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Az MCSSZ helyzete
Elindult a cserkészeket népszerűsítő kampány!
KCST!
A Magyar Cserkészszövetség október 28-án elindította népszerűsítő kampányát,
melynek keretében a különböző gyerekcsatornákon (Minimax, m2, Cartoon Network,
Nickelodeon, Disney Channel) illetve rádiókon (Petőfi Rádió, Katolikus Rádió),
valamint a közmédia csatornáin hallhattok-láthattok rövid, fizetett reklámszpotokat
egészen november közepéig.
A kampány célja, hogy a Kisközösség, nagy élmény! szlogenű TÁMOP projekt
keretében minél több gyermeket vonjunk be a cserkészetbe. A nagyméretű toborzás
során minden magyarul beszélő gyermekkel meg szeretnénk ismertetni a
cserkészetet.
A YouTube csatornánkon időzítve tettük közzé a videókat a 28-ai héten. Az összes
videót megtaláljátok ahttps://www.youtube.com/user/cserkeszek oldalra
feliratkozva!
Megköszönjük, ha minél többen megosztjátok az alábbi, elsőként közzétett videót
(valamint a többi videót is)
https://www.facebook.com/MCSSZ/posts/10151958055162558
Jó munkát!
Mózer Bence st. (2.)
gyakornok

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.

Sound of the Scouts
A nyári Nemzeti Nagytábor 2013-as fellépésünkön felbátorodva az Anatidaephobia
Cserkész Fúvószenekar közös koncertet rendez a Sound of Streets ütőegyütessel.
Műsoron szerepel sok filmzene, vidám fúvós zene és tartogatunk néhány
meglepetést a nagyérdemű közönség számára!
A koncertre mindenki számára nyitott, a belépés ingyenes.
Műsorunkat rövid szünet bontja két részre.
Az előadás 2013. november 23-án, szombaton, 17:30-tól 20 óráig tart.
Helyszín: Ádám Jenő Zeneiskola, 1092 Budapest, Köztelek utca 8.
Részletek és további információ ide kattintva érhető el.

INDABA - Országos Konferencia
Kedves Cserkésztestvérek!
Kedves Vezetők!
A Cserkészszövetség idén is megrendezi az INDABÁT, vagyis az Országos
Konferenciát, melyre a Szövetség minden vezetőjét szeretettel meghívjuk!
A konferencia időpontja: 2013. november 23-24.
Helye: 1124 Budapest, Meredek u. 1. (Arany János Gimnázium)
A konferencia ingyenes, regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
a http://goo.gl/c9jIIw címen tudtok. A jelentkezéseket 220 főig tudjuk fogadni!
Jelentkezési határidő: 2013. november 15.
Részletek az alábbi linken: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/indaba-2013-egyiranyba-nezunk
Kérjük, hirdessétek csapataitokban!
Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Betlehemi békeláng
Kedves Cserkésztestvérek!

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is eljut Magyarországra a Betlehemi Békeláng. A
különleges karácsonyi szimbólumot Jézus születése emlékére az izraeli városban
gyújtják meg. Ezután a Békelángot repülővel Bécsbe viszik, majd „szétosztják": több,
kisebb fáklyát gyújtanak meg, amelyeket 20 európai országba juttatnak el. A
Betlehemi Békelángot először 25 éve, 1986-ban gyújtották meg és vitték el a világ
országaiba. A karácsonyi jelkép az emberek béke iránti vágyát, elköteleződését
jelképezi.
Létrehoztunk egy űrlapot, melynek célja felmérni, hogy a hivatalos delegáción kívül
kik szeretnének kimenni Bécsbe, a Betlehemi Békeláng átadó ünnepségére. Ha Te is
gondolkoztál már rajta csapatoddal vagy egyénileg, hogy kilátogatnál a
rendezvényre, kérlek, jelezd nekünk, hogy összegyűjthessük a Magyar
Cserkészszövetség tagjait.
Részvételi szándékodat, illetve csapatod, őrsöd vagy rajod részvételi szándékát az
alábbi űrlapon jelezheted:
http://goo.gl/neH3EN
(Ez a jelentkezés nem hivatalos regisztráció a részvételre, csupán a mi
igényfelmérésünk!)
Az ünnepség december 14.-én, délután 2 órakor kerül megrendezésre.
Helyszín: Katholisches Pfarramt Votivkirche, Roosevelt Platz, Bécs
Az idei év mottója:
"...bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó..."
(Mik5,2)
Köszönjük!
Jó munkát!
Bellák Hedvig (25.)
projekt asszisztens
Magyar Cserkészszövetség

Filmvetítés a cserkésztörténelemről
2013. december 13-án, pénteken este, Budapesten, az Uránia Filmszínházban
bemutatásra kerül az idei évben forgatott film, amely a magyar cserkésztörténelmet
dolgozza fel. A film 4 részben meg fog jelenni a magyar médiában is, azonban ez az
előadás a díszbemutató. A helyek száma korlátozott, de van lehetőség jelentkezni
rá. Aki szívesen jönne és venne rajta részt, kérem jelentkezzen, elérhetőségeivel itt,
és tájékoztatjuk őket a további tudnivalókról.

Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Beszámolók
Volt, aki lefutotta - októberi emléktúrák
Kecskeméten, Egerben és Miskolcon is rendeztek idén teljesítménytúrákat az
’56-os forradalom emlékére. Mindenhol nagyjából fele-fele arányban vettek
részt cserkészek és nem cserkészek, minden korosztályból, akadt nyugdíjas és
10 éves iskolás is az indulók között.
A legtöbben a kecskeméti programot választották, itt 191-en regisztráltak, a
csoportos indulás volt a legnépszerűbb. A leggyorsabb, a legrövidebb távon Kozma
János volt, alig másfél óra alatt tette meg a 13 kilométeres utat, végig futott, és mikor
visszaért még a hosszabb gyalogútnak is neki indult, ott is bekerült a legjobb ötbe. A
rajtolók nagy részének több mint 3 óra kellett a túrához, de volt, aki 6 óra alatt tette
meg. A csoportok létszáma változatos volt, a kettőtől a huszonegy főig. A legfiatalabb
induló egy 4 éves volt, aki édesapja hátán utazott.
Közben Miskolcon első alkalommal volt emléktúra, 74-en indultak el, és csak ketten
adták fel a nehéz pálya miatt. Egerben a beérkezőket bográcsgulyással várták. Volt,
aki az északi határszélről utazott a Heves megyei városba, hogy a cserkészekkel
együtt teljesítse valamelyik távot. A legbátrabbak Kecskeméten találkozhattak egy új,
igazi kihívással. Aki vállalkozott rá, elindulhatott egy 78 kilométeres távon is,
biciklivel.
Forrás: http://cserkesz.hu/hir/beszamolo/volt-aki-lefutotta

Bővül a nagybányai cserkészcsapat
Öt új kiscserkésszel bővült a nagybányai 15. gróf Teleki Sándor
cserkészcsapat idén, és még nincs vége. A CserKészen az életre táboroknak
köszönhető hamarosan két új cserkészcsapat is alakul a környéken. Az
ünnepélyes fogadalomtételt a Teleki kastély kertjében tartották.
23 éve minden ősszel a koltói Teleki kastélyban teszik első fogadalomtételüket a
nagybányai 15. gróf Teleki Sándor cserkészcsapat kiscserkészei, segédtisztjei és
vezetői. Ez most is így történt, de a határon túli csapat XXIV. fogadalomtétele mégis
kicsit más volt. Negyvenen vettek részt rajta, köztük 5 kiscserkész, 4 cserkész, 3
segédőrsvezető és 2 őrsvezető, velük lett gazdagabb a cserkészet.
Rajtuk kívül azonban még sokan voltak kíváncsiak nem cserkészként is a
fogadalomtételre. Számos szülő kísérte el gyermekét, aki a közel jövőben szeretne
csatlakozni a csapathoz mert vonzónak találja a cserkészetet. Legtöbbjük a határon
túli gyermekeket nyaraltató CserKészen az életre táborokban találkozott a

cserkészettel és annyira megtetszett nekik a szervezet, hogy úgy gondolták,
csatlakoznak. A sikeres táboroknak köszönhetően hamarosan két új csapat alakul a
megyében.
Az ünnepélyes fogadalomtétel után töltött káposztázás és finomabbnál-finomabb
sütemények várták a részt vevőket, majd ezt követte a játék, a számháborúzás, a
méta és a botdöntés.
forrás: cserkesz.hu
Gajai-Kovács Anna
MCSSZ kommunikáció

Októberi emléktúrákon készült fotók
Kedves Cserkésztestvérek!
Az idei október 19-ei, illetve október 26-ai teljesítménytúrák hivatalos fotóit
megtaláljátok az alábbi linken:
https://www.facebook.com/MCSSZ/photos_albums

JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Cserkészünk kapott miniszteri kitüntetést
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Balczó Bertalant, az 1909. Prohászka
Ottokár cserkészcsapat tagját Miniszteri Dicséretben részesítette október 23-án.
Gratulálunk neki!
Részletek: http://oktober23.kormany.hu/videkfejlesztesi-miniszterium-kituntetes-2013

Házunk tája...
Inkubátor - megdöbbentő dokumentumfilm az amerikai magyar
cserkészekről
Hihetetlen és megdöbbentő. Külföldi magyar cserkészek őrizték meg identitásukat a
rendszerváltás óta az általuk nevezett "inkubátorban", azaz a külföldi magyar
közösségekben.
1956-ban az Egyesült Államokba kimenekült magyarok ragaszkodtak hozzá, hogy
gyermekeik megismerjék a magyar hagyományokat. 1984-ben ezek a gyermekek
előadták az István, a király rockoperát, melyet most, negyed évszázaddal később az
azóta felnőtt gyermekek ismét eljátszanak!

