - Beszámoló az elnökségi ülésről
Beszámoló az Országos Elnökség üléséről
Kedves Cserkésztestvérek!
2015. szeptember 9-én, 17-20 óráig tartotta rendes ülését az Országos Elnökség. A megbeszélésen részt vett: Buday
Barnabás cst. (16.) OE, dr. Henn Péter csst. (442.) OÜVE; Lendvay Endre cst. (1909.) OÜVEH, Balu Solymosi Balázs
cst. (205.) OVT, illetve Tekse Balázs cst. (958.) OVTH.
Az elnökségi ülésen az alábbi témákról egyeztetett, és hozott döntéseket az elnökség:
• Az őszi rendezvények – csapatparancsnoki találkozó és az INDABA – tartalmának, feladatainak áttekintése volt az
első téma. A csapatparancsnoki találkozó meghívóját, programját a múlt heti hírlevélben már olvashattátok, és a
programok között a mostaniban is megtaláljátok. A szekciókat vezetőknek legkésőbb péntekig kell összeállítani a saját
témájukhoz tartozó anyagot. Ezen kívül az ülés keretében az elnökségi tagok megegyeztek abban is, hogy a hamarosan
induló cserkésztiszti vezetőképző jelöltjeit is felkérik a rendezvényen egy-egy szekció támogatására, vagy levezetésére.
Mivel a cstvk a szövetségi szintű vezetésre készít fel, ez jó alkalom lesz a jelölteknek gyakorlatot szerezni a
csapatparancsnokokkal történő kapcsolatteremtésre, illetve fórumok levezetésére. Mivel a migránsok kérdése fontos
téma, ami mindannyiunkat foglalkoztat, és amiről beszélni kell, illetve közös álláspontra jutni a Szövetségben, ezért az
elnökség döntése értelmében a migráns-kérdés is bekerült a szombati csapatparancsnoki találkozó témái közé. A
szekciót Buday Barnabás cst. (16.) országos elnök vezeti majd. Gyertek el minél többen, és osszátok meg a
véleményeket a témában és jussunk egy közös álláspontra!
Az „önkéntesség és napidíj” kérdése – amely a véleménylistán merült fel – a szokásos éves országos nevelési
konferenciára, az INDABA-ra került.
• A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2015. október 2-4-én tartja következő gyűlését Zoboralján (Felvidéken) az
SZMCS szervezése alatt. A közgyűlésen sor kerül az MCSSZF tisztújításra is, amellyel kapcsolatban az elnökség
egyeztetését követően a Magyar Cserkészszövetség a következő jelöléseket nyújtja be: Lendvai-Lintner Imre cscst.
(KMCsSz) – MCSSZF elnök; dr. Henn Péter csst. (442.) – MCSSZF alelnök; Szórád Gábor cscst. (KMCsSz) – ÖCSI
titkár.
• A TÁMOP 5.2.8. projekt zárásával kapcsolatos feladatokról, adminisztrációról is történt egyeztetés. A dokumentációk
ellenőrzése, rendszerezése, és lezárása folyamatban van. A projekt sok új feladatot hozott a Szövetségnek, ugyanakkor
lehetővé tette közel két évre ezek megvalósításához képzett munkaerők alkalmazását. A projekt lezárultával a plusz
feladatokkal sajnos megszűnik a munkatársak többségének a finanszírozási lehetősége is. A napokban ezért többen
megkapták a munkaviszonyuk megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat. Őket munkakeresés mellett állásinterjúra
felkészítő tréningekkel segítjük. A TÁMOP 5.2.8. projekt lezárásával kapcsolatban a szeptember 12-i csapatparancsnoki
találkozón tájékoztatást ad az elnökség.
• Külügyi ügyek: az elnökségi ülésen áttekintették az országos külügyi vezető, Böröczky Csongor cst. (442.) által
javasolt külügyi programokat, azokon való részvétel lehetőségét. Az alábbi programokkal kapcsolatban született döntés:
European Scout Symposium 2015, ahol az európai cserkészszövetségek döntéshozói, MCSSZ-OKB vesznek részt 2015.
december 3-6-án. Cél: Meghatározni az Európai Cserkészrégió stratégiai irányvonalait a következő 3 évre, előkészíteni a
következő Regionális Cserkész Tervet. Helyszín: Szkopje, Macedónia. A Magyar Cserkészszövetség Elnökségét az
Országos Elnökség megbízásából várhatóan Böröczky Csongor cst. (442.) országos külügyi vezető képviseli.
RowerWay 2018 – Mivel ugyanabban az évben V4-es országok cserkészeinek regionális dzsemboriját a Magyar

