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Az MCSSZ helyzete
Új cserkész tagkártyák
Kedves Cserkésztestvérem!
Többen, egyre gyakrabban érdeklődnek az igazolványuk idei érvényesítő bélyege felől.
Szeretnénk ismételten tájékoztatni mindenkit, hogy 2013-tól nem került kiadásra bélyeg, az NNT 2013
óta pedig a régi, papír alapú igazolványok meg is szűntek.
Valamennyi csapat, mely képviseltette magát a Nemzeti Nagytábor 2013-ban Ócsán, megkapta a
csapattagok részére legyártott új cserkészigazolványt. (Ez egy bankkártya méretű, mindkét oldalon
nyomott plasztik kártya, rajta a tag nevével és ECSET-kódjával.) Az ottani csapatvezetők feladata

eljuttatni csapattársaikhoz az új igazolványokat (tagkártyákat).
Azon csapatok tagjai részére, akik nem voltak ott az NNT 2013-n, a Titkárság szintén elkészítette
(vagy készíti) az új tagkártyát.
Ahhoz, hogy valaki tagkártyát kapjon, szükséges, hogy a parancsnoka az Elektronikus Cserkész
Tagnyilvántartó Rendszerben (ECSET) a szükséges adataival együtt regisztrálja.
Amennyiben még nem rendelkezel új tagkártyával, első dolgod tehát felkeresned a
csapatparancsnokodat és nála érdeklődni, hogy regisztrált-e az ECSET rendszerben, esetleg hozzá
eljutott-e már az igazolványod (tagkártyád).
Ha regisztrált tag vagy és a többi csapattag már megkapta a kártyáját, de a Tiéd még nem érkezett
meg a csapatparancsnokhoz sem, kérlek, jelezd ezt a titkarsag@cserkesz.hu címen neveddel,
csapatszámoddal, ECSET-kódoddal (ha tudod).
A tagkártyával kapcsolatos valamennyi egyéb problémádat szintén a fenti drótpostacímen jelezd.
Jó munkát!
Kollár Tamás csstj. (1002.)
titkárságvezető

Fontos toborzási segédletek
Kedves Cserkésztestvérek!
Kedves Csapatparancsnokok!
Ahogy tavaly, a Magyar Cserkészszövetség idén is biztosít számotokra központi toborzó anyagokat.
Szeptemberben még a tavalyi népszerűsítők újranyomtatott példányaihoz juthattok hozzá, októbertől
azonban a következő új anyagainkkal segítjük a munkátokat:
 Társadalmi célú reklámfilmek kerülnek a Magyar Televízió műsorára, melyek kifejezetten a
kallódó, még nem cserkész fiatalokat célozzák.
 Elkészül a 2013-14. cserkészév átlátható, kiegészíthető tervező naptára, melyben csapatotok
számon tarthatja mind a saját, mind a központ programjait.
 Új szórólapokhoz és plakátokhoz juthattok hozzá, melyen már a Magyar
Cserkészszövetség megújuló grafikai és dizájnelemei szerepelnek.
 Úgynevezett roll-upokat is készítünk (kihúzható, nagy felületű népszerűsítő elem), szintén a
megújuló dizájn jegyében, még fiatalosabb tartalommal.
Mindezekhez nemsokára a világhálón és nyomtatott formátumban is hozzájuthattok – ennek
részleteiről idejében tájékoztatunk benneteket!
A fenti toborzó anyagokat a Szövetség a „TÁMOP 5.2.8 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása”
projekt keretében valósítja meg, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával.
A sikeres toborzáshoz kívánunk:
Jó munkát!
Suri Szilvia
kommunikációs vezető

Közgyűlés 2013 november
KCST!
Az Országos Elnökség jelenlegi álláspontja alapján (megismételt) Közgyűlést fogunk (újra) összehívni
2013 novemberére.
Előzmények:

A 2012-es közgyűlés után, az ügyészségen és a bíróságon is eljárást kezdeményeztek a Szövetség
ellen, a 2012-es közgyűlés határozatainak érvénytelenítése céljából. Az ügyészségi eljárás megindult,
és ennek során kiderült, hogy a 2012-es közgyűlést arra hivatkozva támadják, hogy a meghívó több
szavazati joggal rendelkező taghoz nem jutott el. Az állítás igaz, több cserkésztestvérünk nyilatkozott,
hogy nem kaptak meghívót. Mind a nyilatkozattevők, mind az ügyész elismeri, hogy az országos
központ a hatályos alapszabálynak megfelelően járt el a meghívók kiküldése során, azonban az
ügyész álláspontja szerint, ha egy csapatparancsnok nem továbbítja a meghívót saját csapattagjának
(alapszabály szerint 8 napja lett volna rá) akkor az adott tagot jogsérelem éri, és emiatt a közgyűlés
érvényteleníthető.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy a csapat értesítési címére igazolhatóan megérkezett a meghívó. Az
értesítési címnek a csapat fenntartó címe volt megadva, ahol átvették a meghívót.)
Több jogász tanácsát is kikérve, egyetlen biztos megoldás (és itt a biztoson van a hangsúly) létezik,
ha a közgyűlést megismételjük és feltételesen elfogadjuk újra az összes határozatot, azaz a
határozatok akkor lépnek életbe, ha a bíróság a 2012-es közgyűlés határozatait érvényteleníti. így
biztosítható a folytonosság.
A meghívó kiküldése során maximális biztonságra fogunk törekedni, azaz mindenki aki nem jelez
vissza, hogy megkapta, annak tértivevényes levélben fogjuk küldeni. Várhatóan ennek jelentős (kb
500.000Ft-os) költsége lesz.
Az első tárgyalás során kiderült, hogy az ügyész amennyiben nem sikerülne érvényteleníteni a
közgyűlés határozatait, úgy azonnal újabb eljárást indítana, azon okból kifolyólag, hogy az új
alapszabályunk elfogadásával, szerinte a korábbi tagok (fenntartók) szerzett jogát megszüntettük és
ezzel jogsértés történt. Ez ügyben még gondolkodunk, egyeztetünk, hogyan lehetne olyan megoldást
találni ami mindenkinek megfelel.
Reméljük erre a megismételt közgyűlésre sikerül mozgósítani a régi rendes tagokat, ebben
segítségeteket kérjük!
Jm!
Csepregi Márton cst. (1909.)
Országos Iroda - igazgató

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.

Zöld Cserkésznapok

Szeptember 7-én Szombathelyen, 14-én pedig Miskolcon volt a Zöld Cserkésznapok újabb
állomása. A rendezvények nagyon jól sikerültek, a játékos ismeretterjesztő programokra, a
természet- és környezetvédelmi praktikákra ezúttal is sokan voltak kíváncsiak.
A Zöld Cserkésznap(ok) egy cserkészek által szervezett programsorozat, amely az Új Széchenyi terv
keretein belül, az Európai Unió támogatásával valósul meg. Szombathely, Pécs, Veszprém,
Székesfehérvár, Kecskemét, Szeged, Miskolc és Szerencs város cserkészei várják a fiatalokat és a
családokat egy-egy szombaton, hogy játékos ismeretterjesztő programokon keresztül adhassák át
természet- és környezetvédelmi praktikáikat!
A Zöld Cserkésznap(ok) célja, hogy a fiatalok és a családok körében népszerűsítse és elmélyítse a
környezettudatos, természetszerető életmódot. Megannyi különleges, minden korosztály számára
izgalmas feladat várja az érdeklődőket.
A szombathelyi Zöld Cserkésznapról készült videó ide kattintva tekinthető meg.
A képeket az MCSSZ Facebook oldalán találjátok, ide kattintva.
A hátralévő Zöld Cserkésznap állomások:
2013. 09. 28. Szeged - Mátyás király tér, regisztráció 9 órától, megnyitó: 10 óra
2013. 10. 05. Székesfehérvár - Zichy liget, regisztráció 9 órától, megnyitó: 10 óra
A honlapon megtalálhattok minden információt az eseményekről: www.zoldcserkesz.hu
Minden cserkészt és még nem cserkészt szeretettel várunk!

JM!
Mózer Bence csst. (2.)
kommunikációs csapat
Magyar Cserkészszövetség
kommunikacio@cserkesz.hu

