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Az MCSSZ helyzete
Toborzási segédlet
Kedves Cserkésztestvérek!

Szeptemberben - a toborzási időszakban - szeretnénk segíteni az eredményes munkátokat.
A Magyar Cserkészszövetség saját költségén toborzó szórólapokat, leporellót, plakátokat
készít. Szeretnénk előzetesen felmérni az igényeket, hogy minden csapathoz megfelelő
mennyiségű népszerűsítő kiadvány kerülhessen.
Kérnénk, hogy a mellékletben szereplő linket 2013. szeptember 2-ig (hétfő) küldjétek
vissza kitöltve. A táblázatot a honlapunkon - www.cserkesz.hu - is megtaláljátok.
Várhatóan szeptember 6-ig (péntek) elkészülnek a megrendelt nyomdai kiadványok.
Köszönöm a segítséget!
Jó munkát!

Suri Szilvia
Magyar Cserkészszövetség
kommunikációs vezető

Az űrlapot innen érhetitek el:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFBT2F5d1dub3NpaE5oNFNBN
E4ybFE6MA#gid=0

Médiamegjelenések egyeztetése
Kedves Cserkésztestvérek!
Az utóbbi hónapokban igencsak felélénkült - szerencsére - a média érdeklődés a Magyar
Cserkészszövetség és a cserkészet iránt. Azt szeretnénk kérni újfent minden cserkészcsapattól,
hogy ha médiamegkeresés érkezik hozzátok, arról minden esetben szóljatok vagy jelezzétek
a kommunikációs csapatnak e-mailben (kommunikacio@cserkesz.hu) vagy telefonon (30523-4484, 30-315-9995). Szívesen segítünk bármiben, akár le is megyünk a stábbal a
forgatásra, vagy adunk tanácsot mit érdemes felvenni, mit nem.
Korábban - 2013. júniusában - minden csapatparancsnok kapott egy levelet arról, mi a teendő,
ha újságírói megkeresés érkezik. Ezt a levelet alább olvashatjátok.
Jó munkát!
Suri Szilvia

kommunikációs vezető
Magyar Cserkészszövetség

Kedves Vezetők! Kedves Csapatparancsnokok!
Suri Szilvia vagyok, a Magyar Cserkészszövetség kommunikációs vezetője. Célul tűztem ki,
hogy a Szövetség kommunikációs csatornáit fejlesszük, és sokkal több információt osszunk
meg egymással, amelyben a központi iroda támogatását mindenki bátran használhatja.
Folyamatosan naprakész, és gazdag tartalmú híreket fogunk eljuttatni mindenkihez, hogy
elősegítsük a minőségi információáramlást a Szövetség médiumainak segítségével.
Ehhez kérek segítséget Tőletek. Kérünk titeket, hogy minden érdekes hírt, mely az MCSSZ
vagy annak honlapjára, közösségi oldalára kikerülhet, küldjétek el nekünk. Ez nemcsak a
csapatok és a Szövetség, de a csapatok és kerületek egymás közötti kommunikációját is erősíti.
A napokban várható, hogy a média intenzívebben keresi majd a cserkészeket vagy a
Cserkészszövetséget különböző kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban (Nagykovácsi,
Kecskemét).
Országos ügyekben kérünk Titeket, hogy minden esetben az Országos Központ
kommunikációs irodájához irányítsátok az érdeklődő újságírókat. A csapatok helyi
tevékenységeiről, programjairól természetesen nem kell egyeztetni a kommunikációt.
Kérünk benneteket, ha bármilyen megkeresés érkezik felétek a sajtótól – a koordinálás, a
későbbi publikálás és a sajtóarchiválás végett – mindenképpen egyeztessetek velünk előre,
amennyiben lehetőségetek van rá. Természetesen, ha a sajtó nálunk érdeklődik, készséggel
továbbítjuk számotokra a megkeresésüket! A már megjelenteket is osszátok meg velünk (hang,
kép, film, interjúk, riportok)!
Éljetek a lehetőséggel!
Néhány példa, melyekben híreket várunk:
- Mindenki számára nyitott események (rendezvények, táborok, önkéntes akciók)
beharangozója
- Programok, rendezvények, különleges alkalmak beszámolója
- Portya, tábori beszámolók
Köszönettel:
Suri Szilvia
kommunikációs vezető
Magyar Cserkészszövetség

