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Az MCSSZ helyzete
Elszámolható közösségi szolgálati órák - segítség az őv-knek
Hosszas tárgyalások eredményeként az őrsvezetői szolgálat, amennyiben az érettségi évére legalább
két éves megbízatással rendelkezik a cserkész, elszámolható. Mint az ismeretes, az 50 órányi
közösségi szolgálat az érettségi letételének feltétele 2015/2016-os tanévtől. Azok a cserkészek, akik
képesítéssel rendelkeznek, és legkésőbb a 11. évfolyam megkezdésekor kapnak megbízatást, az
MCsSz és az iskola közötti szerződés megkötésével el tudják számolni azt a közösségi szolgálatot,
amit a cserkészetben végeznek.
Az elszámoláshoz két dokumentummal tudunk segíteni:
-az EMMI helyettes államtitkárának ajánlása, amit az iskolák felé tudtok bemutatni
-a szerződésminta, amelyben csak a megjelölt részekbe írjatok.
Külön köszönet Buday Barnabás cst. (16.) országos elnöknek, hogy kitartó munkájával segítette ezt
az eredményt elérni.
A megegyezéshez az alábbi útmutató tartozik:
A nemzeti köznevelési törvény alapján a 2016. január 1. után érettségiző tanulóknak e kötelező a
közösségi szolgálat teljesítése, amely minden köz épiskolásra vonatkozik. Ezért egyeztettünk a
kormányzat szakembereivel, és az alábbi megoldást találtuk, amellyel cserkészcsapatainkban
tevékenykedők részesei lehetnek ennek a programnak.
A cserkészközösségeinkben minden olyan közösségi szolgálat az éretts égihez elszámolható órák
közé emelhető, amely megfelel a jogszabályoknak és az arányosság elvének, illetve nem a cserkészet
szokványos alaptevékenysége. Ehhez az MCsSz regisztrálja magát fogadó szervezetként, amit a
központ intéz.
Ami a cserkészeitekkel kapcsolatos tennivaló:
• Arányosság elvének betartása (Arányosság elve azt jelenti az iskolai közösségi szolgálat terén, hogy
olyan szervezetnél, amelyiknek az illető diák tagja, csak olyan szolgálatok számolhatóak el, amelyek
többletszolgálatot jelentenek a cserkészéleten túl.) – ez azt jelenti, hogy csak azok számolhatják el a
közösségi szolgálat terén végzett önkéntes szolgálatukat, akik
o legalább 1 éve szereztek őv képesítést,
o legalább 1 éve van őv megbízatásuk, és
o legalább 1 táborban voltak az irányításuk alatt élő őrssel

