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Az MCSSZ helyzete
Iratminták
Kedves Cserkésztestvérek!
Örömmel értesítelek, hogy az OVT felkérése alapján, vele egyeztetve az MCSSZ
"Hárshegy" nevelési igazgatóság áttekintette a Magyar Cserkészszövetség
iratmintáit. Célunk volt, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük azt a munkát, ami nem
a nevelésről szól. Ettől azt reméljük, hogy kevesebb energia-befektetéssel,
hatékonyabban tudjuk majd közös ügyeinket intézni.
Az új iratminták megfelelnek a jelenleg hatályos Alapszabálynak és a Szervezeti és
Működési Szabályzatnak. Igyekeztünk emellett fogalommagyarázatot is adni a
kitöltendő részek mellé.
A dokumentumok egyszerűségének oka, hogy nagyban alapozunk az ECSET
tagnyilvántartó rendszerben lévő információkra. Így ezúton is kérjük és a jelenlegi
Alapszabályra hivatkozva elvárjuk, hogy a csapatparancsnokok tartsák naprakészen
cserkészcsapatuk adatbázisát.
A mellékelt anyagokat az Országos Vezetőtiszt jóváhagyásával, a kerületi
vezetőtisztek láttamozásával, az Országos Tanács elfogadta. Az anyagokat
rövidesen megtaláljátok itt.
A "Hárshegy" nevelési igazgatóságnak, az Országos Vezetőtiszttel összhangban
célja, hogy a cserkészcsapatok átláthatóan, de a legkevesebb adminisztrációs
munkával működjenek. Ezért tovább folytatjuk munkánkat az iratminták
egyszerűsítése terén.
Csapatszintű, körzeti- kerületi- vagy országos szintű munkádra az Isten áldását
kérve, hagyományos cserkészköszöntéssel kívánok,
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt nevében:
Tekse Balázs cst. (958.)
nevelési igazgató
MCSSZ "Hárshegy"

Az Országos Elnökség döntései
2013.11.27.
OE-6/2013 Az OEség megbízza Újsághy Gézát (25.) a 2014-es, Csehországban
megrendezésre kerülő Közép-európai Dzsemborin résztvevő MCsSz Csapatának
vezetésével. A megbízatás, projektvezetői felelősséggel 2014. december 31-ig szól.

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.

Betlehemi Békeláng
Betlehemi Békeláng – Vidd el és add tovább Te is a karácsonyi fényt!
"...bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó..."
(Mik5,2)
Vidd el és add tovább!
A Betlehemi Békelángot idén december 14.-én hozza el Buday Barnabás cst. (16.), a
Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöke Bécsből Magyarországra két cserkész
kíséretében. Több magyar csapatból is ellátogatnak cserkészek az ünnepség
helyszínére, így általuk több magyar városba is már aznap éjjel eljut a Láng. A
delegáció hagyományosan budapesti hazaútját röviden megszakítva Győrben adja át
a helyi cserkészeknek a békelángot, majd másnap Miskolcon teszi ugyanezt. Ezzel
párhuzamosan a határon túli magyar cserkészcsapatok is elviszik a Lángot övéikhez
– az MCSSZF tagszövetségeiből is lesznek jelen a bécsi ünnepségen.
Másnap, december 15.-én Budapesten kerül sor a Betlehemi Láng ünnepélyes
fogadására. A Belvárosi Templomban, délután 3 órakor kezdődő ünnepséget a
Táborkereszt védnöksége alatt a helybéli 221. sz. Anonymus cserkészcsapat
szervezi és az Ichtysz vezetője, Dr. Bóna Zoltán cst. (724.) lelkész tart igehirdetést.
Az ünnepség után a plébános, Dr. Osztie Zoltán megmutatja a templom Európa-hírű
középkori freskóit a résztvevőknek.
A Békeláng ezután Karácsonyig mindenki számára elvihető a templomból.
Legyen ez hasonlóképpen minél több magyar városban!
Vidd el Te is a Békelángot városodba és kérünk, egy szóban jelezd nekünk ezen az
alábbi oldalon.
Ugyanis, ha jelzed, felkerül az MCsSz honlapjának Betlehemi Békeláng oldalán
található térképre ez a helyszín is, így más is látni fogja, hogy ott hozzájuthat. Te is
ugyanott tájékozódhatsz arról, hova jutott már el a láng illetve hol veheted át hozzád
legközelebb. Segíts Te is hogy az ország valamennyi pontjára eljusson a Békeláng a
cserkészek segítségével!