Egyenruha helyzet

KCST!
Az alábbiakban összefoglalom az elmúlt időszak történéseit, és egyben kérem, hogy
véleményetek megírásával (nekem vagy vélemény listára), segítsétek a további közös
gondolkodást!
Előzmények:
- Rusz munkacsoport (Országos Elnökség Hírlevele VII/1)
- Cserkész szó védelme (ruházati termékekre is Országos Elnökség Hírleve VIII/6)
- Egyeztetés a jelenlegi és leendő gyártókkal
Az alábbiak szerint tervezünk továbbhaladni:
1. Egyeztetünk a tagsággal
2. Elfogadjuk/módosítjuk a RUSZ-t
3. Kialakítjuk a stratégiát az egyenruha gyártás terén, és ez alapján járunk el az összes
jelenlegi és leendő gyártóval (piaci szereplővel) kapcsolatban.
4. Védjegy oltalommal élünk a ruházati elemek terén
Az országos elnökség felkérésére az alábbi kérdésekkel kerestem meg a jelenlegi
gyártókat:
1. Hogyan lehet biztosítani az országos elnökség alábbi elvárásait az egyenruhával
kapcsolatban?
- egységes
- elérhető (ne legyen készlethiány)
- minőségi (formatartó legyen, ne szakadjon, színtartó legyen és tábori körülményeket is
kibírjon)
- magyar (magyar anyag, magyar munka)
- olcsó
2. Hogyan lehetne támogatni a rászoruló cserkészeket?
3. Mit változtatnának a RUSZ-ban? (Javaslatokat a fent említett bizottság részére
továbbítottam)
A gyártók által megfogalmazott elgondolkoztató szempontok:
- nagy tételű gyártás nélkül nem lehet lényegesen lejjebb szorítani az árakat
- nagy tőkebefektetés gyártók részéről nem ésszerű a hosszú megtérülési idő, és a piaci
szereplők száma miatt
- a piaci verseny egészséges
- a tagok méretigénye rendkívül heterogén ez nem segíti a sorozatgyártást helyette a kis
szériás gyártás az indokolt,
- a gyártási leírás váltás nem vállalható
- amennyiben az elnökség minősítési rendszert szeretne bevezetni, ahhoz elégséges a RUSZ –
ban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése, és nem szükséges hozzá gyártási leírás.
- egy gyártó/bolt önmagában egyenruha forgalmazásából nehezen tudna/tud megélni, akkor
lenne könnyebb ha a cserkészek más kiegészítőket is vásárolnának ott.
- nem az egyenruha drága, hanem az emberek keresnek keveset.
- vannak szabványügyi előírások, aminek meg kell felelni, pl.: két évig használhatónak kell
lenni. Ha megsérül, ki kell cserélnie a boltnak, ezért nem kifizetődő gyenge minőséget
gyártani.
- a magyar ipar eltűnt, ezért 100%-ban magyar terméket nehéz előállítani.

- Ha az anyagot a szövetség szerezné be, amit mindenki számára hozzáférhetővé tenne
(mindenféle felár nélkül) akkor az anyag, és főleg a szín egységes lehetne hosszabb távon is
- Én nem foglalkoznék engedélykiadással, hiszen ha egy csapat egy anyukával szeretné
megvarratni az inget, meg is fogja tenni. Ha ehhez nem adnánk központilag anyagot, akkor
szereznének más fajtát, stb. Talán inkább valamiféle pozitív diszkriminációt alkalmaznék, ami
jutalmazza a megbízható, jó minőséget.
Javaslatok egyes gyártók részéről:
- a védjegyért az MCSSZ kérjen minden gyártótól azonos és publikus összeget. A befolyt
pénzből pedig támogassa a szociálisan rászoruló gyerekek öltözködését.
- a támogatást bízzuk a csapatokra
- szövetségi pályázati keret ami a minősített boltokban költhető el.
- beváltható utalvány
- örökbefogadásos támogatási rendszer (célszerű lenne az egyéni támogatás helyett egy
térséget vagy csapatot támogatni)
- A rászorulókkal szerintem központilag csak annyira kell foglalkozni, hogy megpróbálunk
minden szabályozót a jó minőségű, alacsony árú termék szolgálatára elkészíteni.
- Az árat a továbbiakban még lehet csökkenteni online kereskedelemmel, és ha a csapat együtt
szerzi be az inget, nem egyesével a tagok.
- Esetleg meg lehetne tenni azt is, hogy lehetne olcsóbban natúr inget kapni, amire mindenki
maga varrhatja fel a felvarrókat, gombokat, stb. Ez abszolút nevelő jellegű, cserkészies is
lenne. (persze ebben az esetben érdemes lenne sablonokat készíteni a felvarrók egységes
elhelyezkedése érdekében)
- a rászorulók többsége örökli a kinőtt ingeket
A fentieken kívül részünkről felmerült még, hogy az előtakarékoskodást is lehetne támogatni,
bár ezt a gyártók eddig vegyesen (+,-) értékelték.
Amint látjátok sokféle vélemény összegyűlt, néha akár ellentétesek, várjuk a Ti
véleményeteket is! Ti melyik szempontot (egységes, elérhető, minőségi, magyar, olcsó)
tartjátok a legfontosabbnak, melyikből engednétek? Van-e más támogatási formára
javaslatotok?
A fenti listából most még csak az 1. pontnál tartunk, azaz egyeztetünk veletek. Remélhetőleg
hamarosan véleményezhetitek a leendő RUSZ-t is. Mindezek után tudunk majd csak végleges
stratégiát alkotni, minősítési rendszert kialakítani és a védjegy oltalommal élni. Addig minden
eddigi és leendő piaci szereplőt (gyártót) igyekszünk egyenrangúan kezelni.
Jm!
Csepregi Márton cst, (1909.)
igazgató
Magyar Cserkészszövetség - Országos iroda

Az Országos Elnökség döntései
Konyhafőnöki vizsga
Kedves Csapatparancsnok!
Kérem, hogy a 2013-as cserkésztáborok engedélyeztetésedhez az idei – 2013-as –

„Élelmiszerhigiéniai alkalmassági teszt” dokumentumot (EÜ teszt 2013.pdf) használd.
Lásd Táborozási Szabályzat és mellékletei:
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok
Jó táborozást!
Légy résen!
Sztrakay Ferenc Balázs cst.- országos táborozási vezető

Országos és regionális programok, események, képzések
Film- és színdarab ajánló
Az oldal célja, hogy minél több olyan filmről vagy színdarabról informálódhassunk, amit mi,
cserkészek ajánlunk egymásnak. Amennyiben Te is szívesen ajánlanál ilyen filmet vagy
színdarabot, a programajanlas@cserkesz.hu címen megteheted.

