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Az MCSSZ helyzete
Csapatok alakulása és megszűnése
A múlt heti hírlevélben lemaradt egy csapat, elnézést kérek:
Az OT 2015.02.14. ülésen az alábbi csapatok kerültek bejegyzésre és megszüntetésre:
Alakult csapatok:
I. Csker: 1005. Budaörs
V. Csker: 1515. Orosháza
X. Csker: 928. Ócsa
Megszüntetett:
IV. Csker: 1418. Sárbogárd
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Új kerületi vezetők Pécsett
Kedves Cserkésztestvérek!
Múlt héten tisztújító küldöttgyűlést tartottunk Dél-Dunántúlon, ahol átadtuk a stafétát az újonnan
megválasztott elnökségnek. Megköszönjük az évek során nyújtott segítségeteket, tanácsaitokat,
támogatásotokat, a közös munkát. Kérünk benneteket, hogy fogadjátok szeretettel a VI. Cserkészkerület új
vezetőit. Segítsétek tovább az ő munkájukat is és fontoljátok meg álláspontjukat a különböző témákban,
hiszen több mint ezer cserkészt képviselnek.

Az új elnökség:
Golyó - Molnár Péter csst. (466.) - elnök
Réki - Balogh Réka csst. (10.) - ügyvezető elnök
Verus - Kuti Veronika csst. (1604.) - vezetőtiszt
Isten áldását kívánjuk a további, közös munkátokra!
A VI. Cserkészkerület leköszönő elnökségének nevében kívánok: Jó munkát!
Mészáros Donát csst. (604.)

Új kerületi vezetők Szegeden
Kedves Cserkésztestvérek!
Múlt héten tisztújító küldöttgyűlést tartottunk Dél-Alföldön, ahol az újonnan megválasztott elnökség kapott
bizalmat. Megköszönjük az évek során nyújtott segítségeteket. Kérünk benneteket, hogy fogadjátok
szeretettel az V. (Szegedi) Cserkészkerület új elnökségét. Segítsétek tovább az ő munkájukat is és
fontoljátok meg álláspontjukat a különböző témákban.
Az új elnökség:
Misi atya - dr. Laurinyecz Mihály cst. (1515.) - elnök
Marcsi - Nagy Mária Magdolna csst. (550.) - vezetőtiszt
Dzsí - Babos Gábor cst. (1507.) - ügyvezető elnök
Isten áldását kérjük a munkátokra!
Jó munkát!
Kéri László cst. (1507.)

Országos és regionális programok, események,
képzések
Márciusi Emléktúra - Eger
Kedves Cserkésztestvérek!
Tavasszal ismét megrendezésre kerülnek a már jól ismert, cserkészek által szervezett márciusi emléktúrák,
amelyeknek idén az egyik állomása Eger. A három távon induló túra ingyenes és nyitott mindenki számára!
Várunk minden túrázni vágyót, hívjátok ismerőseiteket is!
Időpontja: 2015. március 21.
Távok és indítási időpontjuk:

 reggel 7-8 óra között: 48 km, gyalogos
 reggel 8-9 óra között: 24 km, gyalogos
 reggel 9-10 óra között: 12 km, gyalogos
Start/cél helyszín: Eger, Berva-völgy, Cserkészpark (Lesrét út, az OMYA kőbánya felé az aszfaltút jobb
oldalán).
A Cserkészparkban van lehetőség tisztálkodásra, ivóvíz vételre, WC használatra és étkezésre is.
A túrára előre regisztrálók induláskor egy térképpel ellátott menetlevelet kapnak, a célban pedig
kitűzővel, emléklappal és némi élelemmel várjuk őket!
FONTOS, hogy mindezt csak akkor tudjuk biztosítani, ha március 20. (péntek) délig az alábbi linken

regisztráltok egyénileg vagy csoportosan: http://goo.gl/forms/x5n9bz5FDR
Kérjük, a környezettudatosság nevében, aki teheti, hozzon magának műanyag bögrét, csajkát, evőeszközt
az étkezéshez.
A program ingyenes, azonban online és helyszíni regisztrációhoz kötött!
A túra helyi főszervezője: Szoboszlay István (212. számú Bornemissza Gergely Cserkészcsapat),
Kérdéseitekkel bátran forduljatok hozzá!
Elérhetőségei:
telefon: 0620/9292620
e-mail cím. szistv77@gmail.com
Emellett kereshetitek a Magyar Cserkészszövetség Központi Programirodáját is
a program@cserkesz.hu címen, vagy a 20/282-5484-es számon!
Jó munkát!
Fülöp Melitta
programigazgató