• Azok a cserkészek, akik a közösségi szolgálatra fordított óráikat fel kívánják használni, jelezzék ezt,
és az iskolájukkal – amennyiben az szükséges – az MCsSz szerződést köt.
• A dokumentálást a résztvevő maga végzi az iskolával és a csapatparancsnokkal egyeztetve. A
teljesített órák dokumentálását a közösségi szolgálati naplóban a csapatparancsnok végzi.
• Érdemes végiggondolni, hogy az őrs, raj, csapat tevékenységében hol tud érintkezési felületet
kialakítani külsősökkel, és a látható és vonzó cserkészet (stratégiai célok) megvalósulást támogatja
azzal, hogy bevon nem cserkészeket is a feladat végrehajtásába.
• A csapat keresse meg azt a feladatot, ami a helyi közösség javát szolgálja és a 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 133. § (2) bekezdésében szereplő tevékenységi területekhez tartozik (egészségügyi,
szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet - és
természetvédelemi,katasztrófavédelmi, az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység).
Bármilyen további kérdéssel bátran keress a harshegy@cserkesz.hu címen.
Az űrlapokat megtaláljátok a honlapunkon.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Új csapatparancsnoki kinevezések
Budai Cserkészkerület
Wintsche-Mikesch Viktor csst. (903.) - elnézést a név helytelen írásáért a korábbi hírlevélben
Pesti Cserkészkerület
Németh-Nagy Melinda cst. (412.)
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Országos és regionális programok, események,
képzések
INDABA - Új információk!
Kedves Cserkésztestvérek!
A beérkezett kéréseknek megfelelően meghosszabbítottuk az INDABA jelentkezési határidejét,
így november 14-én (pénteken) déli 12 óráig jelezhetitek, hogy részt akartok venni a Konferencián.
Emellett több új, fontos információt is szeretnénk veletek megosztani a rendezvénnyel kapcsolatban.
Új szálláslehetőség
Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan jelentkeztetek – és várhatóan még fogtok is – vidékről. Látva a
szállás iránti igények növekedését, kibővítettük a szálláslehetőségeket. Hosszas egyeztetések,
megbeszélések eredménye, hogy korlátozott számban ugyan, de egy közeli, háromcsillagos
szállodában is tudunk szállást biztosítani a Nánási úti lehetőség mellett. A különböző szállástípusokat
az eddig leadott és a még várható regisztrációk beérkezési sorrendjében osztjuk ki a jelentkezőknek,
amiről a regisztráció lezárulta után kaptok tájékoztató emailt. A reggeli természetesen mindegyik
szállás esetében biztosított, és mindkettő közel van a Csónakház Mulatóhoz!
Esti program – stand up fellépő
A közös gondolkodás, vélemények megosztása, az előadások meghallgatása, tehát a sok-sok
agymunka után természetesen helyet kap a szórakozás, a kikapcsolódás is. A DJ-buli mellett nem
más fog benneteket szórakoztatni őrült jó poénjaival, mint Kertész Ricsi, a Rádiókabaré, a Comedy

Central és a Showder Klub humoristája.
Mi fán terem a cserkészet? – elkészült az új népszerűsítő kiadvány
Ahogyan a hírlevél Beszámolók rovatában olvashatjátok, elkészült a Mi fán terem a cserkészet?
népszerűsítő kiadvány megújított változata, amit az INDABA Országos Konferencián élőben is
megnézhettek, illetve egy példányt minden résztvevő cserkészvezető elvihet majd.
Cipősdoboz akció
December 20-án jótékonysági rendezvényt szervezünk 500 hátrányos helyzetű gyermeknek, ahol azt
szeretnénk, hogy a programok nyújtotta élményeken kívül kéz zel fogható ajándékokkal térhessenek
haza a kicsik. Ebben a Ti segítségeteket is kérjük, az ún. cipősdoboz gyűjtés révén. Amennyiben
szeretnétek részt venni az akcióban, az általatok megöltött cipősdobozokat már az INDABA -n is
leadhatjátok. A részletekről a Házunk tája rovatban olvashattok.
Kikre számítunk az INDABA-n?
Csapatparancsnokok, csapatparancsnok-helyettesek, csapat szintű vezetők, rajparancsnokok,
segédtiszti jelöltek. 18 év feletti felnőtt vezetők, akik véleményt akarnak és tudnak formálni a Mag yar
Cserkészszövetség jelenéről és jövőjéről. Nagy szeretettel várjuk a vezetőképzések törzseit, a szakági
vezetőket, az OT tagokat, illetve a kerületi elnökségeket is.
További részletek és regisztráció itt: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/indaba-2014 , illetve az esemény
Facebook oldalán:http://goo.gl/2Qg0nS
Találkozunk november 22-23-án, hogy közösen gondolkodjunk az MCSSZ jelenéről és jövőjéről!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
nevében:
Tekse Balázs cst. (958.)
nevelési igazgató

XIV. Kagylóstalálkozó
Kedves Cserkésztestvéreim!
Mindnyájatokat szeretettel hívunk és várunk a XIV. Kagylóstalálkoz óra, mely 2015. január 30.február 1-jén kerül megrendezésre!
Minden fontos információ a már elindított, folyamatosan frissülő honlapunkon (lesz)
található: http://kagylostalalkozo.cserkesz.hu/
Többféle, választható programmal készülünk, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő
programot, ezért kérünk Titeket, hogy amennyiben szeretnétek részt venni a találkozón, töltsétek ki a
honlapon található rövid előzetes kérdéssorunkat!
Bármi kérdésetek van, írjátok meg bátran a kagylos@cserkesz.hu címre.
Jó munkát!
A Kagylóstalálkozó szervezői