Cserkészszövetség szervezi, emiatt sajnos ennek a programnak a szervezését nem lehet biztonsággal vállalni, ezért nem
pályázza meg a Magyar Cserkészszövetség.
Safe the date - Human Rights and Communication (november 12-13-15. Budapest) – Ezzel a programmal kapcsolatban
bővebb tájékoztatást olvashattok a következő hírben.
További külügyi témák:
WOSM anyag a forrásteremtési lehetőségekről: a WOSM által küldött dokumentumot, amelyben sok hasznos tanács van,
a külügyi csoport lefordította magyarra. A dokumentum munkaeszközként szolgálhat a nemzeti cserkészszervezetek
(NSO-k) és cserkészszövetségek (NSA-k) számára, mivel átfogó adatokat tartalmaz az Európában elérhető
forrásteremtési lehetőségekről, amelyek segítségével a különböző csoportok támogatáshoz juthatnak. Ezt az anyagot
a szombati csapatparancsnoki találkozó résztvevői megkapják a rendezvényen, a többi parancsnoknak pedig
elektronikusan küldjük el.
A legközelebbi elnökségi ülés időpontja: szeptember 23., szerda. Erre szintén meghirdetjük a fogadóórát – a tegnapira
sajnos nem volt érdeklődő – , amire ITT lehet jelentkezni.
Amennyiben kérdésetek, észrevételetek, javaslatotok van az elnökségi ülés témáival kapcsolatban, küldjétek el
azelnokseg@cserkesz.hu címre.
Jó munkát!
Sándor Viktória
belső kommunikációs munkatárs

Az Országos Elnökség hírei - WOSM ESR képzés Budapesten
Kedves Cserkésztestvérek!
A WOSM ESR 2015. november 13-15-én képzést tart az emberi jogokkal kapcsolatban. Az eseményen WOSM ESR
tagszövegségek vesznek részt, megközelítőleg 35 fő, helyszínéül pedig Budapestet választották.
2015. június 05-07-én részt vettünk Brüsszelben egy képzésen, ahol szóba került, hogy a fenti budapesti rendezvény fő
témaköre az LMBTQ egyének bevonása a cserkészetbe kérdéskör legyen. Álláspontunk képviselete mellett itt elértük,
hogy a hátrányos helyzetűekről, illetve minden kisebbségről legyen szó, így jutottunk el a Human Rights témáig. Ezt
követően is hosszas egyeztetések voltak a szervezők és az MCSSZ Külügyi Bizottsága között, aminek során szintén azt
képviseltük, hogy ne egyetlen csoportra összpontosítsunk, így lett a budapesti képzés témája átfogóan az emberi jogok.
A következő hetekben a témák közé javasoljuk az európai régiót érintő, a migránsok helyzetéről szóló kérdéskört is.
A szervezők az egyeztetések során az MCSSZ Külügyi Bizottságától információt kértek az eseménynek otthont adó,
általuk kijelölt potenciális helyszínekkel, köztük a Szövetség Nánási úti ingatlanának bérlésével, illetve a rendezvényhez
szükséges egyéb feltételek biztosításával kapcsolatban is.
Az érvek és ellenérvek alapos mérlegelése után az Országos Elnökség hozzájárult, hogy a Magyar Cserkészszövetség
házigazdája legyen a WOSM ESR emberi jogokról szóló, Budapesten tartandó képzésének. Az MCSSZ ez irányú
szerepvállalásával kapcsolatban nem volt teljes egyetértés, ütköztek a vélemények az elnökségen belül, legfőképp a

