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Az Országos Elnökség döntései
2012.09.19.
OE-7/2012 Az OEség megbízza Hornyák Péter csst.-t (1212.) a 2013-as MOOT-ra utazó Magyar Csapat
vezetésével. A megbízatás a feladat lezárásáig, 2013. december 31-ig tart.

Országos és regionális programok,
események, képzések
Film- és színdarab ajánló
Az oldal célja, hogy minél több olyan filmrıl 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 szervezéső, de a cserkészet értékrendjével egyezı, elég vonzó és
igényes programokról tájékozódhatsz. Az átláthatóság kedvéért fejlesztési területek szerint vannak
strukturálva.
Amennyiben (a késıbbiekben bármikor) hallotok olyan programról, amit érdemes lenne többekkel
megosztani, kérjük küldjetek errıl tájékoztatást a programajánló címre (programajanlas@cserkesz.hu),
és feltesszük az oldalra.

JOTA-JOTI 2012
Sziasztok!
Ne felejtsétek el, hogy idén is lesz JOTA-JOTI, szokás szerint október harmadik hétvégéjén, október 2021-én!
http://www.scout.org/en/information_events/events/jota/the_55th_jota_2012
http://www.scout.org/en/information_events/events/joti
http://ha5mcs.net/
Már lehet is regisztrálni az adatbázisba, ne halasszátok az utolsó napra! http://www.jotajoti.org/
Idén kísérletképpen beindul a "Global JOTA-JOTI Challenge". A szervezık összeállítanak néhány kreatív
kihívást jelentı feladatot, amiket a résztvevı csapatok "megoldhatnak", és a "megoldásokat" egy zsőri
értékeli majd.
További részleteket, és a javasolt technikai eszközök listáját hamarosan közzétesszük. Lesz néhány
elıfeladat, de a fı feladatok csak a JOTA hétvégéjén fognak megjelenni.
JM!
Horváth Péter, HP

2012-ben induló vezetıképzések - igényfelmérı lap
A korábbi hírlevelekben (VII/10-13.) meghirdetett vk-ra a jelentkezési határidı lassan lejár. Ne
felejtsétek el az igényfelmérést kitölteni itt.
José
Pótor József cst. (304.)
MCsSz - Gilwell Park

Beszámolók
Lezárult a 3/A CspkVK
Lezártul a 3. évfolyam elsı csoportjának a képzése a CspkVK-n. A 3/A csoportban 6-an kaptak wogglet,
a CspkVK jelvényét.
Csikós András csst. (205.)
Hoffmann Ferenc csst. (118.)
Horváth Anna csst. (937.)
Huszár András Márton csst. (217.)
Szórád Elıd Tibor csst. (118.)
Vörös Márton csst. (105.)
José
Pótor József cst. (304.)
MCsSz - "Gilwell Park"