Beszámolók
Elkészült az új Mi fán terem a cserkészet? kiadvány
Kedves Cserkésztestvérek!
Örömmel tájékoztatunk, hogy elkészült a Mi fán terem a cserkészet? népszerűsítő kiadvány
megújított változata, amelyet a toborzó anyagokhoz hasonlóan fiatalos, lendületes arculattal láttunk
el. Bízunk benne, hogy a cserkészetet bemutató kis könyv az új formájában még inkább arra készteti
majd azokat, akik olvassák, hogy mélyebben is megismerkedjenek a cserkészettel, illetve erre
ösztönzik majd a környezetükben élő gyerekeket, fiatalokat is.
Mi hisszük, hogy a Mi fán terem? kiadvánnyal egy olyan anyag született, ami méltó a magyar
cserkészet bemutatására, népszerűsítésére, és általa még több gyermek, fiatal érez majd kedvet
ahhoz, hogy részesüljön a cserkészet adta örömökben. Reméljük, Ti is így gondoljátok majd.
Egy kis ízelítő a könyvből: http://goo.gl/NRPDwv
A kiadványt - amit hamarosan mindenki számára elérhető, online változatban is közzéteszünk november 22-23-án, az INDABA Országos Konferencián élőben is megnézhetitek, átlapozhatjátok,
illetve egy példányt minden résztvevő elvihet majd. (Az INDABA-ra itt tudtok
regisztrálni: http://goo.gl/e7fXGP. A regisztráció idejét november 10-ről november 14. (péntek ) délig
meghosszabbítottuk , hogy ne maradjon le egy cserk észvezető sem arról, hogy megoszthassa ötleteit,
véleményét. Számítunk a csapatparancsnok ok , csapatparancsnok -helyettesek , csapat szintű vezetők ,
rajparancsnok ok , segédtiszti jelöltek jelenlétére az INDABA-n. 18 év feletti felnőtt vezetők re, ak i
véleményt ak arnak és tudnak formálni a Magyar Cserk észszövetség jelenéről és jövőjéről. Nagy
szeretettel várjuk a vezetők épzések törzseit, a szak ági vezetők et, az OT tagok at, illetve a k erületi
elnök ségek et is.)
Jó munkát!
Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória
Kommunikációs csoport
kommunikacio@cserkesz.hu

Házunk tája...
Tegyük szebbé a karácsonyát több száz gyermeknek!
Kedves Cserkésztestvérek!
Kevés olyan szép látvány van, mint a boldogság fénye egy gyermek szemében. Karácsonykor a
meglepetés öröme által sok millió ilyen kis szikra fényesíti be az otthonokat, de vannak olyan családok
is, ahol ez nem adatik meg. Idén szeretnénk hozzájárulni ahhoz , hogy ilyen otthonok közül is minél
többet megtölthessen az öröm fénye, a gyermekek boldogságtól csillogó tekintetétől. Ahhoz, hogy ez
megtörténhessen, december 20-án a Magyar Cserkészszövetség jótékonysági rendezvénnyel készül,
ahol ötszáz hátrányos helyzetű gyermeket látunk vendégül egy programokban bővelkedő eseményen,
a Római-parton lévő Csónakház Mulatóban.
A koncertek, kézműves foglalkozások és számos egyéb program nyújtotta élményeken kívül azt
szeretnénk, hogy ezek a gyermekek kézzel fogható ajándékokat is kapjanak.
A jótékonysági ajándékozás egyik legismertebb formája, a cipősdoboz akció, amit egy angol
nagymama indított útjára. A II. világháború után az idős asszony látva és megsajnálva a nélkülöző
gyermekeket, úgy érezte, hogy tennie kell valamit. Összecsomagolta hát ajándékait egy cipősdobozba
és elküldte egy szegény gyermeknek. Nem is sejtette, hogy ötlete világméreteket ölt majd, hiszen
azóta több millió rászoruló gyermek örülhetett ilyen cipősdoboznak világszerte, amelyeket ajándékkal