képzés egyik szekciójának témájául szolgáló, korábban a sajtó érdeklődését is felkeltő, LMBTQ kérdéskör miatt. A
helyszín, illetve a rendezvény hátterének biztosítása mellett többek között végül az döntött, hogy úgy véljük,
házigazdaként, nagyobb résztvevőszámmal hatékonyabban tudjuk képviselni a véleményünket mindegyik kérdésben, ami
szerepet kap a rendezvényen, illetve megjeleníthetjük a magyar cserkészet értékeit. Emellett egy ilyen nemzetközi
esemény növelheti az MCSSZ jó hírnevét, sőt, az országimázsnak is hasznára válik.
Az emberi jogok kérdésköre nagyon fontos, különösen napjainkban. Felelős társadalmi szervezetként pedig véleményt
kell formálnunk a témában. A WOSM ESR rendezvény házigazdai szerepköre pedig lehetőséget biztosít arra, hogy
meglátásainkat, álláspontunkat hatékonyabban, széles körben oszthassuk meg e téren.
A rendezvényről hamarosan részletes információt nyújt a Külügyi Bizottság.
Jó munkát!
az Országos Elnökség

Országos Központ hírei

Roihu 2016 - Finn dzsembori
Kedves Cserkésztestvérek!
A Finn Cserkésszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is a 2016-ban megrendezésre kerülő Roihu elnevezésű
dzsemborijukra. A jövő évi tábor már a hetedik nemzetközi Finn Dzsembori lesz, ezúttal egy dél-finnországi táborhelyen,
melyet fenyőerdő és tavak vesznek körül.
A szervezők különféle izgalmas programokkal készülnek, mint például szauna, vízi játékok, Home Hospitality lehetőség
és még sok más.
A táborban lehetőség van családos részvételre is külön altáborban, 2 éves kor alatti gyermekek ingyen, 2-7 éves kor
közöttiek pedig féláron vehetnek részt.
A tábor ideje: 2016. július 20-28.
A tábor helyszíne: Evo, Hämeenlinna, Dél-Finnország
A tábor díja: 240 euró
A tábordíj tartalmazza:


program



étkezés



szállás (saját sátrakban)
A jelentkezés feltételei:



14 év feletti kor




aktív MCSSZ tagság
valamilyen idegennyelv kommunikációs szintű ismerete

Jelentkezési határidő: 2015. november 30., az intercom@mcssz.hu címre küldött, "Roihu" témájú levéllel.
Jó munkát!
Hetyey Annamária (442.)
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság

Önkénteskedés Scout Activity Centreben
Kedves Cserkésztestvérek!
A Brit Cserkészszövetség önkénteseket keres a cserkészparkjaiba (Scout Activity Centre) a következő időszakokra. A
SAC egy több cserkészparkot összefogó szervezet, így egyszerre akár 9 különböző helyre is van alkalmatok bejutni! A
parkokban van lehetőség hosszú- és rövidtávú önkénteskedésre is, nézd meg, mikor érsz rá! A parkokban már több
magyar önkéntes is dolgozott.
A kiválasztott önkéntesek teljes ellátásban részesülnek, ami szállást, étkezést, munkaruhát és zsebpénzt is jelent.
A jelentkező:


az MCSSZ aktív tagja, befizetett tagdíjjal



17-29 éves




jól tud angolul
tele van energiával, lelkesedéssel, akármilyen is legyen az időjárás :)
A jelentkezőknek egy Skype interjún kell részt venniük a szervezet munkatársaival, akik felmérik az
angoltudásukat. A parkokban különböző munkakörökre lehet jelentkezni, mint például animátor, karbantartó,
recepciós vagy programszervező.
JELENLEG KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKRA LEHET JELENTKEZNI:



2016. január 18 - október 18. (10 hónap) csak Youlbury Park (Oxford)



2016. február 29 - október 28. (8 hónap)



2016. február 29 - 2017. február 28. (12 hónap)



2016. május 30 - október 28. (5 hónap)



2016. július 15 - szeptember 16. (2 hónap). csak Gilwell Park (London)




2016. augusztus 29 - 2017. április 28. (8 hónap)
2016. augusztus 29 - 2017. augusztus 24. (12 hónap)

Érdeklődni az intercom@mcssz.hu-ra küldött levéllel lehet, melynek tárgya "SAC Önkéntes" legyen, továbbá jelentkezési
lapot is tőlünk lehet kérni.
A jelentkezési lapokat folyamatosan várjuk az intercom@mcssz.hu címre és (amennyiben az adminisztráció is rendben
van) azokat rögtön továbbítjuk a park munkatársainak.
Jelentkezési határidő: folyamatos, míg a Központ meg nem találja a szükséges embereket
További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal!
Hetyey Annamária (442.)
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság

MEGHÍVÓ - Csapatparancsnoki találkozó 2015. - Utolsó lehetőség a jelentkezésre!
KCST!
„A csapat a szövetség helyi szintű képviselője.”
Szeptember 12-én, szombaton tartjuk a Csapatparancsnoki találkozó 2015. konferenciát, melyre már szép számmal
jelentkeztek a cserkészvezetők.
Aki ott szeretne lenni, de még nem jelentkezett, ma délig teheti meg.
Szeretettel hívunk és várunk minden kerületi vezetőt, csapatparancsnokot, csapatparancsnok-helyettest és a
cserkészcsapatok, illetve az alkuló csapatok képviselőit a Csapatparancsnoki találkozó 2015. konferenciára.
A rendezvény célja:


A Magyar Cserkészszövetség 2015-16. cserkészévének előkészítése; a Szövetségben, a kerületekben és a csapatokban
folyó munka meghatározó szereplőinek találkozásával.



Eszmecsere a Cserkészszövetség stratégiájáról a csapatparancsnokok illetve a kerületi vezetők véleményének
bevonásával.



A Szövetség előtt álló kiemelt uniós forrás felhasználásával kapcsolatos körülmények ismertetése, a felhasználás
lehetséges módjáról való közös gondolkodás.



A Magyar Cserkészszövetség támogató szerepének körvonalazása, a mozgalomtámogatás, mint alaptevékenység
definiálása (vezetőképzés, eszközbiztosítás, ingatlanok, kedvezménykártya stb.).



A Szövetség helyi közösségeit irányító csapatparancsnokai számára találkozási, konzultációs és információs tér, közeg
biztosítása az azonos vezetői réteg összefogásával.



A cserkészcsapatok által végzett közösségi nevelést összefogó és támogató cserkészkerületek vezetői számára olyan
szakmai tér biztosítása, mely hozzájárul a Szövetség egységes irányításának biztosításához.

Időpont: 2015. szeptember 12., 9.00-16.30
Helyszín: Versailles Rendezvényterem (1068 Budapest, Városligeti fasor 44.)
A konferencia részletes programját ide kattintva, a meghívóban olvashatjátok. Ebben változás - amit már az
elnökségi hírek között is olvashattatok - , hogy témaként a migráns-kérdés is bekerült a konferenciára.
http://bit.ly/cspk-meghívó
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
Egy csapatból akár több cserkészt is szeretettel hívunk és várunk!
Részvételi szándékodat és toborzóanyag-igényedet kérjük, az alábbi űrlap kitöltésével jelezd:
http://bit.ly/cspk-találkozó
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
és
Tekse Balázs cst. (958.)
országos vezetőtiszt-helyettes

Egyéb programok, képzések
Kaszap 20 zarándoklat
Kedves Cserkésztestvérek!
A Pálos 70 zarándoklathoz kapcsolódva a Kaszap István-emlékévben október elején zarándoklatot szerveznek
Nagymarosról Márianosztrára.
Ennek a teljes körű leírását és a a plakátot ITT tudjátok megtekinteni, letölteni. (http://kaszapistvan.hu/kaszap-20/)
Jó munkát!

Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

Októberi emléktúra - Budakalász-Pomáz
Kedves Cserkésztestvérek!
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre kerül októberi emléktúránk! Ismét nagy szeretettel várunk minden
túrázni vágyó cserkészt.
Időpont: 2015 október 17. szombat
Az alábbi oldalakon megtalálsz minden információt:https://www.facebook.com/oktoberiesmarciusiemlektura
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=6542
Az következő távokon van lehetőség az indulásra:
14-es táv, (elsősorban) kcs-k és családosok részére – rajt: 8:30-9:00
28-as táv, cserkész korosztály részére – rajt: 7:30-8:30
56-os táv, tapasztalt túrázóknak – rajt: 7:00-7:30
Természetesen bárki indulhat bármelyik távon!
Rajt: Szentendrei HÉV, Budakalász, Lenfonó megálló
https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=zlyjnAWk9E8w.kXbxqbaUNGc0
Cél: Pomáz, Katolikus Plébánia, Nagyterem
http://goo.gl/maps/9XF33
Részvételi díj:
Cserkészeknek egységesen 500 Ft. Kérünk titeket, hogy jelentkezzetek előre!
Előjelentkezés: október 11-ig!
https://docs.google.com/forms/d/1UlEFRVDVyJfQsxSwI_kmCoRq_KAf860aPHfyjcqRsAw/viewform
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! Továbbá kérünk titeket, hogy hozzatok magatokkal poharat.
" A cserkész takarékos."
Térkép ajánlott! (Pilis- és Visegrádi-hegység)
Sok-sok szeretettel várunk mindenkit!

