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Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)

VTK 2015
Vezető Továbbképzés
A Magyar Cserkészszövetség Vezető Továbbképzést indít, korosztályi tudásanyaggal való felkészítés témakörében segédtiszti és őrsvezetői képesítéssel rendelkezőknek.
A képzés alkalmainak időpontja: 2015. szeptember 18-20.
Jelentkezni az alábbi adatlap kitöltésével lehet.

Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Testületek
Az Országos elnökség hírei
Beszámoló az Országos Elnökség üléséről
Kedves Cserkésztestvérek!
2015. augusztus 26-án, 16-21 óráig tartotta rendes ülését az Országos Elnökség. A megbeszélésen részt vett: Buday
Barnabás cst. (16.) OE, dr. Henn Péter csst. (442.) OÜVE; Lendvay Endre cst. (1909.) OÜVEH, Solymosi Balázs Balu
cst. (205.) OVT, illetve Tekse Balázs cst. (958.) OVTH.
Az elnökségi ülésen az alábbi témák is szóba kerültek:
• 2015 szeptemberétől az Országos Elnökség rendszeres fogadóórákat tart az elnökségi ülések keretében. Ezeken az
alkalmakon lehetőség nyílik vélemények megosztására, kérdések feltevésére és válaszok adására, észrevételek,
javaslatok megfogalmazására, melyek mind a cserkészet ügyét viszik előbbre. A fogadóórákon személyes, illetve online
részvétel egyaránt lehetséges, hogy az ország minden pontjáról be tudjanak kapcsolódni cserkésztestvéreink.
A találkozási, beszélgetési alkalmak kéthetente lesznek, az első szeptember 9-én, 18-19 óra között. Annak érdekében,
hogy minél több téma, kérdés kerülhessen szóba kérjük, hogy a fogadóórákra ezen az űrlapon jelentkezzetek. A
beérkezett válaszok segítségével tudjuk beosztani az időkeretet, esetlegesen összevonni ugyanolyan témákat, illetve
megszervezni úgy a fogadóórát, hogy az gördülékenyen és hatékonyan valósuljon meg.
Bármilyen észrevételek van a fogadóórával kapcsolatban, jelezzétek a sandor.viktoria@mcssz.hu címen. Örömmel
fogadunk minden javaslatot, véleményt, és építő kritikát, hiszen ezek által lehet fejlődni.
Várunk szeretettel mindenkit a fogadóórákon!
• Az elnökségi ülésen egyeztettek a Természetjáró kiadvány hazai, Magyar Cserkészszövetség általi kiadásáról, amely a
TÁMOP 5.2.8. projekt keretén belül valósulna meg. Az elnökség fontosnak tartja ennek a kiváló könyvnek a
megjelentetését, így döntöttek arról, hogy a kiadvány szerzői jogdíjával kapcsolatban egy cserkésztestvérünk
tárgyaljon a Németországban élő jogtulajdonossal.
• Egyeztetés zajlott a közeljövőben várható rendezvényekről, azok tematikájáról, a szükséges erőforrásokról. Az
események közül az első a szeptember 12-i csapatparancsnoki találkozó. (Erről a programok között is olvashattok.) Az
eseményen nagyon fontos témákról lesz lehetőség információhoz jutni, véleményt formálni, közös álláspontokra jutni –
mint az MCSSZ stratégiája, a TÁMOP 5.2.8. értékelése, lezárása, a csapatok ügyei, illetve a Szövetség jövőbeni
pénzügyi helyzete, és lehetséges források – ezért minden csapatparancsnokot (vagy helyettesét, és az alakuló
csapatvezetőket is) buzdít az elnökség, hogy vegyen részt a programon. Az esemény részletes programját hamarosan
megkapják a csapatparancsnokok.
• Amint azt az előző hírben láttátok, a szövetség számára lehetséges jövőbeni, a TÁMOP 5.2.8. projekt lezárulta utáni
lehetséges forrásokról is volt megbeszélés az ülésen. Ezzel kapcsolatban a csapatparancsnoki találkozón ad