Márciusi Cserkészklub - Nemzetközi Est
Kedves Vándorok!
A vándorok szívesen utaznak, de bizony, mind időben, mind pénzben limitáltak vagyunk. Arra gondoltunk,
ha már együtt nem tudunk elutazni tucatnyi országba, mi lenne, ha az országokat hoznánk el magunkhoz
egy csütörtök estére?! :)
A téma: Nemzetközi Est
Ha van kedvetek csatlakozni a programhoz, akkor alakítsatok 2-3 fős csoportokat, válasszatok ki
egy országot és azt mutassátok be. Projektor, laptop lesz, ha szükséges, zenét is lehet lejátszani stb.
Nyugodtan eresszétek el a fantáziátokat! Lehet táncot tanítani, nyelvleckét adni, kaját hozni stb!
Kérésünk, hogy egy nagyon picit az ottani cserkészetről is hozzatok infót (amennyit sikerül).
Két országot nem lehet választani: Magyarországot és Olaszországot.
Ez utóbbit azért nem, mert nemzetközi cserkész vendégeink lesznek, akik bemutatják saját hazájukat:
Nicola Barbieri és kedves felesége, Olaszországból.
Éppen ezért mindent két nyelven fogunk csinálni! Készüljetek az angol és/vagy olasz tudásotokkal (azok
kedvéért akik nem tudnak angolul, folyamatosan fordítunk mindent két irányba majd).
FONTOS: amint kiválasztottátok az országot, a zászlaját (és csak a zászlaját) posztoljátok ki a Facebook
eseményhez, hogy mindenki láthassa, melyik nemzetek foglaltak már!
Időpont: Március 5., csütörtök, 19:00-tól
Helyszíne: a 43. Főnixek csapatotthona (Debrecen, Révész tér 2)
Korosztály: Vándor (18+)
Jó munkát!
Bepe
Bedekovics Péter csst., cstj. (43.)

Márciusi Kaszap István Emléktúra - Vértes
Kedves Cserkésztestvérek!
A jól ismert Márciusi Emléktúrák sorában idén egy rendhagyó túrát is üdvözölhetünk, mely a Vértesben
kerül megrendezésre. E túra különlegessége, hogy a Kaszap István Emlékév keretében azon a helyen
barangolunk majd, ahol ő maga is rengeteget kirándult és imádkozott a természetben. Nem is csoda,
hiszen egy gyönyőrű panoráma tárul majd elénk - javasoljuk, hogy Te se hagyd ki, hívd el őrsödet,

barátaidat is!
A túra időpontja: 2015. március 14.
Start helyszín: Székesfehérvár, 10 óra, Kaszap István sírja
Találkozó: 9:30 perckor a start helyszínén kerékpárral, vagy a 8:37-kor Kelenföldről induló vonatnál
(menetjegyet mindenki magának kell, hogy váltson.)
Útvonal: Kerékpárral Zámoly-Csákberényen át Csókakőig (Ez 2x32 km kerékpárral, kisforgalmú közúton,
főleg sík terepen). Kerékpárokat a várnál hagyva gyalog tovább a Vértes peremén és vissza (ez további kb
5-7 km séta a vártól kerékpár nélkül). Érkezés Kaszap István sírjához 17.00 környékén.
A túrára előre regisztrálók induláskor egy térképpel ellátott menetlevelet kapnak, illetve a céban
kitűzővel, emléklappal, némi élelemmel, illetve ajándék cserkész-imakönyvvel várjuk őket!
Fontos, hogy mindezt csak akkor tudjuk biztosítani, ha március 13. (péntek) délig ezen az
űrlapon regisztráltok egyénileg vagy csoportosan!
A program ingyenes! Az online regisztráció mellett azonban a részvétel helyszíni regisztrációhoz is kötött!
A túra helyi főszervezője Paulini Levente cst. (148. sz. Nagyboldogasszony cserkészcsapat), az érdeklődők
kérdéseikkel forduljanak hozzá bizalommal.
Elérhetőségei:
Telefonszám: 30/363-4770
Email cím: paulini@uvaterv.hu
Emellett kereshetitek a Magyar Cserkészszövetség Központi Programirodáját is
a program@cserkesz.hu címen, vagy a 20/2825484-es számon!
Várunk mindenkit szeretettel!
Jó munkát!
Fülöp Melitta
programigazgató