Jó munkát!
Forgách Márton őv.
937. Szent Tarzicius Cscs.
Tel: 06 30 395 43 61

Egyéb hírek, beszámolók
XXI. Magyar Öregcserkész Találkozó (MÖT), Székesfehérvár, 2015. augusztus 13-16.
Kedves Cserkésztestvérek!
A XXI. MÖT-öt a Kaszap István Emlékév keretében Székesfehérvárott tartottuk.
Elhelyezésünk a József Attila Kollégiumban volt. Teljes létszámunk 38 fő volt. Sajnos, a nagy kánikula miatt többen nem
tudták vállalni a részvételt egészségügyi problémáik miatt.
Aug. 13-án, az első napon, a kollégium kertjében volt a megnyitó.
A tábor parancsnoka: Hada Tibor, cst; a IV. Kerület tiszteletbeli elnöke.
Az aznapi jelmondatunk: „Az emberek megértéséhez csak egy kell: részvétteljes, őszinte szeretet.” (Kaszap István).
A megnyitón megtiszteltek jelenlétükkel és szavaikkal Spányi Antal püspök úr, Mészáros Attila polgármester helyettes úr,
dr. Bóna Zoltán cst; Buday Barnabás cst. (16.) az MCSSZ elnöke, Brückner Ákos Előd ciszterci atya. Köszönjük kedves,
irányt mutató szavaikat. Az esti tábortüzet a helybéli fiatal cserkészvezető vezette.
Második napi jelmondatunk: „Az emberek sokkal jobbak, mint amilyennek az első pillantásra látszanak.” (Kaszap
István).
A szokásos zászlófelvonás, reggeli után a Prohászka templomban Tóth Tamás plébános úr üdvözölte a megjelenteket,
majd előadást tartott Kaszap István életéről. A sírnál koszorút helyeztünk el, kérve a remélt boldog közbenjárását.
Megtekintettük a templomban elhelyezett remek bélyegkiállítást, a 100 Éves Cserkészet című, 65 országban kiadott
emlékbélyegek Hada Tibor gyűjteményéből voltak. Megérkeztek kedves vendégeink, Csémi Szilárd Kismedve, a
Szlovákiai Magyar cserkészszövetség elnöke és kedves felesége, Ildikó. Nagy örömmel köszöntöttük őket. Ezután a
Keresztény Múzeumban tettünk látogatást, vezetéssel.
15 órakor Székesfehérvár polgármestere, dr. Cserpalkovics András fogadott minket a Városházán, és személyesen
vezetett körbe. Közös ajándékunkat Hada Tibor adta át. Majd egyéni ajándékok személyes átadása következett. Arató
László a dedikált Sziklatábor c. könyvet hozta. Gelencsér László saját természetgyógyász-könyvét adta, Simándyné Judit
Simándy Józsefről szóló könyvvel kedveskedett. Majd a három Simándy-unoka énekkel üdvözölte polgármester urat. Úgy
éreztem, az egyenruhás, fegyelmezett öregcserkészek jól fejezték ki hálájukat azért a jelentős támogatásért, amelyet a
várostól kaptak. A fogadásra megérkezett Solymosi Balázs cst. (205.) országos vezetőtiszt, aki később értékes, nagyon