részletes tájékoztatást az elnökség.
• Solymosi Balázs cst. (205.) országos vezetőtiszt beszámolója alapján, a Honvédelmi Minisztériummal folytatott
egyeztetéseknek köszönhetően másfélmillió forint támogatáshoz jut majd a Magyar Cserkészszövetség. Az összeget a
szövetség nevelő munkájának támogatására, működésre használhatja fel.
A legközelebbi elnökségi ülés időpontja: szeptember 9., szerda.
Amennyiben kérdésetek, észrevételetek, javaslatotok van az elnökségi ülés témáival kapcsolatban, küldjétek el
azelnokseg@cserkesz.hu címre.
Jó munkát!
Sándor Viktória
belső kommunikációs munkatárs

Eseménynaptár - kinek mi szól?
Az MCsSz hivatalos eseménynaptára a honlapunkon található. Az eseménynaptár sok eseményt tartalmaz, mert egyfelől
láthatóvá akarjuk tenni a sokszínű munkánkat, másfelől minden információt egy naptárba teszünk bele. Természetes,
hogy a vezetők bölcsességében bízunk, hogy tudják, mi szól nekik és mi nem az ő eseményük.
Kérjük, hogy a csapataitok naptárában az alábbi eseményeket írjátok be, és legyen a csapatok tagjainak kötelező
eseménye:


évkezdő túrák - csapat szervezi



INDABA - vezetőknek szóló konferencia




közgyűlés - a küldötteknek
Cserkésznap - mindenkinek, hogy lássák a nem cserkészek, vagyunk és jót teszünk

amit a vezetőknek kínálunk (töltődés, tanulás, találkozási pontok:


VTK - hogy a korosztályi váltáskor új módszereket kapjon minden vezető




kagylós találkozó - st-k szakmai találkozója, töltődése
őv-tábor - NLÁ-sok találkozója, őv-k töltődése

Ezen felül találtok bejegyzéseket az OEségre, a PFM-ekre, a különböző VK-s közösségek, a dzsemborisokra
vonatkoztatva, amit vegyetek figyelembe, ha egy-egy cserkészetek érintett, de tudjátok, hogy ez nem az egész csapatnak
szóló program.
Használjátok ki a lehetőségeket, és éljetek azzal a könnyebbséggel, hogy nem kell mindent Nektek megszervezni, kaptok
kész programokat!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)

országos vezetőtiszt

Országos Központ hírei
Kárpátalja önkéntesei jelentkeznek
Kedves Cserkésztestvérek!
Kárpátalja önkénteseinek munkássága hamarosan véget ér. Már most hatalmas élményekkel és tapasztalatokkal lettek
gazdagabbak.
Ha kíváncsiak vagytok mindennapjaikra, olvassátok el beszámolóikat ITT.
Jó munkát!
Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

Évkezdő csapatparancsnoki találkozó
Kedves Cserkésztestvérek!
2015. szeptember 12-én tartjuk az évkezdő csapatparancsnoki találkozót. Kérjük, hogy minden csapat parancsnoka, vagy
helyettese legyen jelen ezen az eseményen. Szó kerül az MCsSz stratégiájáról, a toborzó anyagok átvehetőek ekkor
(akinek korábban van rá szüksége, bátran jelezze a pfm-jénél), valamint a csapatok ügyeiről. (A nevelési kérdéseket az
Indabára tartogatjuk.) A meghívó az alakuló csapatok leendő parancsnokainak is szól, így ha van olyan mentorált
csapatod, bátran továbbítsd neki is az információt. A részletes program a jövő heti hírlevélben!
A helyszín Budapest.
Az időkeret: 10-19 óra között (ezek a legtágabb határok).
Kérem, jegyezzétek elő a naptárban!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Toborzó anyagok elérése
Kedves Cserkésztestvérek!
Sokan jeleztétek felénk, hogy szükségetek van toborzó anyagokra. Az irodában levő készlet igaz, már fogytán van, de
aggodalomra semmi ok! A cserkész honlapon megtaláljátok a szóróanyagok nyomdai változatát is.
Használjátok bátran! :)
Az elérése a következő: cserkesz.hu - Szövetség fül - Szertár - Toborzó anyagok
Az anyagokat ITT is letölthetitek.
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok

Egyéb hírek, beszámolók
A Táborkereszt fontosabb hírei
Kedves Cserkész- és cserkészkedvelő Atyák!
Jövő héten ül össze a cserkészcsapatok vezetősége, hogy megtervezzék a 2015. szeptember 1. - 2016. augusztus 31.
cserkészévet.
Ezen felül kérlek Benneteket, három dologra hívjátok föl a csapatotok figyelmét:
1. Az idei Szent István-napi kőrmenetre 110-en (!!!) jelentkeztek. Érdemes jövőre is megismételni, tervbe venni! Szép
számú társaság jeleníti meg cserkészetünket ország-világ előtt.
2. Jövő év toursi Szt. Márton éve. Egy szombathelyi pápai misével, minél több cserkésszel érdemes számolni. Ez
egynapos, buszos utazást jelent.
3. Ide tartozik a jövő évi, krakkói katolikus vil.ifjúsági találkozó. Erre sok cserkész is elmenne! Ne keresztezzük táborral,
más cserkészprogrammal.
Jó munkát!

Kispál György cst.
Táborkereszt

Megrendítő köszönőlevél a Határtalanul tábor szervezőinek
Kedves Cserkésztestvérek!
Hadd osszuk meg Veletek egy határon túli magyar háláját, amit a Határtalanul tábor adott egy kis falu lakóinak.
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok

"Tisztelt Merza Péter!
E néhány sorban szeretnék köszönetet mondani Önnek, és minden szervezőnek a csodálatos táborért, amiben
gyermekeink részesülhettek az elmúlt héten. Legelőször is szeretném megköszönni a Jankafalvi Egyházközség nevében
a lehetőséget, hogy jelentkezési határidőn túl is regisztrálhattunk. Köszönöm a türelmét, amellyel fogadta a sok-sok
kérdésemet. Köszönjük, hogy a gyerekeket kedvesen és jól szervezetten fogadták, egész héten felügyelték és vigyázták.
Köszönjük a szép szálláshelyet és az ételt, a színes programokat. Hálásak vagyunk, hogy ezt a sok jót és áldást
gyerekeink az Önök jó voltából ingyen élvezhették. Kérjük a Jóistent, hogy áldja meg szolgálatukat és életüket gazdagon.
Bizonyára sokszor hallotta már a köszönő szavakat, de szeretném, ha tudná nekünk mekkora áldás és lehetőség volt ez
a tábor. Jankafalva egy kis falu Bihar megyében, a magyar határhoz közel. Mára a majd 300 lakosú falú Bihardiószeg egy
utcája lett közigazgatásilag, pedig 5 utcánk van. A település Árpád-kori, s jobbágyok lakták, aztán kisbirtokosok, ma pedig
elég szegény sorsú családok. A hét gyermek közül eddig csak egy járt Budapesten. Volt olyan, aki most volt másodjára
Magyarországon (először augusztus 1-jén egy gyülekezeti kiránduláson volt idén). A 7 gyermekből 2 nagyon szegény
sorsú, de a többiek szülei sem engedhettek volna meg gyermekeiknek tábort Magyarországon, ha saját zsebből kellett
volna fizetni. Még a gyülekezet támogatásával is legfeljebb 1 napra tudtunk volna ellátogatni Pestre. Egyik gyermek sem
volt még Augusztus 20-án a nemzeti ünnepen. Hazafele az autóban nem győzték mesélni, hogy hol jártak, mit láttak,
mennyi élményük volt. Tegnap az istentiszteleten a szülők, nagyszülők könnyes szemmel hallgatták a beszámolót, hogy
mennyi mindent láttak, mert ők még sohasem jártak Budapesten, sőt sokan még a falu 30 km-es körzetét sem lépték át.
Talán nem is gondolják, hogy mekkora ajándék volt ez a hét nemcsak a gyerekeknek, de egész közösségünknek, mely a
szívünkbe záródott, s magyar öntudatunk húrjait pengette meg.
Megpróbáltam szavakba önteni az érzéseket, lehet nem a legnagyobb sikerrel, melyek a szülők és gyermekek
szemében, hálás szavaiban mutatkoztak. Köszönjük Egyházunk, gyerekeink, szüleink és egész közösségünk nevében
ezt a tábort!
Remélem az ifjak jól viselkedtek, sok fejfájást nem okoztak, s ha méltónak talál bennünket, akkor jövőre is örömmel és
hálás szívvel szeretnénk részt venni táborukban.
Az Úr Isten áldja meg Önt és Önöket, ezt kívánjuk tiszta szívből.
Tisztelettel,