töltöttek meg segítő szándékú emberek.
December 20-án mi is szeretnénk továbbvinni az angol nagymama nemes gesztusának hagyományát,
aminek köszönhetően remélhetőleg ebben a sok száz szempárban is fellobban majd a boldogság
lángja.
Kérjük, hogy segíts Te is ebben, és tölts meg egy cipősdobozt ajándékokkal, amit személyes
ajándékaiddal adhatunk át december 20-án egy rászoruló gyermeknek.
Mit tegyél?
1. Keress egy jó állapotban lévő cipősdobozt.
2. Találd ki, aztán írd rá a dobozra, hogy milyen korú és nemű gyermeket szeretnél/tudsz
megajándékozni (7-14 éves gyerekeket hívtunk meg a rendezvényre).
3. Tegyél a dobozba ajándékot, vagy ajándékokat maximum 2000 Ft értékben. (Az értékhatárt azért
tartjuk fontosnak, hogy minden gyermek nagyjából egyforma értékű ajándékban részesülhessen.)
Ennek az ajándéknak nem kell feltétlenül vásárolt dolognak lenni. Ha van nálad otthon jó állapotban
lévő olyan játék, iskolai eszköz, vagy bármi, amivel úgy érzed, örömöt tudsz okozni egy gyermeknek,
tedd bele azt a dobozba. (Arra kérünk, hogy az értékhatárt így se lépd át.)
4. És valami plusz…
Töltsd meg lélekkel is a dobozt!
Van egy számodra fontos tárgy, vagy emlék, ami meghatározta gyerekkorodat és kapcsolódik a
cserkészethez? Úgy érzed, hogy a története fontos üzenet, jó tanács lehet egy gyermeknek? Tedd a
dobozba ezt a tárgyat és írd le a történetét, vagy ossz meg levélben egy olyan cserkészélményedet,
amellyel üzenhetsz a gyermeknek, aki a cipősdobozt kapja. Vagy egyszerűen írj karácsonyi
üdvözletet, személyes jókívánságaiddal. Ha szeretnéd írd alá a leveled, vagy, ha a csapatoddal
közösen külditek, akkor a csapatszámotokat is tüntessétek fel, de tehettek bele akár egy kedves
csapat-selfiet is.
A cipősdobozodat feladhatod postán, behozhatod személyesen az alábbi irodák valamely ikébe,
vagy ha részt veszel az INDABA-n, akkor már ott is leadhatod.
Tegyük közösen szebbé ötszáz gyermek karácsonyát!
Ha kérdésed van keress minket a kommunikacio@cserkesz.hu címen.
Jó munkát!
Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória
Kommunikációs csoport
kommunikacio@cserkesz.hu

Matics Emil hazament
Kedves cserkészek!
Ezuton tudatom veletek a szomorú hírt, hogy férjem Matics Emil 85.évében, hosszú betegség után
felment az égi cserkészcsapathoz..
Búcsúztatása 2014 .november 14-én 14 órakor lesz a Budapesti Kálvin téri Református
nagytemplomba.
Jó munkát!
Matics Emilné

OT döntések
Ruházati Szabályzat
Kedves Cserkésztestvérek!
Az OVT által felkért, Holndonner-Kirst Enikő által vezetett munkacsoport elkészült a RUSZ tervezettel.
A tervezethez az alábbi űrlapon keresztül küldhettek be javaslatokat, valamint az OT tagotokat is
kereshetitek, aki a szabályzatról dönteni fog.
RUSZ tervezet
Javaslatok beküldéséhez űrlap
Az űrlapon keresztül beérkező javaslatokat november 15-e után a munkacsoport összesíti és eljuttatja
az Országos Tanácsnak.
Jm!
Csepi

Jó munkát!
Budapest, 2014. novelmber 13.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