Van, ahol ez már húsz éves hagyomány…
Például az egri csapat 1993-óta minden évben részt vesz a bécsi ünnepségen, idén
is így tervezik. Egerben és környékén aztán idős-otthonokba, különböző felekezetek
templomaiba viszik el a Békelángot. Az utolsó Adventi gyertyát a Dobó-téri városi
ünnepségen hagyományosan Dr. Ternyák Csaba Érsek Atyával közösen gyújtják
meg a cserkészek a Betlehemi Lángról. Karácsonykor az éjféli mise után osztják
mécsesekben.
Kövessük mind az ő példájukat!
Hogy is volt ez...?
Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy osztrák cserkészcsapat és az
ORF ötlete alapján a béke szimbóluma a betlehemi Születés templomában égő láng
lett.
Azóta évről évre Bécsből - cserkészek kíséretében - rendszerint egy-egy gyermek
indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült templomban, a
Születés Bazilikában található örökmécsesből lángot vegyen. Lámpásba zárva
hozzák aztán repülővel Bécsbe, ahol egy hatalmas és nagyszabású ünnepség
keretében veszik át az egyes országok, nemzetek cserkészküldöttségei a Lángot.
Ezt követően a Betlehemi Láng szállítása speciális lámpákkal és örökmécsesekkel
történik, a legváltozatosabb módon: autóval, autóbusszal, vonattal, kerékpárral, vagy
akár gyalog is szállítják, s adják kézről-kézre, mécsesről mécsesre a cserkészek,
hogy elvigyék városuk templomaiba, hogy onnan minél több család otthonába eljutva
karácsonyig folyamatosan égjen.
Az otthonokban fénylő Békeláng imádságra hívó jelenléte összeköti a magyar
családokat a világ különböző pontjain élő keresztényekkel, és elmélyíti az adventi
előkészület lelkületét. A gyertyával gyertyát gyújtva továbbított Békeláng azt is
jelképezi, hogy akárcsak a lángot, a békét is embertől emberig kell továbbítani. Az
összetartozás, a biztonság, a kölcsönös bizalom és szeretet jele ez a láng. A
Születés Bazilika az egyik legősibb keresztény kultuszhely, amely nevét arról kapta,
hogy Jézus Krisztus születésének helyére építették. Az épületet egy kicsiny barlang
fölé emelték, amelynek legjelentősebb része épp az előbb említett Születési Barlang,
amit Jézus születési helyeként tartanak nyilván. Itt található egy fényes csillag a
születés pontos helyét jelölve, amelyet egy lámpás világít meg, amely tizenöt
keresztény felekezetet szimbolizál.
Bellák Hédi csstj. (25.)
MCsSz "Cserkészház"

Filmvetítés a cserkészetünkről
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
Nemzeti Sport különkiadás - Gyűrűk Ura kosártorna
Kedves Sportrajongók!
Múlt szombaton, november 9-én került megrendezésre immár XIII. alkalommal a
Kalazantius Kosárlabda Torna, avagy a hagyományos Gyűrűk Ura választás. 13
cserkészcsapat (2., 140., 217., 298., 304., 412., 432., 433., 802., 811., 836., 937.,
950.) összesen 18 kosárcsapata mérte össze tudását 3 kategóriában, 105 nevezett
játékossal.
Jó hangulatú, sportszerű meccsek zajlottak, köszönjük szépen valamennyi
résztvevőnek a lelkes jelenlétet!
A győztesek minden kategóriában vándorkupát vihettek magukkal, melyet ha
háromszor megnyer egy cserkészcsapat, végleg hazaviheti (tavaly volt először
vándorkupa).
„Arwen kelyhét” (lány kategóriában) ezúttal a 802. Szt. Korona cserkészcsapat lányai
vihették haza, a tavalyi győztes 442. Báthori László cserkészcsapattól vándorolt át a
trófea (ők ezúttal nem voltak jelen).
„Frodó kupáját” (fiú cserkész kategóriában) megvédte a 412. Kalazanti Szt. József
cserkészcsapat, így ha jövőre is nyernek, végleg elhódítják a hobbitok legrangosabb
kosárlabda díját.
„Aragorn serlegét” (fiú rover kategóriában) ezúttal a 433. Szt. Bernát cserkészcsapat
kosarasai nyerték el, megfosztva a „Gyűrűk Ura” címtől a tavalyi győztes 412.
Kalazanti Szt. József cserkészcsapatot.
Az alábbi dokumentumban az eredményeket foglalom össze részletesen.
Remélem, jövőre is találkozunk! Mi ott leszünk...