Programajánló
Ezen az oldalon nem feltétlen cserkész szervezésű, de a cserkészet értékrendjével egyező,
elég vonzó és igényes programokról tájékozódhatsz. Az átláthatóság kedvéért fejlesztési
területek szerint vannak strukturálva.
Amennyiben (a későbbiekben bármikor) hallotok olyan programról, amit érdemes lenne
többekkel megosztani, kérjük küldjetek erről tájékoztatást a programajánló címre
(programajanlas@cserkesz.hu), és feltesszük az oldalra.

XII. roVERseny
Sziasztok!
Elindult a jelentkezés az év első, vándor és nagyobb kósza korosztályokat célzó programjára
(16+), a roVERsenyre. Aki még nem hallott volna róla, ez egy tájékozódós akadályverseny,
ahol négy fős csapatokban kell minél több állomáson ügyességi, műveltségi, erőnléti,
kreativitási vagy más változatos feladatokat teljesíteni. A sok visszajáró résztvevő
tanúsíthatja, hogy érdemes próbára tenni magatokat!
Minden információt megtaláltok itt: http://roverseny.hu/tizenkettedik/
Jó munkát!
Farkas Bence "Benyó" (412) és Ronkay János "Hangya" (293)

Zöld Cserkésznap Szombathelyen

Kedves Cserkésztestvérek!
2013. szeptember 7-én Szombathelyen lesz a következő állomása a Zöld
Cserkésznapoknak.
Miről szól a Zöld Cserkésznap?
A Zöld Cserkésznap(ok) egy cserkészek által szervezett programsorozat, amely az Új
Széchenyi terv keretein belül, az Európai Unió támogatásával valósul meg.
Szombathely, Pécs, Veszprém, Székesfehérvár, Kecskemét, Szeged, Miskolc és Szerencs
város cserkészei várják a fiatalokat és a családokat egy-egy szombaton, hogy játékos
ismeretterjesztő programokon keresztül adhassák át természet- és környezetvédelmi
praktikáikat.
A Zöld Cserkésznap(ok) célja, hogy a fiatalok és a családok körében népszerűsítse és
elmélyítse a környezettudatos, természetszerető életmódot. Megannyi különleges, minden
korosztály számára izgalmas feladat várja az érdeklődőket.
Érdemes előre jelentkezni a honlapon keresztül, hiszen nagy nyeremények várják az
érdeklődőket!
További információ: www.zoldcserkesz.hu
Jó munkát!
Mózer Bence csst.
MCSSZ kommunikáció

Beszámolók
Cserkészek kaptak magas állami kitüntetést
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ARANY ÉRDEMKERESZTJÉT VEHETTE ÁT
HÁROM CSERKÉSZTESTVÉRÜNK AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL A
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKTŐL. POPOVICS PÁL, POPOVICS BÉLA ÉS IRSAYNAGY DÉNES MINDANNYIAN ÖNKÉNTES ÉRTÉK- ÉS KÖZÖSSÉGTEREMTŐ
MUNKÁJUKÉRT KAPTÁK AZ EGYIK LEGRANGOSABB KITÜNTETÉST.
Popovics Pál a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke és a munkácsi II. Rákóczi
Ferenc Középiskola tanára a díjátadó után azt mondta, hogy közösségek létrehozása, jó példa
mutatása, a tisztességes élet, a törvények betartása célja a határon túli magyar cserkészetnek.
Keresztény életszemlélete, gondolkodásmódja és a magyarság értékeinek őrzése miatt kapta
meg az arany érdemkeresztet.
Mellette ugyanezt a megtisztelő kitüntetést vehette át Popovics Béla, aki szintén kárpátaljai
cserkész, és történészként dolgozik Munkácson. Ő helytörténeti munkásságával és a már-már
feledésbe merült múlt emlékeinek felelevenítésével érdemelte ki a rangos kitüntetést.
Irsay-Nagy Dénes a Csodaszarvas cserkészbolt tulajdonosa is megkapta a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, ő két és fél évtizedes, önkéntes ifjúság nevelő és
közösségteremtő munkájáért részesült az elismerésben.

A Magyar Cserkészszövetség büszke arra, hogy kemény munkájukkal és kitartásukkal három
cserkész is kiérdemelte ezt a magas állami kitüntetést. Gratulálunk és a továbbiakban is jó
munkát és sok sikert kívánunk nekik.
Gajai-Kovács Anna
MCSSZ kommunikáció

Interjú Buday Barnabással
Kedves Cserkésztesvéreim!
A csaladhalo.hu-ra nemrég felkerült egy velem készült interjú. Sajnos nem egy olyan verzió,
amit átnéztünk és leellenőriztünk volna.
Tegnapra sikerült a problémát orvosolni, így most már mindenkinek jó szívvel tudom
ajánlani.
http://csaladhalo.hu/interju/lathatatlan-legio
Külön köszönöm a kritikai véleményt megfogalmazók ügyszeretetét!
Jó munkát!
Barnabás