tanulságos beszélgetéssel tisztelte meg az öregeket. Utána Brückner Ákos Előd atya bemutatta a gyönyörű ciszter
templomot és a világhírű fafaragásokkal díszített sekrestyét. Az esti tábortüzet a határainkon túlról érkezettek vezették,
sok újat is tanultunk.
3. napi jelmondatunk: „Nem nyughatol, amíg mindenkit igazán nem szeretsz.” (Kaszap István).
A Nagyboldogsszonyi misét a Prohászka Templomban hallgattuk meg, majd külön busszal Pákozdra mentünk, ahol dr.
Görög István ezredes úr vezetett végig a Katonai Emlékhely múzeumaiban, parkjában. Meghallgathattuk Csomor Lajos
aranyműves szakszerű előadását a magyar Szent Koronáról, múltjáról, „élet”útjáról. Visszafelé még egy fotó erejéig
beugrottunk a Bory vár kertjébe is. Ebéd után a Püspöki palotát jártuk végig, vezetéssel. Délután házhoz jött a kisvonat,
amely ismertetéssel együtt körbevitt a városon. Az esti tábortűz kicsit komolyabb hangvételű lett, persze sok vidámsággal
fűszerezve. A Nemzetközi Öregcserkész Indulót a súlyos beteg Ivasivka Matyi bának énekeltük, nagyon hiányzott
közülünk kedves, vidám egyénisége, nem beszélve hangjáról, dalairól, óriási tudásáról! Közös üdvözletet írtunk neki.
4. napi jelmondatunk: „Az embereket oktatjuk szóval, megmentjük áldozattal.” (Kaszap István)
Ez már a szomorú búcsú napja volt. Kinek-kinek indult a vonata. Még egy utolsó zászló fel-, levonás, búcsúdal. Néhány
szó az elmúlt napokról, tanulságokról és a remény, hogy jövőre ismét együtt leszünk!
Köszönettel tartozunk elsősorban Székesfehérvár vezetőinek, hogy ilyen bőkezűen támogattak. Sajnos, csak ilyen
hathatós támogatással tudtak eljönni testvéreink pl. Munkácsról. Pedig nélkülük nem teljes a MÖT, mind nagyon
hiányoznak, ha nem tudnak jönni.
Köszönjük vezetőinknek, hogy támogatnak, közénk jönnek.
A legnagyobb köszönet ebben az évben Hada Tibor testvérünket illeti, aki teljes félévig talán mást nem is csinált, annyit
dolgozott, fáradt, és használt fel minden kapcsolatot, lehetőséget, hogy ilyen remek programokkal tudjuk
megörvendeztetni résztvevőinket. Köszönjük! És Isten áldását kérjük további életére, tevékenységeire is.
Köszönjük, Urunk, hogy adtál elég erőt, lehetőséget, hogy együtt legyünk, gazdagodjunk és elmélyítsük
cserkésztestvériségünket, erőt merítve a számunkra már egyre nehezebb napokra.
Tekintsétek meg a csapatról készült képet.
Budapest, 2015. 09. 01.
Jó munkát!
Szentirmai Józsefné cst. (100/ö.)
szervező

A Szent István Nemzeti Nagytábor Erdély „SZINTE”-ről. Magyarlóna, 2015. aug. 17-24.
Kedves Cserkésztestvérek!
A tábor vezetőitől, Szeredai Norberttől, Bapótól, Kerekes István Mókustól és Kasza Tamástól kapott meghívást, amely
öregcserkészeknek szólt és Jakab Ernő hathatós segítségével valósult meg, hárman tudtuk elfogadni azzal, hogy
önkéntes munkát vállalunk.
Ernő testvérünk személyautót küldött értünk, így könnyen elvihettük ajándékainkat is. Sándor kézműves-bőranyagot