JM!
A 412-es szervezők

Külügyi Hírek
WSJ2015 --- Rajparancsnok és Központi Vezető jelentkezés
(helyreigazítás)
Kedves Cserkészek!
Sajnálatos módon az előző hírlevélben hibásan jelent meg a Központi Vezetők és
Rajparancsnokok lehetséges életkora. A helyes korhatár a Dzsembori időpontjában

betöltött 18. életév, tehát az 1997. július 28. előtt születettek pályázhatnak.
A hiábáért szíves elnézéseteket kérem.
JM!
Böröczky Csongor csstj. (442.)
csapatvezető - Magyar Dzsembori Csapat

Jelentkezz törzstagnak a BSA nyári táboraiba!
KCST!
A Boy Scouts of America felvételt hirdet tábortörzsben való tagságra 2014-es nyári
táboraiba! Az Egyesült Államokban működő mintegy 400 cserkészparkban
megrendezésre kerülő táborokba várnak segítőket, 6-11 hétre, 2014. júniusi
kezdéssel. A jelentkezők közül a BSA választja ki a leendő törzstagokat.
Milyen lehetőségeket kínál a tábor?








Látogatást az USA-ba.
Megismerkedhetsz külföldi cserkészekkel.
Egy másik cserkészszövetség megismerését.
Az angol nyelvtudásod fejlesztését.
Fizetést a tábor ideje alatt (heti kb. $150-$175)
Egy másik kultúrába való betekintést.
A vízum a tábor utolsó napjától további 30 napig érvényes, mely idő alatt
szabadon utazhatsz az Államokban (önköltségen).

A jelentkező:







18-30 éves kor közötti férfi vagy nő lehet (hangsúlyozzák, hogy bár lányokat is
várnak, nekik alapvetően kevesebb hely van fenntartva);
jól kell tudjon angolul
képes kell legyen cserkész ismeretek átadására a gyerekeknek;
a kezdése előtti héten részt kell vegyen egy felkészítő táborban (a tábor
helyszínén, ahol később dolgozni fog);
maga kell fizesse ki- és hazautazását (ennek ára függ az időpontoktól és a
helyszíntől, a BUD-NYC-BUD jelenleg $600)
a Magyar Cserkészszövetség tagja kell legyen.

Amennyiben jelentkeznél, küldj egy e-mailt az intercom@cserkesz.hu címre, és
akkor küldjük a jelentkezési lapot, ill. egy bővebb információkat tartalmazó levelet! A
kitöltött jelentkezési lap visszaérkezési határideje az Országos Külügyi Bizottsághoz:
2013. december 31!
Hetyey Annamária (702.)

4. Nemzetközi Őrsi Dzsembori - 2014 - FRISSÍTETT!

Kedves Cserkészek!
A korábban már meghirdetésre került Nemzetközi Őrsi Dzsembori jelentkezési
határideje meghosszabbÍtásra került, így nektek is több időtök van gondolkodni!
VÁLTOZÁSOK A KORÁBBI MEGHIRDETÉSHEZ KÉPEST:
A tábor ideje: 2014. augusztus 1. - 6.
A tábor helyszíne: Sangju, Gyeongbuk tartomány, Korea
További adatok, melyek nem változtak:
A tábor költsége:



résztvevőknek és vezetőiknek 250 $
nemzetközi tábortörzs (IST) tagoknak 200 $

A tábordíj tartalmazza:






étkezéseket
sátrazást (saját sátrat nem kell vinni)
dzsemboris emléktárgyak
biztosítás
utazás a reptér és a táborhely közt, oda-vissza

Korhatárok:




12-17 éves cserkészek jelentkezhetnek résztvevőnek
18 év feletti cserkészek csak vezetőként vagy IST-ként vehetnek részt
Lehetőség van HoHo-n (helyi cserkészeknél tölteni az időt, hogy jobban meg
lehessen ismerni a környéket) részt venni, 3 nap hosszan a tábor előtt vagy
után.