--Buday Barnabás cst. (16.)
országos elnök
Magyar Cserkészszövetség

Cser-Készen az életre: jövőre is lesz!
Turnusonként mintegy háromszáz hátrányos helyzetű gyermek juthatott el a
Balatonhoz az Erzsébet-program jóvoltából a Cser-KÉSZEN az Életre pályázattal. Volt,
aki most látta először a tavat és nyaralni is most volt először. Az Erzsébet-táborban öt
turnusban üdülhettek az iskolások, akikkel képzett cserkészvezetők foglalkoztak.
Minden táborozó részt vett sárkány- és sétahajózáson, íjászaton, arcfestésen, de
számháborúztak is Zánka erdejében. A nyáron több mint 1600 hátrányos helyzetű gyermek
tölthette el a szünidő egy részét hasznosan az Erzsébet-táborban, amelynek programjait a
Magyar Cserkészszövetség biztosította. Az iskolásokkal képzett cserkészvezetők
foglalkoztak, akik megtanították nekik, hogyan lehet tüzet rakni, csomózni, fát faragni, sátrat
állítani, vagy fából és spárgából polcot építeni. A hatnapos turnusokban minden résztvevő
megismerkedhetett a Balaton-felvidék nevezetességeivel is.
A Magyar Cserkészszövetség kiemelten fontosnak tartja a programot, mivel az Erzsébet-tábor
hasznos kikapcsolódási és tanulási lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetű gyermekeknek, és
célja, hogy az ott tanult képességeket később az életben is használni tudják majd. A jó

tapasztalatok és a gyerekek, illetve szüleik visszajelzése alapján jövőre is biztosan lesz
cserkész Erzsébet-tábor Zánkán.
Gajai-Kovács Anna
kommunikációs csapat
Magyar Cserkészszövetség

Videók az MCSSZ-ről az elmúlt hetekből
Kedves Cserkésztestvérek!
Alább összegyűjtöttünk néhány videót, ami a Nemzeti Nagytábor, a Tutajtúra és a Légy
készen a családra projekt keretében készültek.
Légy készen a családra! projektfilm
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151818925477558&set=vb.267389317557&type
=2&theater
Határon innen és túl az NNT-ből:
http://youtu.be/SlMGDmc8oQg
8 nap 4 percben - a Nemzeti Nagytábor záróvideója:
http://www.youtube.com/watch?v=648E8zsml4g
Állj mellém!:
https://www.youtube.com/watch?v=-xWEjJC2C9w
Arcok a Nemzeti Nagytáborból:
https://www.facebook.com/photo.php?v=608233695895264&set=vb.375139989204637&typ
e=2&theater
Történet - szavak nélkül...
http://youtu.be/PA40bRJvRDs
Zenész cserkészpalánták a Nemzeti Nagytáborban:
http://youtu.be/KMPHNNspWOc
Cserkészek az égből:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-mIDb18tqUc#t=10
Egy KCS élete:
https://www.facebook.com/photo.php?v=603516273033673&set=vb.375139989204637&typ
e=2&theater
Jó munkát!
Mózer Bence csst.

kommunikációs csapat
Magyar Cserkészszövetség

Házunk tája...
Két új cserkész-emléktábla Pécsett
A hazai cserkész katakomba-korszak (1948-88.; sokan még ma sem tudják, vagy nem akarják
tudni, hogy ilyen is létezett!) két kiemelkedő lelki vezetőjének állítottak emléktáblát pécsibaranyai cserkészek a tavasz folyamán.Mindketten súlyos börtönbüntetést szenvedtek a titkos
cserkészetben folytatott tevékenységük "jutalmául".
Április 24-én, védőszentünk, Szent György ünnepén a Belvárosi templomban Csonka Ferenc
plébános atyára emlékeztünk, aki elsősorban a 217.sz.K.M.I. csapatot patronálta. Már nem
érhette meg a magyar cserkészet 1988-as legalizálódását; 62 esztendősen a budapesti Astoria
szálló közelében máig nem egészen tisztázott körülmények közt közlekedési balesetben
vesztette életét. Az emlékmise főcelebránsa Aczél L..Zsongor atya volt.
Bolváry László Pál pálos atya emléktábláját a Mecsek oldalában épült Pálos-templomban
állítottuk föl. Ő a 10.sz.P.Á.R. és a 47.sz.P.C.F. csapatok 1953-mas egyesüléséből született
SZIKLATÁBOR csapatot pártfogolta. Kétszeri börtönbüntetés után, kalandos körülmények
közt kijutott az Egyesült Államokba, ahol az akkor már szintén emigrált Mindszenty József
közbenjárására a Pittsburgh-i magyar plébánia és cserkészcsapat vezetőjeként 11 esztendőt
töltött. 1991-ben hazatérve "teljes gőzzel" vetette bele magát a cserkészmunkába.2001-ben 77
évesen távozott el közülünk.Az emlékmisét Udvardy György megyéspüspök, Bíró László
tábori püspök és Bátor Botond pálos tartományfőnök koncelebrálta zsúfolt templom előtt.
Ivasivka Mátyás cst.