Közel másfél órás film arról, milyen kettős indentitással, amerikai magyarként élni és
a hagyományokat ápolni.
Az index videóportálja most összegyűjtötte az elmúlt 3-4 év dokumentumfilmjeit.
Szavazzatok november 15-éig a filmre, hogy bekerüljön a legjobbak közé!
A filmet itt tudjátok megtekinteni: http://film.indavideo.hu/video/f_inkubator
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

MTVA: A Nagy mese!
A nagy mese címmel indít versenyt az MTVA!
A versenyre 6-18 éves magyar ajkú gyerekek és fiatalok jelentkezhetnek. Jelentkezni
saját és nem saját mese előadásával egyaránt lehet! A legjobb mesemondók
előadását rögzítik és műsorra tűzik a Kossuth Rádióban. Emellett tabletet és
kategóriánként okostelefont, valamint könyvcsomagot nyerhetnek a legügyesebbek
Szeretsz mesélni? Íme a részletek: www.nagymese.hu
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Eladó pólók - Erzsébet táborból maradtak
Az Erzsébet táborban indián keretmeséhez igazodva indián fej ábrát mutató pólókat
kaptak a résztvevők. A pólókból jelentős mennyiség maradt, azonban alapvetően
gyerek méretek. Aki szívesen venne, kérem keresse meg a tábor szervező
csapatát. A rendeléseket a beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni. Itt
láthatjátok a pólók nagyságrend szerinti mennyiségeit. Az áruk egységesen 500 Ft.
Sárga pólón fekete ábra:
122 - 3db
128 - 18db
134 - 143db
140 - 1db
M - 5db
L - 10db
XL - 8db
Bordó pólón fehér ábra:
122 - 4db
128 - 7db
134 - 143db
140 - 3db
M - 3db

XL - 1db
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

NNT 2013
TVShoeShine videó az NNT2013-ről
Kedves Cserkésztestvérek!
Az idei Nemzeti Nagytábor 2013 alatt a gödöllői TV Shoe Shine ifjúsági filmes csapat
is forgatott.
A napokban jelent meg az általuk készített összefoglaló riportfilm a táborról, amit már
a Facebookon és a cserkesz.hu-n is láthattatok.
Íme a film: http://vimeo.com/74699323
A film szabadon megosztható és beágyazható.
Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

NNT2013 tábor értékelése
Kedves Cserkésztestvérem!
Az NNT2013 a magyar cserkészet újjáalakulása óta a legnagyobb magyar
cserkésztábor volt. Ennek megfelelően rengeteg hasznos tapasztalattal
gazdagodtunk, úgy mint szervezők, résztvevők vagy éppen külsős segítők. A
központi törzs részéről megkezdtük ezek feldolgozását, azonban mindenki
véleményére kíváncsi vagyunk, aki ott volt a táborban, részt vett az előkészítésben,
vagy bármilyen módon- akár csak rövid időre- kapcsolatba került a táborral! Ezért ez
a kérdőív szól: a résztvevőknek, az őrsvezetőknek, a rajtáborparancsnokoknak, az
altábori törzseknek, az altáborparancsnokoknak, munkacsoporttagoknak,
munkacsoportvezetőknek, illetve a csapatok parancsnokainak is, valamint azoknak
is, akik valamilyen oknál fogva nem vettek részt a táboron, bár lehetőségük lett volna.
A kérdésekre nagy része 0-5-ös skálán mozog, ahol a 0 jelentése: egyáltalán nem
értek egyet, 1-es: nem értek egyet, 2-es inkább nem értek egyet, 3-as inkább
egyetértek, 4-es egyetértek, 5-ös teljesen egyetértek. Néhány kérdésre szöveges
választ kell adni; ezeknél rövid, lényegre törő, néhány mondatos értékeléseket
kérünk. A kérdőív kitöltése természetesen anonim, végső határideje: november 22.,
éjfél. Bármilyen kérdés esetén az nnt2013@cserkesz.hu-ra írj.
Segítségetek előre is köszönjük.

Jó Munkát!

NNT2013 Központ
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
táborparancsnok
Jó munkát!
Budapest, 2013. november 8.
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

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