hozott, konyhai fakanalakat, vágódeszkákat, „lapítókat”, könyveket, Sziklatábort, Kaszap-könyvet, cserkészimakönyvet
vittünk még, és néhány MÖT-pólót a vezetőknek. Ők Lay Márton által készített, aranyozott cserkészjelvényű amerikai
nyakkendőt is kaptak, köszönetünk jeléül.
A Nagytábor 6 altáborra oszlott. Gyönyörű, ideális helyen, hatalmas mezővel, erdővel körülvéve, még forrás is volt. Igaz,
kicsit messze esett a falutól, 30-40 perces gyaloglással lehetett elérni. A 450 cserkésznek napi kétszeri meleg ételt és
hideg reggelit kellett feljuttatni, vizet is, ami a rendelkezésre álló járművekkel nem okozott volna gondot, ha a többnapos
eső alig-járhatóvá nem tette volna az erdei utat. Minden elismerésünk a kocsivezető cserkészeknek, akik vállalták és
helyt is álltak az istenkísértő sárkátyúkban. Mi a 150 kiscserkésszel Ernő udvarházában kaptunk szállást, néhány bivaly
társaságában. Az ebédet hozták, a vacsorát ott főzték kedves helybeli asszonyok. A mi feladatunk a segítés volt, ahol
kellett. A déli és esti jókora edények tisztítása, a reggeli elkészítése, tea biztosítása, a KCS-k körüli tevékenységek. Egy
alkalommal előadó-beszélgetést tartottunk nekik, sikerrel! Igyekeztünk lekötni figyelmüket kérdésekkel, közös énekléssel.
Nagyon érdekelte őket a korunkbeli táborozás körülménye, akkori felszereléseink. Másnap Sándort megállította az egyik
fiú, hogy beszélgessenek, mert ő még sohasem beszélt öregcserkésszel!
Nagy interjút készítettek velünk a tábori újságba és nagyon értékelték munkánkat! Borka Botond és Jakabffy Csongor
főleg annak örült, hogy sikerült rendet tartatnunk. Esőszünetben Sándorral elsétáltunk a XIV. századi református
templomba, helyiek segítségével belülről is megnézhettük.
Augusztus 20-án, a főutcán nemzetiségi népviseletes felvonulás volt. Este tábortűz, felvittek kocsin, kb. ½ útig sikerült,
onnan gyalog. A keretmese szerint Szt. István megkoronázása, a nép – altáborok – tiszteletadása hosszú műsorokkal,
éjjel ½ 2-re értünk le, hajmeresztő csúszkálás után.
Sándornak nagy élmény volt a reggelente kapott frissen fejt bivalytej, nekem inkább a kürtöskalács sütés. Vasárnap
össztábori ökumenikus mise/istentisztelet. Délután Kolozsváron Magyar Napok, este Koncz Zsuzsa koncert. Hétfőn nagy
zászlólevonás, „korhű” svédasztal-lakoma, sült csirke, natúr bab, lencse, köles és a kürtöskalács. Másnap mindenki
búcsúzott. Szép, volt, jó volt, igyekeztünk helytállni. Sok kedves új ismerősre tettünk szert. Hála Istennek!
Jó munkát!
Szentirmai Józsefné cst. (100/ö.), Tarnai Sándor cst.

Úton Kárpátalján
Kedves Cserkésztestvérek!
Lassan véget ér az öt hónapos Együtt Kárpátaljáért program. Önkénteseink folyamatos beszámolóit megtekinthetitek
a Kárpátalja honlapon. Olvassátok érdekes és elgondolkodtató írásaikat!
Jó munkát!
Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

A spam besorolás megszüntetése a gmail rendszerében!
Kedves Cserkésztestvérek!
Az utóbbi időben sokunk életét megzavaró spam-besorolást nekem (többek szíves segítségével) a következőképpen
sikerült kiküszöbölnöm a gmail levelezőrendszerben:
1. Beállítások (fogaskerék jobbra fenn)...
2. Beállítások...
3. Szűrők...
4. Új szűrő létrehozása...
5. Tartalmazza a következő szavakat: *.cserkesz.hu...
6. Szűrő készítése a keresés alapján...
7. Soha ne legyen spam...
8. Szűrő létrehozása
Vagy a 4. pontnál be lehet importálni ezt a mailFilters.xml fájlt.
További Jó Munkát kívánok!
Szőllősy Vágó János csst. (96.)

Határtalanul táborról írták!
Kedves Cserkésztestvérek!
Tekintsétek meg a Szentendre honlapján közölt cikket a Határtalanul táborról! Idén 800 határontúli gyermeket
táboroztattak a cserkészek.
Jó munkát!
Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

Társastáncos különpróba
Kedves Cserkésztestvérek!
A 2014/2015-ös társastáncos különpróbát Havas-Volczer Fruzsina (903.), Szigeti Bence (811.), Takácsik Zsombor Áron
(903.), és Veperdi Péter (16.) sikeres teljesítette.
A társastáncos különpróbáról bővebb információ itt:
http://goo.gl/zm9Fj
Légy résen!
Frici :-)
Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.)

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség
Országos Elnöksége nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt.
cserkesz.hu/elnokseg
Feliratkozás a hírlevélre
Hírlevél archívum