Jakó Sándor
lelkipásztor"

Erzsébet-tábor utózöngék
Kedves Cserkésztestvérek!
Lezárultak az idei "Cser-Készen az Életre" táborok. Három hét alatt összesen 723 gyermek táborozott velünk Zánkán, az
Erzsébet-program jóvoltából.
A szülőktől, gyerekektől kapott visszajelzések alapján bátran állíthatjuk, hogy az idei munkánk is meghozta gyümölcsét, a
gyerekek ugyan fáradtan, de élményekkel feltöltődve tértek haza. Idén is nagy hangsúlyt fektettünk a közösség erejének
megismertetésére, a cserkészes programok színvonalas megvalósítására.
Köszönetemet fejezem ki a táborban dolgozó közel 100 vezető kitartó, szeretetteljes munkájáért!
Jó munkát!
Merza Péter csst. (25.)
Erzsébet-tábor főszervező

Kitüntetést kapott Beer Miklós cserkésztestvérünk
Kedves Cserkésztestvérek!
Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke, cserkésztestvérünk Magyar Érdemrend Középkeresztje Polgári Tagozat
kitüntetésben részesült.
A Váci Egyházmegye beszámolóját az eseményről az alábbiakban olvashatjátok.
A szegények és hátrányos helyzetűek felkarolásáért és az oktatásügyben kifejtett tevékenysége elismeréseként, Szent
István király és az államalapítás ünnepe alkalmából, Magyar Érdemrend Középkeresztje Polgári Tagozat kitüntetésben
részesült dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke. A kitüntetést Áder János Magyarország köztársasági elnökének
megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át megyés főpásztorunknak augusztus 19-én,
szerdán, a Parlamentben.
Ott vannak, ahol tenni kell valamit, jelenlétükkel változik, jobbra fordul a világ – méltatta az augusztus 20-i állami ünnep
alkalmából kitüntetetteket az emberi erőforrások minisztere az elismerések szerdai átadásán.
Balog Zoltán kiemelte: az ország Szent István ünnepére készül, melynek során a keresztény magyar állam
megalakulására emlékezik. Az ő életművéhez mérni magunkat dőreség, de tanulni belőle kötelező – hívta fel a figyelmet
az első magyar király példájára. Szent István nagyszerű reálpolitikus volt, aki felismerte a pillanat parancsát, és