Cserkészvándorlás és megtartás
Kedves Cserkésztestvérek!
Ennek a nyilvántartásnak a célja, hogy a cserkészet ne veszítse el azt, aki más helyre
(lakóhely, tanulmányi hely, stb.) költözik. Semmi esetre sem akarja az új csapat elvenni a
cserkészt, de lehetőséget ad a cserkészközösséghez való csatlakozásra és tevékeny jelenlétre.
A kérdőívet az alábbi linken találjátok:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhsbVVzTzN5WWRFcXJWM2N
XSG1nWkE6MQ
Jó munkát!
Mózer Bence csst.
MCSSZ kommunikáció

Tomi doki hazament

…míg élünk, az Úrnak élünk,
S ha meghalunk, az Úrnak halunk meg…
Közöljük mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték Édesapánkat
DR. GRYNAEUS TAMÁS ANDRÁS
nyugalmazott ideg-, elme szakfőorvost, történész és néprajztudóst, a szegedi egyetem
címzetes docensét, a budavári Evangélikus Gyülekezet presbiterét,
hogy 77 éves korában, 2008. novemberében kutatóútja során Áthoszon tragikus
körülmények között visszaadta lelkét a Teremtőnek.
A két és fél év után föllelt, és újabb két év elteltével nagy nehezen hazahozatott földi
maradványait végakaratának megfelelően szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra
Édesanyánk és Nővérünk mellé a Budapest-Farkasréti temetőben az evangélikus egyház
szertartása szerint.
Rá emlékezünk 2013. szeptember 28-án, 15 órakor a Bécsi kapu téri evangélikus
templomban.
Részvétnyilvánítás helyett kérjük, imádkozzanak lelki üdvéért!
Az örök világosság fényeskedjék Neki!
Jó munkát!
Grynaeus András

Dr. Németh Andor hazament
Szomorú szívvel, de az Úristen akaratában megnyugodva értesítek mindenkit,
aki ismerte, hogy
Dr. Németh Andor cserkésztiszt, a 314. Czuczor Gergely cserkészcsapat
újraalapítója és örökös tiszteletbeli parancsnoka, a Magyar
Cserkészszövetség volt jogtanácsosa, 95 éves korában, 2013. június 24-n
hazament a Teremtőhöz.
Dr Németh Andor, szeretett Bandi bá' -nk, a betiltás éveiben maradék
cserkész-társaival fenntartotta a volt pesti Bencés Gimnázium, 314. számú
cserkészeinek hagyományát, amit amint lehetősége volt, továbbadott 1989-ben
az általa újjáalapított cserkészcsapatnak, akik a Bp. Felsőkrisztinavárosi
Plébánián kaptak otthont. Bandi bá' megnyerő egyéniségével, nagy
szerénységével és alapos cserkésztudásával sok-sok ifjú cserkész-palántát
nyert meg a közösségünknek. Ki kell emelni azt is, hogy miután átadta az őt
követőknek a csapat vezetését, míg erejéből tellett, mindig rendelkezésre
állt bölcs tanácsaival a háttérben, de ezek megvalósítását mindig az
utódokra bízta, s sohasem kérte számon. Van mit tanulnunk tőle ezen a téren is.

Bandi bá' temetési szertartása a Bp Zugligeti templomban volt, július 19-én,
pénteken, délután 3 órai kezdettel (a szertartás után a szűk
család vitte át az urnáját a Bp kelenföldi Szt. Gellért templom
urnatemetőjébe, ahol végső nyughelyére lelt).
A templomi szertartás után a zugligeti csapat cserkészotthonában egy
szerény agapéra is meghívtuk a résztvevőket, ill. ugyanitt egy emlékező
fénykép- és filmvetítést is tartottunk.

Vajna László, cst, cspk.
email: vajnal (kukac) cserkesz (pont) hu
mobil: 30 / 361-3630

Külügyi Hírek
Csehországi Youth in Action projekt partnert keres!
Egy egész hét Prágában, helyi cserkészekkel, olcsón? Lehetséges!
Egy Youth in Action projekthez prágai cserkészek keresnek partnercsapatot, akiket érdekel
egy egyhetes, Prága melletti cserkész találkozó, ahol nem csak a nemzetközi kapcsolataitokat
mélyíthetitek el, de különféle játékokat és programokat próbálhattok ki.
Az ideális jelentkező csapat 25 cserkész korú (13-17 év) gyermekkel és 10 vezetésben jártas
vándor, vagy idősebb cserkésszel rendelkezik. A projekt megvalósulása 2014 tavaszára
tehető, de az időpontot majd közösen választjátok ki. Alap, kommunikálásra használható
angol nyelvtudás szükséges.
Jelentkezni az intercom@cserkesz.hu címen tudtok, szeptember 10-ig.
Hetyey Annamária (702.)

NNT 2013
Sajtószemle a Nemzeti Nagytábor 2013-ról
KCST!
Az alábbi hírben a Nemzeti Nagytábor 2013 - "Száz év a közösségekért fesztivál"
sajtómegjelenéseit olvashatjátok.
1. Tévés, rádiós megjelenések:
Balu: Lánchíd Rádió, augusztus 12. hétfő 8:15-től
http://mno.hu/lanchidradiobelfold/indul-a-nemzeti-nagytabor-1177979