Márciusi Emléktúra - Miskolc
Kedves Cserkésztestvérek!
A cserkészek újra túrázni hívják az országot! Kapcsolódj ki velünk a természetben pár békés kilométeren,
vagy mutasd meg, mit tudsz az embert próbáló távokon! Családdal, kutyával teljesítményhajhászoknak és
emléktúrázóknak egyaránt. Várunk mindenkit szeretettel a miskolci emléktúrán is, melynek részleteit az
alábbiakban olvashatjátok.
A túra időpontja: 2015. március 21.
Start/cél helyszín: Miskolc, Bodnár Gábor Cserkészpark
Távok és indítási időpontjuk:

 reggel 6:30-tól: 48 km, gyalogos
 reggel 8-9 óra között: 24 km, gyalogos
 reggel 9-10 óra között: 12 km, gyalogos

A túrára előre regisztrálók induláskor egy térképpel ellátott menetlevelet kapnak, a célban pedig
kitűzővel, emléklappal és némi élelemmel várjuk őket!
Fontos, hogy mindezt csak akkor tudjuk biztosítani, ha március 20. (péntek) délig ezen az
űrlapon regisztráltok egyénileg vagy csoportosan!
Kérjük, a környezettudatosság nevében aki teheti, hozzon magának műanyag bögrét, csajkát, evőeszközt
az étkezéshez.

A program ingyenes! Az online regisztráció mellett azonban a részvétel helyszíni regisztrációhoz is
kötött!
A túra helyi főszervezője Bíró Bence (1227. számú Pray György cserkészcsapat), az érdeklődők
kérdéseikkel forduljanak hozzá bizalommal!
Elérhetőségei:
Telefonszám: 70/208-4000
Email cím: biro.bence@jezsu.hu
Emellett kereshetitek a Magyar Cserkészszövetség Központi Programirodáját is
a program@cserkesz.hu címen, vagy a 20/2825484-es számon!
Várunk mindenkit szeretettel!
Jó munkát!
Fülöp Melitta
programigazgató

Kószatábor 2015 - Már lehet jelentkezni!
Kedves Cserkésztestvéreink!
Elindult a jelentkezés az idei Kószatáborra!
Várjuk a tábor kezdéséig 9.-11. osztályt végzett kószákat és vezetőiket!
Tábor időpontja: 2015. augusztus 1-8.
Minden tudnivalót, a tábor felépítését, a programokat és a jelentkezési felületet megtalálhatjátok
a koszatabor.cserkesz.hu/jelentkezes honlapon.
A jelentkezési határidő: március 15.
Várunk nagy szeretettel!
Kérjük, tudasd csapattársaiddal és más lehetséges érdeklődőkkel is a lehetőséget!
Köszönjük!
Jó munkát!
Jóvér Ákos
X. kerületi kósza korosztályos vezető
és
a tábor szervezői stábja

Hárshegy hírei (Nevelésügy)
Közös gondolkodás korosztályi rendszerünkről - Vándorok
Kedves Cserkésztestvérek!
Ahogyan azt a január 29-i hírlevélben olvashattátok, a soron következő öt Vezetők Lapjában havonta egyegy korosztály sajátosságait vizsgáljuk meg alaposabban, kitérve a legizgalmasabb, leginkább
érdeklődésre számot tartó nevelési-szervezeti kérdésekre.
A rovat házigazdája a Szövetség kiadványszerkesztő munkacsoportja. Nem titkolt célunk a készülő
korosztályos vezetői kézikönyveket is bemutatni, illetve ihletet meríteni a remélt olvasói hozzászólásokból,
miközben közös gondolkodásra invitálunk mindenkit korosztályi rendszerünkről. Sorozatunk második

részében a vándor cserkészettel foglalkoztunk.
A következő kérdésekkel kapcsolatban várjuk hozzászólásaitokat ebben a hónapban:

 Miben látod a vándor korosztály megtartásának kulcsát? Milyen programok, felelősségi körök
köthetik őket a csapathoz?
 Milyen szerepe van a vándoroknak a tábori életben?
Válaszaitokat a vl@mcssz.hu címre várjuk!
Ha még nem olvastátok volna a vándor cserkészkorosztályról szóló VL-t, kattintsatok IDE!
Jó munkát!
Németh-Nagy Melinda cst. (412.)
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok

Március 20-ig mondhatjátok el a véleményeteket az EINK
tesztfelületén!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség nevelési programjának, az Egységes Ifjúságnevelési Koncepciónak
tesztidőszaka tavaly nyár derekán kezdődött. Nagyon köszönjük az eddig beérkezett véleményeket,
észrevételeket, melyek mennyisége azt jelzi, hogy sokan viselik szívükön az EINK sorsát.
Aki még nem küldte el a javaslatait, meglátásait mindannyiunk közös nevelési
alapdokumentumáról, március 20-ig teheti meg itt:cserkesz.hu/einkteszt
Kérünk Benneteket, hogy legyetek aktívak ezen a felületen, mi pedig azon leszünk, hogy megértsük,
megválaszoljuk, vagy bedolgozzuk az anyagba a szakmai érveiteket. Ha pedig olyan észrevételetek van,
amelyet a tesztfelületen nem tudtok megosztani, megjelentetni, nyugodtan küldjétek el nekem.
Ne feledjétek! Már csak március 20-ig él az EINK tesztverziója, addig tehetitek meg a javaslataitokat!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
MCSSZ - országos vezetőtiszt

Meghirdetések
Nagyböjti projekt
Kedves Cserkésztestvérek!
Ezúton szeretném felhívni a figyelmet az ICCS Európai régiójának Nagyböjti projektjére, amelyben minden
hétre igyekszünk magvas gondolatokkal segíteni a cserkészeket a Húsvétra való készülésben.
Az első üzenet ITT található
(http://goo.gl/xVKmPY)
Aki jónak látja a kezdeményezést, kérem, ossza meg!
Érdemes like-olni a Facebook oldalunkat (ICCS-CICS-EM), vagy felvételt kérni a
csoportunkba (EuroMedNews - Catholic Scouting), ha valaki rendszeresen követni szeretné az
eseményeket.

Áldott készülődést!
Jó munkát!
Orsi
dr. Simon-Gresz Orsolya

Ichthüsz 2015. Farsang - Böjt
Kedves Cserkésztestvérek!
Az Ichthüsz 2015. Farsang-Böjt • XXI. évf., 1. számát már innen is elérhetitek!
Ichthüsz
(http://goo.gl/IGFLIK)
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok

Megjelent a VL 14. száma!
Kedves Cserkésztestvérek!
Megjelent a VL 14. száma!
A tartalomból:

 Fókuszban a vándor korosztály
 Mi kell a vándornak? Mi kérdeztünk, ti válaszoltatok!
 Sikeres startup válllalkozás, kifogyhatatlan és megújuló energiák Gmanben - interjú Gombos
Gergővel vándoréveiről
 Színes szürkeség! A legjobb vándorprogramok!
 Téli immunerősítés - Készítsünk otthon smoothie-t!
 A szabadság szorításában: a vándor-lét felelősségéről
 Elvándorló cserkészek - cserkésznek maradni az otthontól távol
Megtaláljátok ezen felül szokásos rovatainkat is, újabb ötletekkel jelentkezik a Kocka őrs, infógrafikák a
vándorokról, olvasói levelek Tőletek!
Most is kérdésekkel fordulunk hozzátok! Lapozzátok fel a VL-t és küldjétek el a vándor korosztállyal
kapcsolatos kérdéseiteket a vl@mcssz.hu címre, mi meg betesszük a következő számba.
Gondolkozzunk együtt, válaszolj te is!
Jó Munkát!
Zöllner Anna csst. (1926.)
Vezetők Lapja gyakornok

Táborkereszt hírei
Kedves Cserkészek!
A szegedi Árvizi Napra idén is kivonul a Táborkereszt. Helyben kapható lesz a cserkészimakönyv,
mágneses Kaszap István könyvjelzővel (együtt 400 Ft) és vihető ismertető Kaszap Istvánról.
Jó Munkát!
Kispál György cst.

Táborkereszt
Kedves Cserkésztestvérek!
Kaszap István ünnepi évét március 25-én nyitjuk meg a székesfehérvári Prohászka templomban, a
vasútállomás mellett. Az ünnepi, püspöki szentmise du.17-kor kezdődik, majd Kaszap István sírjánál imával
fejeződik be. Mivel munkanap és tanítási nap, gondos szervezést igényel, hogy távoli cserkészek is
eljussanak. Cserkészruhában jöjjetek, ami a kabátok alatt nem fog látszani, ezért akinek van kalapja hozza
el. Ugyancsak amelyik csapat tud zászlót hozni, az álljon ki a fehérváriak mellé. Parkolni a templom körül és
az állomásnál tudtok. A táblákat figyeljétek, nehogy valakit megbüntessenek.
Legyünk büszkék arra, akit a cserkészek közül, alighanem elsőként avatnak boldoggá!
Kispál György cst.
Táborkereszt
Keresztút Nagyböjtre
A Táborkereszt honlapjáról letölthető egy a cserkészek számára összeállított keresztút.
Jm!
Czettele Győző cst. (1106.)

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