Jelentkezési határidő 2013. december 31., az intercom@cserkesz.hu-ra küldött
üzenettel.
Hetyey Annamária (702.)

Wurzl
Kedves Cserkészek!
A salzburgi cserkészek szeretettel várnak magyar cserkészeket is a 2014-ben
megrendezésre kerülő Wurzl'14 elnevezésű régiós dzsemborijukra!
A tábor helyszíne: Bad-Hofgastein
A tábor ideje: 2014. augusztus 3-13
A tábor költsége: 330 €
Vezetők tábordíja: hét résztvevőnként egy vezető 170 €-s díjért vehet részt a

táboron. További vezetők teljesen áron vehetnek részt a táboron.
Korosztályok:



Kósza (Caravelles und Explorer): 13-16 év
Vándor (Ranger und Rover): 16-20 év

A különböző korosztályoknak természetesen különböző programokat biztosítanak a
szervezők.
További információk a tábor hivatalos honlapján találhatók: http://www.wurzl14.at/
Jelentkezési határidő: 2013. december 31. az intercom@cserkesz.hu-ra küldött
levéllel.
Hetyey Annamária (702.)

NNT 2013
NNT2013 értékelés
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, meghosszabított határideje:
december 8., éjfél. Bármilyen kérdés esetén az nnt2013@cserkesz.hu-ra írj.
Segítségetek előre is köszönjük.
Jó Munkát!

NNT2013 Központ

Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
táborparancsnok

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
Ifjúsági Közösségvezető Felkészítő - Csapatparancsnoki Vezetőképző
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság
nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében Ifjúsági Közösségvezető
Felkészítést – Csapatparancsnok Vezetőképzést hirdet a 2014. évben.
A képzést elsősorban már megbízatással rendelkező csapatparancsnokoknak,
csapatparancsok-helyetteseknek, közösségvezetőknek, illetve hamarosan ilyen
megbízatást kapó vezetőknek ajánljuk.
A jelentkezés feltétele a cserkészsegédtiszti képesítés.
A képzés (felkészítő) alkalmainak időpontjai:
2013. December 20. Igényfelmérés határideje
2014. Január 10. Jelöltek adatainak regisztrálása (EVOK)
2014. Január 17-19. 1. Képzési hétvége – (vezető felkészítés)
2014. Március 28-29. 2. Képzési hétvége – (vezető felkészítés)
2014. Május 23-25. 3. Képzési hétvége – (vezető felkészítés)
2014. nyár eleje (egyeztetés alatt) Képesítő hétvége– (vezetőképzés)
A képzés rövid leírása:
A képzés- felkészítés kiscsoportos formában, maximum 15 fős csoportokban valósul
meg. Amennyiben a jelentkezők létszáma ennél magasabb több csoportot indítunk.
A képzés – felkészítés hétvégéken történik. Ezek péntek estétől vasárnap délig
tartanak. A hétvégékről hiányozni nem lehet, azokat csak az eredeti sorrendben lehet
teljesíteni. A képzési alkalmak között otthon végzendő feladatokat kapnak a jelöltek.
A képzés - felkészítés célja, hogy a jövendőbeli vezetőket felkészítse egy
cserkészcsapat vezetésére, a gyakorló vezetőket pedig fejlessze, hogy a
megszerzett tudással és készségekkel tudatosan és magabiztosan el tudják látni a
feladatukat.
A képzés - felkészítés a jelöltek aktív részvételét feltételezi és kellően rugalmas,
hogy a jelöltek speciális igényeihez alkalmazkodjon.
Az igényfelmérő kérdőívet csak a csapatparancsnok töltheti ki! Az igényfelmérő
kérdőív itt tölthető ki.

Jó munkát:
Pótor József cst. (304.)
képzésvezető – felkészítés vezető

Jó munkát!
Budapest, 2013. december 5.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

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