Balu: Kossuth Rádió, Tanúim lesztek - Katolikus Félóra, augusztus 8. 13:41-től
http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2013-08-08
A NNT megnyitó ünnepsége: MTV1 Híradó, MTV2 Gyerek Híradó, Duna Tv Híradó,
Hír Tv, Kossuth Rádió Krónika, Echo Tv Híradó
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/08/12/12/Megnyilt_a_cserkeszek_Nemzeti_Nagytabora.asp
x?source=hirkereso
http://www.echotv.hu/riportjaink-2013-08-12-egyuttmukodes
http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2013-08-12 (12:21-től)
Duna Tv: Önkéntesek című műsora a hétvégén szólt az NNT-ről.
http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=767320
A Jubileumi Tutajtúráról egy sajtómegjelenés:
A Vízitúra Magazin 25 perces adásában a Jubileumi Tutajtúrát mutatták be
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/08/24/12/Vizitura_2013_augusztus_24_.aspx
2. További megjelenések:
Heti Válasz videó:
http://youtu.be/7nXwMYb4OLI
Orientpress Hírügynökség:
"A Magyar Cserkészszövetség centenáriumára emlékező ócsai tábor közel négyezer külföldi
és magyar résztvevőjét Hende Csaba köszöntötte. A külhoni magyar cserkészszövetségekből,
valamint Ázsiából és Afrikából is érkeztek fiatalok a rendezvényre. A tábor célja, hogy egy
élő közösségként ünnepeljék a magyar cserkészet száz éves fennállását."
http://orientpress.hu/117124
MNO:
Henn Péter, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának alelnöke a mozgalom történetére való
visszatekintést követően úgy fogalmazott, hogy „száz év pozitív példájának” nagy az ereje. A
mai fiatal cserkészek – nagyapáinkhoz hasonlóan – a barátságot, hűséget, áldozatkészséget,
kitartást helyezik előtérbe. Rájöttek ugyanis, hogy virtuális világunkban is az emberi
kapcsolatok a legfontosabbak.
http://mno.hu/belfold/hende-a-cserkeszet-hegyeket-mozgat-meg-1178038
Szintén az MTI híréből idéz:
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/hende-a-cserkeszek-celja-marszaz-eve-a-kozossegert-a-kozossegben-jot-tenni (videóval)
http://magyarhirlap.hu/megnyilt-a-cserkeszek-nemzeti-nagytabora
http://csaladhalo.hu/cikk/szinek/cserkeszek-celja-mar-szaz-eve-kozossegert-kozossegben-jottenni
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/08/12/12/Megnyilt_a_cserkeszek_Nemzeti_Nagytabora.asp
x?source=hirkereso
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/A_cserkeszek_celja_mar_szaz_eve_a_kozossegert__a_koz
ossegben_jot_tenni/140543/

http://www.echotv.hu/riportjaink-2013-08-12-egyuttmukodes
http://www.honvedelem.hu/cikk/39477
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=194663
http://vaol.hu/hirek/cserkeszek-nagytaborozasa-ejszakai-turakkal-1555995
JM!
Gajai-Kovács Anna
MCSSZ kommunikáció

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
Vezetői továbbképzés – Továbbképzés típusú vezetői felkészítő
Vezetői továbbképzés – Továbbképzés típusú vezetői felkészítő
TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés
támogatása című kiemelt projekt keretében vezetői továbbképzéseket (Továbbképzés típusú
vezetői felkészítő) szervez korosztályi tudásfejlesztés érdekében az alábbiak szerint:
A VTK – Továbbképzés típusú vezetői felkészítő paraméterei:









A továbbképzések helyszíne: Budapest, illetve környéke
A továbbképzés célja a kiscserkész (2-5. évf.) cserkész (6-9. évf.) kósza (10-13. évf.)
vándor (11-14. évf.) korosztályok vezetésével kapcsolatos ismeretek, módszertani
eljárások gazdagítása és az azonos korosztályban dolgozó vezetők találkozási
alkalmainak megteremtése. Célunk, hogy a VTK továbbképző alkalmainak keretében
olyan közeget teremtsünk vezetőtársaink számára amely alkalmas a helyi szinten
kipróbált jó gyakorlatok cseréjére is
A jelenlegi, (őszi) VTK továbbképző alkalmak segédtiszti (Ifjúsági nevelési vezetői)
képesítéssel rendelkezőknek vagy STVK tábort végzetteknek szól, akik
rajparancsnokok.
Kérjük a cserkészcsapatok, helyi közösségek vezetőit, hogy a regisztráció kapcsán
vegyék figyelembe, hogy saját közösségükben a naprakész tudással bíró vezetők
elengedhetetlenek. Ennek értelmében kérjük, hogy a csapatok az éves
eseménynaptárak tervezésekor vegyék figyelembe a VTK időpontokat és használják ki
azokat a szakmai ismeretek készsége gyarapítására
A VTK (továbbképzés típusú vezetői felkészítő) szakmai színvonalának további
fejlesztése érdekében a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés
támogatása című kiemelt projektből valósul meg. Ezért résztvevőknek a továbbképzés,
projektet nem érintő részeinek költségét kell csak kifizetnie. Erről bővebb tájékoztatást
a Magyar Cserkészszövetség Projektirodájában kaphatsz. (kapcsolat:
gilwellcsapat@cserkesz.hu)

A VTK – Továbbképzés típusú vezetői felkészítőre történő jelentkezés:



A továbbképzésre való jelentkezés a regisztrációs honlapon történik
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 7.

A képzés (felkészítő) alkalmainak időpontjait az eseménynaptár tartalmazza. Az első alkalom
ténylegesen képzés, a második dátum egy feladatleadási határidő, a harmadik alkalommal a
VTK-hoz kapcsolódó túra vagy portya a résztvevők által vezetett egységgel.
Az őv képesítésűeknek szóló VTK a tavaszi félévben valósul meg a 2013-2014-es évben.
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt nevében:
José
Pótór József cst. (304)
Vezetőképzési vezető
MCSSZ „Gilwell-csapat”

Segédtiszti Vezetőképzés - Ifjúsági nevelési vezetők felkészítője
Segédtiszti Vezetőképzés - Ifjúsági nevelési vezetők felkészítője
TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés
támogatása című kiemelt projekt keretében segédtiszti vezetőképzést (Ifjúsági nevelési
vezetők felkészítője) hirdet a 2013/2015-ös időszakra az alábbiak szerint:
A STVK – Ifjúsági nevelési vezetők felkészítőjének paraméterei:





A képzések (felkészítő események) helyszíne: Budapest, illetve környéke
A képzés (felkészítő) cserkész-segédtiszti képesítést ad, tehát sikeres teljesítés esetén a
résztvevő jelölt kellő ismeretek kap az ifjúsági vezetőmunka nevelési kérdéskörében
ahhoz, hogy egy rajt, (20-30 fős azonos korosztályú fiatalt) kellő szakmaisággal
legyen képes irányítani
A felkészítő eseményeink egy része a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi
ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projektből valósul meg. Ezért résztvevő
jelölteknek a képzés, projektet nem érintő alkalmainak költségét kell csak kifizetnie.
Erről bővebb tájékoztatást a képzésvezetőnél illetve a Magyar Cserkészszövetség
Projektirodájában kaphatsz. (kapcsolat: gilwellcsapat@cserkesz.hu)

Jelentkezési feltételek:






1996. július 15. előtti születési dátum;
érettségi- vagy szakmunkás-bizonyítvány, melynek kiállítási dátuma 2014. július 15.
előtti;
őrsvezetői képesítés (kortárs közösségvezetésben szerzett tapasztalat)
csapatparancsnok (helyi közösség operatív irányítását végző felnőtt vezető) ajánlása;
lelki-vezetői ajánlás;




legalább egy nyári táborban való részvétel.
Igényfelmérésre való jelentkezés: 2013. október 14-ig az űrlap kitöltésével.

A képesítés megszerzésének feltételei:








a képzés/felkészítés során megjelenő határidők pontos betartása;
a tanfolyamokon való részvétel;
az írásbeli előfeladatok megfelelő szintű teljesítése;
a táborkapu próba sikeres letétele;
a tábor elvégzése és a tábor közbeni próbázáson való megfelelés;
a tábor után elvégzendő feladatok teljesítése és
a tiszti fogadalom letétele.

A képzés, tehát a vezetőfelkészítő alkalmak időpontjai megtalálhatóak az eseménynaptárban.
A képzés igényei szerint lehetséges még két hétvége a tábor előtt, és egy hétvége a tábor után,
de ezek az alkalmak, valamely másik vezetőfelkészítő eseménnyel lesznek párhuzamosan
megtartva, hogy a lehető legkevesebb időt vegyük el a szabad hétvégék közül.
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt nevében:
José
Pótór József cst. (304)
Vezetőképzési vezető
MCSSZ „Gilwell-csapat”

Hárshegy hírei (Nevelésügy)
Alapképzés – Felnőtt önkéntes vezetők felkészítője
Alapképzés – Felnőtt önkéntes vezetők felkészítője
TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés
támogatása című kiemelt projekt keretében Alapképzést (Felnőtt önkéntes vezetők
felkészítője) hirdet a cserkészet iránt érdeklődő, nem cserkész felnőtteknek a 2013/2014-es
időszakra az alábbiak szerint:
Az alapképzés – felnőtt önkéntes vezetők felkészítőjének paraméterei:



Jelen meghirdetésben lévő képzések (alapozó felkészítő) helyszíne: Budapest, illetve
környéke
A képzés (alapozó felkészítő) a Magyar Cserkészszövetség 100 éves jó példáján
keresztül betekintést nyújt a kisközösségi ifjúságnevelés alapjaiba. Sikeres teljesítése
esetén a résztvevő alapvető ismeretekkel fog rendelkezni a kisközösségi keretben







történő nevelésről illetve szakmailag alkalmassá válik egy helyi cserkészcsapathoz,
közösséghez történő csatlakozáshoz
A felkészítő eseményeink egy része a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi
ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projektből valósul meg. Ezért résztvevő
jelölteknek a képzés, projektet nem érintő alkalmainak költségét kell csak kifizetnie.
Erről bővebb tájékoztatást a képzésvezetőnél illetve a Magyar Cserkészszövetség
Projektirodájában kaphatsz. (kapcsolat: harshegy@cserkesz.hu)
Amennyiben az alapozó képzést követően a résztvevő cserkészcsapathoz, helyi
közösséghez kíván csatlakozni, a Magyar Cserkészszövetség igyekszik a csatlakozási
törekvést segíteni
Az alapozó képzés végeztével, annak teljesítésérő igazolást, elismervényt adunk

Jelentkezési feltételek:




2013. október 14-ig betöltött 18. életév
Rövid leírás arról, hogy a leendő résztvevő miért kíván részt venni az alapozó
képzésen. A leírás elkészítése a jelentkezési felületen történik
Az igényfelmérésre jelentkezni 2013. október 14-ig itt lehet.

Az alapozó képzés menete:




1 + 2 hétvégés, A, B, C modulból felkészítő alkalmak
Az alapozó képzés időpontjai az eseménynaptárban is megtalálhatóak.
Az alapozó képzések helyszínéről és a további információkról a felkészítő alkalmakat
lebonyolító törzs az igényfelmérést követően részletes tájékoztatás ad.

Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt nevében
Tekse Balázs cst. (958.)
nevelési igazgató
MCSSZ „Hárshegy”

Országos Iroda
Cserkészcsapatok anyagi forrásai - 1. rész
Kedves Cserkésztestvérek!
Köszönjük azoknak akik 2013. február közepén részt vettek a cserkészcsapatotok
forrásairól és forrásteremtéséről szóló kérdőív kitöltésében. Most a
statisztikák megosztását és egy hosszabb távú fejlesztési folyamat beindítását
tervezzük. Egyelőre emészthető mennyiségekre osztottuk a kérdőívek
eredményét, és ezt részenként mutatjuk be. Fogadjátok szeretettel az
első részt:

http://cserkesz.hu/vezetoknek/penzugy
Jm!
Csepi
----------------------------------------------Csepregi Márton cst.(1909.) - igazgató
MCsSz 1025 Bp. Tömörkény u. 3/a.
Tel/Fax: +36 1 3945084; Mob.: 36 20 5481766
http://cserkesz.hu titkarsag@cserkesz.hu

Bemutatkozik a kommunikációs iroda
Sárközi Gábor
Tanárként végeztem a szombathelyi tanárképzőn. Civil szervezeteknél kezdtem a
pályafutásomat, elsősorban emberi jogi, illetőleg oktatási kérdésekkel foglalkoztam. Több
évig dolgoztam az oktatásért felelős tárcánál oktatási esélyegyenlőségi területen, 2011-től
kommunikációs tanácsadóként dolgozom. Több mint tíz éve publikálok rendszeresen,
szerkesztőségvezetői ismereteimet a Roma Sajtóközpontnál szereztem. Most a TÁMOP
programban készülő újság szerkesztője vagyok. Az újrainduló lap első számát már
olvashatjátok a honlapon.
Sáfár László (Safy)
Safy vagyok, 21 éve a 433-as csapat aktív tagja. Kisebbfajta csodának tartom, hogy a Magyar
Cserkészszövetségnél dolgozhatok. Idén júliusban otthagytam első munkahelyemet, a Ringier
Kiadót, ahol a Képes Sportnál voltam tervezőszerkesztő és a Nemzeti Sport Magazin és a
Sport&Style művészeti vezetője voltam, és szintén nagyon szerettem ott dolgozni. Előtte
évekig szerkesztettük a Magyar Cserkészt, amit most újra nagy kedvvel - és végre sok
tapasztalattal készíthetünk. Korábban testnevelés-német szakon tanultam az ELTE-n,
tanultam sportújságírást, alkalmazott grafikát és aktív vívóedző vagyok. Emellett hat éven át
volt szerencsém kiképzőként tevékenykedni az Első Cserkészkerület őrsvezetőképzésének Pál
utcza-altáborában. Remélem, hogy sokat hozzá tudok majd tenni az MCSSZ céljainak
megvalósításához.
Gajai-Kovács Anna
A kommunikációs csapatban dolgozom Nálatok. Sok feladatom van, nehéz lenne egyesével
körülírni őket, mondjuk, hogy mindent csinálok, amire szükség van és elsősorban a
kommunikációs igazgató munkáját segítem. Az ELTE magyar-kommunikáció szakán
végeztem, televíziós-rádiós újságíróként és magyar tanárként. Korábban dolgoztam
riporterként a Kossuth Rádióban, főként a hírműsoroknál és utána sajtósként az Országgyűlés
Hivatalánál. Így végül is a kommunikációs szakma mindkét oldalát megismerhettem. Most
Nálatok is biztos sok újat tanulok majd.
Nagy Emese
Sziasztok, Nagy Emese vagyok, lélekben rádiós, gyakorlatban már nem. 16 évig dolgoztam a
Magyar Rádióban szerkesztő-riporterként, a sport osztályon kívül szinte mindenhol
megfordultam, kivétel a Krónika, tehát a hírműsorok területe. Azonban rendszeresen
sportolok. A rádiózás mellett a televíziózásban is szereztem gyakorlatot a közszolgálati

televízióban, és más, helyi csatornáknál, többnyire környezetvédelmi és egészségügyi
műsoroknál. Örömmel dolgozom majd Veletek, mert tudom, milyen fontos a fiatalok
fejlődésekor a helyes nevelés, a becsületesség értékének felfedezése, a segítőkészség
befogadása, a környezettudatos szemlélet kialakítása, és a vidám, életigenlő hozzáállás.
A magyar cserkészet története a rendszerváltás előtt ugyan nem folytatódhatott, de
gyermekkoromban magam is egy olyan vallási közösség tagja voltam, ahol a cserkészet
törvényei, gyakorlatai szerint éltünk, heti kétszeri hittanórán, évente több templomi előadással
és nyaranta három hetes táborozással. Ekkor magunk gondoskodtunk az ivóvízről, forrásokat
kutattunk, mi főztük az ételeket és a napi bibliai foglalkozásokon kívül időnként, éjjelente
bátorság próbára mentünk vezetőnk felügyelete alatt az erdőbe. Azóta sem félek a sötétben!!
És még mennyi minden jó volt... Személyiségem meghatározó évei voltak ezek. Szeretném a
mai cserkészet munkáját közvetíteni az új folyóiratainkban.
Mózer Bence
Mózer Bence vagyok, segédtiszt, a 2. sz. Sík Sándor cserkészcsapat tagja. Gyakornokként
dolgozom 2012 ősze óta a Szövetség kommunikációs csapatában, mellette pedig a Külker
iskolapadját koptatom kommunikáció- és médiatudomány szakon. Szabadidőmben újságot
szerkesztek, különböző közösségekben tevékenykedem, és imádom felfedezni a magyar zenei
underground szubkultúrát.

Jó munkát!
Budapest, 2013. augusztus 31.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