megtalálta azt az utat, ami a magyarság számára nemcsak a megmaradást, hanem a felemelkedést jelentette. Mindez
kevés lett volna a maradandóhoz, ha nem lett volna meg benne a személyes elköteleződés, a személyes döntés a
keresztény hit és saját életének szolgálatba állítása mellett. Ez a személyes többlet jellemzi a kitüntetetteket, akik
elkötelezetten, bátran és rendkívüli erőkifejtéssel szolgálják a magyar nemzetet – tette hozzá a miniszter.
Beer Miklós püspök mellett más egyházi személyiségeket is kitüntetett a magyar állam Szent István ünnepe alkalmából. A
Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozatát Stanisław Dziwisz bíboros, Krakkó érseke kapta, aki az elismerést
egy későbbi időpontban veszi át.
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült Bárány Béla, a zuglói Páduai Szent Antal-plébánia
plébánosa, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hitoktatási felügyelője; Garancsi László, az encsi római katolikus
plébánia plébánosa, címzetes prépost, érdemes főesperes, érseki tanácsos; Herendi János, a Pécsi Egyházmegye
bátaszéki római katolikus egyházközségének plébánosa; valamint Sajtos József püspöki tanácsos, Törtel község
plébánosa.
Hoppál Péter kulturális államtitkár a díjátadó ünnepség záróbeszédében hangsúlyozta: fontos, hogy milyen példaképeket
követünk, hiszen a posztmodern kor embereinek is szükségük van példákra. Hozzátette, most olyanok kaptak kitüntetést,
akik a közösség fejlesztésében vesznek részt, a tudomány, a művészet, a kultúra területén alkotnak kiemelkedőt. Az
államtitkár hangsúlyozta azok fontosságát, akik a kulturális alapellátás terén járulnak hozzá ahhoz, hogy mindenkihez
eljuthassanak a kultúra és a művészetek, hiszen „ezek nélkül nincs teljes ember” – fogalmazott az államtitkár.
forrás a Váci Egyházmegye honlapja
Kommunikációs csoport

Véget ért a Jubi Fillmore-ban
Kedves Cserkésztestvérek!
Véget ért a KMCSSZ jubileumi tábora, elkészült a zárófilm.
Az egész táborról itt tájékozódhattok, a fácsén pedig (rengeteg fényképpel) emitt.
Köszönjük a szervezőknek a tartalmas tíz napot és minden táborozónak az örömteli együttlétet
Jó munkát!
Viri
Virág András cst. (543.)