Házunk tája...
Dr. Legeza László Érdemkeresztet kapott
Dr. Legeza László az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi docense, szakcsoportvezetı, a mechanika
tárgy tárgyfelelıs oktatója több évtizedes kiemelkedı oktatói, oktatásszervezési, közéleti, valamint a
magyarság kultúrájának tolmácsolásában elkötelezett alkotó tevékenysége elismeréséül augusztus 20-a
alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Legeza László 1985 óta folytat oktatói tevékenységet a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Karon, illetve annak jogelıdjében. Nevéhez főzıdik a „Mérnöki etika” címő tantárgy létrehozása,
oktatása és jegyzetének megírása is. A tárgyat, illetve annak fejezeteit több felsıoktatási intézményben
oktatja. Az egyetem tehetséggondozó programjainak kidolgozásában, azok mőködtetésében tevékenyen
részt vesz. Meghatározó szerepe van hallgatóink „Spagettihíd” sikereiben, a versenyek szervezésében és
a hallgatóink felkészítésében. Több éven keresztül a jogelıd Bánki Fıiskola TDK felelıseként igen
sikeresen és eredményesen szervezte a tudományos diákköri munkát.
A magyar mőszaki örökség megóvását és népszerősítését szívügyének tekinti, az egyetem tulajdonában
lévı Ford T-modell restaurálási munkáit ı tervezte meg és irányította. Szakmai felkészültségét számos
kutatás-fejlesztési munka irányítójaként is bizonyította, több fıiskolai-, és egyetemi jegyzet szerzıje,
rendszeresen publikál.
Oktatói munkája mellett széleskörő társadalmi-közéleti tevékenységet végez. Több éven keresztül volt a
Magyar Cserkészszövetség ügyvezetı elnöke, részt vállalt a II. kerületi Önkormányzat Oktatási
Bizottságának munkájában. Jelenleg is aktív tagja a Magyar Máltai Lovagrendnek.
Legeza László több évtizedes felsıoktatási tevékenysége mellett fotográfusként is elismert, 25
színvonalas könyv megjelenése főzıdik a nevéhez. A Magyar Fotómővészek Világszövetségének tagja.
Számos, a Mikes Kiadó Kft-nél megjelent album szerzıje, illetve társszerzıje, a határon túli magyar
területek építészeti kulturális örökségének elkötelezett tolmácsolója. Az elmúlt évek során több
egyházmegye-történet kérdéskörhöz kapcsolódó munkája jelent meg.
2009-ben Fraknói Vilmos-díjjal tüntették ki egyháztörténelem kutatásához kapcsolódó munkássága, és a
"mérnöki etika" tantárgy oktatásának megteremtéséért.

Külügyi Hírek
MOOT 2013 - jelentkezés
2013. augusztus 8-18. között kerül megrendezésre a 14. MOOT, a 18 és 25 év közötti
cserkészek (Rover korosztály) világtalálkozója Kanadában. Ha szeretnél Te is részese lenni egy
hatalmas kalandnak, és 2013. augusztusára betöltöd a 18-at, de még nem múlsz el 25, akkor jelentkezz
a MOOT2013 Magyar Csapatába! Ne feledd: könnyen lehet, hogy ez az utolsó lehetıséged résztvevıként
jelen lenni egy világtalálkozón.
Aki 2013. augusztusára betölti a 25. évét, az IST (nemzetközi törzs) tagja lehet.
További részletek: mootcanada2013.ca/en
Jelentkezési határidı: 2012. október 17. 23:59
Jelentkezni rövid cserkészönéletrajz beküldésével, valamint csapatparancsnoki ajánlással lehet. A
jelentkezés a válogatón való részvétellel és megfeleléssel válik teljessé. A csapatparancsnoki ajánlást a
válogatóra hozd magaddal.
A válogató idıpontja: 2012. október 20.
Helyszín: Budapest (egyeztetés alatt)
A jelentkezést erre az e-mail címre küldjétek: moot2013mcs@gmail.com

Kérdéseidet a jelentkezéssel kapcsolatban ugyanide várjuk.
Jó Munkát!
Hornyák Péter csst.
A magyar MOOT csapat vezetıje

Külügyi Képzés 2012-2013
2012/2013-ban újra Külügyi Képzést szervezünk!
Várjuk azon 16 év feletti cserkészek jelentkezését, akik érdeklıdnek a nemzetközi cserkészet, a külügyi
bizottsági munka, a WOSM munkája valamint az idegen nyelvek, nemzetközi kapcsolatok, különbözı
kultúrák iránt; szeretnek utazni, és szeretnének egy dinamikus, baráti hangulatú képzésen részt venni.
Várjuk határon túli magyar cserkészek jelentkezését is!
Részletek itt: cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/kulugyi_kepzes.pdf
Kérlek terjesszétek a lehetıséget!!
JM!
Böröczky Csongor (442.)
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság

Jó munkát!
Budapest, 2012. szeptember 24.,

Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetıtiszt

-Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége
http://www.cserkesz.hu/elnokseg/