A barlangász-cserkészek Montenegróban értek el új rekordot
KCST!
A barlangász-cserkészek Montenegróban értek el új rekordot!
Montenegróban, a Kotori-öböl közelében a Kétlyukú-barlangot 715 méteres mélységig sikerült föltárni, mely így a
legmélyebb, magyarok által feltárt barlang lett. A kutatásban a kezdetektől fogva részt vett a barlangász-cserkészeket
magába foglaló Barit Barlangkutató Csoport.
Az 1360 méteres tengerszint feletti magasságban nyíló barlangrendszer 7,5 km hosszúságban vált ismerté eddig.
Járataiban egymást váltogatják a földalatti patakok által kioldott keskeny (0,5-2 m), de olykor igen magas (30-80 m)
meanderező folyosók, és a jelentősen tágasabb, függőleges aknák. Ezen aknák közül a legnagyobb az idén feltárt
Hubertusz-akna, melynek átmérője 20-30 méter, mélysége 312 méter. A járatok néhol cseppkövekkel, borsókövekkel és
egyéb képződményekkel gazdagon díszítettek. A barlangban a jellemző hőmérséklet 4°C.
A barlang feltárása 2009-ben kezdődött Nagy Gergely Domonkos csst. (442.), országos barlangász szakvezető
vezetésével. A barlangász-cserkészek évről évre növekvő létszámmal vettek részt a kutatásokban (2009: 2 fő; 2010: 3 fő,
2011: 2 fő, 2012: 6 fő; 2013: 7 fő; 2014: 10 fő; 2015: 10 fő), melybe a kezdetektől fogva nem cserkész barlangászok is
bekapcsolódtak. A barlang ismert részének növekedésével a feladatok is szaporodtak, így egyre több kutató vett részt a
munkálatokban más barlangász csoportokból is, mindazonáltal a barlangban folyó kutatás szerteágazó munkálatainak
megszervezését és összefogását végig a barlangász-cserkészek vállalták magukra.
A Kétlyukú-barlang kutatása annak a nagy expedíciónak a keretében történik, mely a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat szervezésében 2003 óta tart a régióban, ahol a feltárt barlangok száma mára megközelíti a 200-at. A nyári
expedíciók résztvevőinek a száma általában 60-80 fő körüli. Ebben a nagy létszámú expedícióban önálló kis "sejtet"
képeznek a barlangász-cserkészek. Noha a közös kutatótábor nem egy cserkésztábor, mégis igyekszünk a csoportunk
életét a cserkészetben megszokott alapossággal jól szervezni, s nem lemondani arról ami számunkra fontos (például a
reggeleinket közös imával és megbeszéléssel kezdjük).
A sikerekhez elengedhetetlen volt ez a fajta szerevezettség, de éppenúgy a nagy létszámú tábor által nyújtott segítségek,
mind a kutatási engedély, a helyiekkel való kapcsolattartás, a felszerelések biztosítása, vagy a logisztikai háttér
tekintetében.
A sikerről az index.hu Sport rovata is
beszámolt: http://index.hu/sport/extremsport/2015/08/22/uj_magyar_barlangaszsiker_szuletett_montenegroban/
A Barit Barlangkutató Csoport, azaz a Cserkészszövetség barlangász szakága 2016 januárjában fogja 10 éves
fennállását ünnepelni. Azóta a szakág minden évben szervezett barlangász különpróbát, mely kiváló terep a
barlangászattal való megismerkedésre. A különpróbák résztvevői közül minden évben néhányan vállalkoztak barlangász
ismereteik és képességeik tovább fejlesztésére, a szakági életbe való bekapcsolódásra. Így lehetett az, hogy az évtized
elteltével tucatnyi olyan barlangász-cserkész képződött ki (hosszú évek tanulása nyomán), akik a magashegyi
barlangkutatásnak ilyen nehézségű - nemzetközi szinten is elismerhető eredményt adó - projektjében tudtak részt venni.
Jóllehet a csoportunk tagjai az utóbbi években több eredményes kutatásnak lehettek részesei, azonban ezekből nem
különleges erényeinkre kell következtetni, hanem Isten minket elkényeztető szeretetére.
A barlang kutatásának talán legkülönlegesebb elemét jelentik a föld alatti táborok, az ún. bivakok. 2013-tól a barlangunk
olyan nagyságrendben vált ismertté, hogy hatékonyabbnak bizonyult egy föld alatti táborhelyet létesíteni, ott 4-5 napokat
folyamatosan eltölteni, mint minden nap a felszínről vergődni el nagy fáradtsággal a végpontokig. Három év alatt
összesen 7 bivak jött létre. A Kétlyukú-barlang kutatásának mindennapjairól és a bivakok világáról a tavalyi évben készült
egy kis film, melyet az érdeklődők számára nagy szeretettel ajánlunk: https://www.youtube.com/watch?v=BoL3eAj3sWA
A Kétlyukú-barlangban készült fényképeket itt nézhetitek meg: https://goo.gl/photos/ZH1NXiX6CNYHt8az9
A kutatásban résztvevő cserkészek: Csorba Kázmér (439.), Fábián Zsuzsanna (433.), Fábry Nóra (25.), Kanczler Anna

(442.), Kun Botond (433.), Kuzmich Ambrus (543.), Lőrincz Csaba (433.), Lőrincz Dalma csst. (433.), Nagy Gergely
Domonkos csst. (442.), Németh András (1909.), Schmotzer Vilmos (1909.), Szabó Eszter (433.), Szabó Gergely csst.
(1909.), Tóth Miklós (442.)
Kavics
Nagy Gergely csst. (442.)
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