MOOT 2021 - Live Your Adventure!
Újra esély nyílik arra, hogy 1933 után ismét cserkész világtalálkozónak adjon otthont
Magyarország! Ugyanis a Magyar Cserkészszövetség megpályázta a 2021-es World Scout Moot
szervezési jogát. Ehhez elkészült már a videó is, amely bemutatja miért is lenne jó, ha
Magyarországon lenne 8 év múlva a világtalálkozó.
A 2021-es cserkész világtalálkozóra a szándéknyilatkozatot követően a végleges pályázatot idén
augusztusban kellett benyújtani a Cserkész Világbizottságnak. A dokumentumokat egy önkéntesekből
álló munkacsoport készíti elő, amely idén alakult meg. A munkák előrehaladását májusban egy két
fős WOSM küldöttség tekintette meg. Az itt töltött három nap során megismerkedtek a Moot
koncepciónkkal, a tervezett programmal és a helyszínekkel. Nagyon jó visszajelzéseket és sok
hasznos tanácsot kaptunk. És reméljük, hogy a most elkészült kisfilm után még nagyobb kedvet
éreznek majd ahhoz, hogy Magyarországon legyen a cserkész világtalálkozó 8 év múlva.
A tervezet szerint a Moot két részből áll majd. A találkozó első felében kisebb csoportokban
fedeznék fel a résztvevők Magyarországot. Ezt követően gyűlnének össze Zánkán, ahol már egy
inkább dzsemborit idéző programra kerül sor. Mindenki szurkoljon a pályázat sikeréért és készüljön
2021-re! A dátum mellett mindenki vésse eszébe a pályázatunk szlogenjét:
Live Your Adventure!
A MOOT 2021 reklámfilmjét itt nézhetitek meg:
http://www.youtube.com/watch?v=82jfUAuO8l8

Részletek:
www.moothungary2021.com
www.facebook.com/moothungary2021

JM!
Gajai-Kovács Anna
MCSSZ kommunikáció

72 óra kompromisszumok nélkül
KCST!
Az MCSSZ rendszerint partnerként vesz részt a programban (idén is). A program fő koordinátora
(Jakab Rita csst. 1926) kér tőlünk segítséget, mert a "72 óra kompromisszum nélkül" szervezői közül
váratlanul többen kiestek. Ezért nagy szükség lenne néhány talpraesett cserkészvezetőre a
szervezésben.
Az alábbi megyékbe keresünk helyi koordinátorokat:
 Békés
 Borsod-Abaúj-Zemplén
 Komárom-Esztergom
 Somogy
 Pest megye északi része
 és Budapest

A feladat dióhéjban:
 az adott településen hirdetni a fiatalok körében
 feladatokat szerezni a jelentkező csapatoknak
 egyszerű nyitó-záró rendezvényt szervezni
 a megvalósulást levezetni.

A projekt vezetője - Jakab Rita - minden szükséges információt és támogatást megad a bátor
vállalkozóknak.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségein lehet:
Jakab Rita
hetvenketora@gmail.com
+3630-773-8069
Videó a kedvedért:)
http://www.youtube.com/watch?v=8Iv3C6mzeEI&feature=share&list=UU_OT8jSEGM4fGkISwsQkz4g

Jm!
Csepi
Csepregi Márton cst.(1909.) - igazgató

Must Muri

Kedves Cserkésztestvérek!
Idén is lesz Must Muri!
Szeretettel várunk titeket elsősorban kiscserkész és cserkész korosztálynak szóló programunkon!
Részletek a plakáton, ide kattintva.
Infók és regisztrálási lehetőség itt:
https://www.facebook.com/events/387457888048874/
Gyertek el! Vezetőknek, kiscserkészeknek és cserkészeknek egyaránt szuper muri! :)
JM!
Szabó Zsizsa csst. (831.)

Szakági nap és regösbál
Sokat hallottál már a regösségről, de nem volt még alkalmad belepillantani?
Vagy éppen szívesen találkoznál régi regösös cimboráiddal?
Akárhogy is, itt a nagy alkalom: október 5-én egész napos regösprogramokkal várunk benneteket!
Jelentkezni az alábbi űrlapon tudsz:
https://docs.google.com/forms/d/1m48xgzJnHyxMsvzgC9WCBqSTvL6oG3ZZsYnUoOTAYms/viewfor
m
Jó lehetőség:
 cserkész és idősebb korosztályú őrsöknek és őrsvezetőiknek
 új népi játékokat tanulni - őv-knek külön "továbbképzés"!
 új népdalokat tanulni
 kézműveskedni őrsileg
 táncházban táncot tanulni, tombolni
 vk-s, NNT2013-as, stb. arcokkal találkozni

Kérdéssel, kéréssel, észrevételeddel Bence Katát keresheted:
06 20 342 0900 (csmobil) vagy bencekata32@gmail.com
JM!
Varga Péter csstj. 205.
regösvezető

Táncos különpróba
Jó munkát!
A Magyar Cserkészszövetség, és a Magyar Cserkészszövetség I. és X. Cserkészkerülete
Táncos különpróbát hirdet.
Részletek és jelentkezés itt:
http://goo.gl/zm9Fj
Légy résen!
Frici :-)

Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.)

ICHTÜSZ vezetői fórum
Kedves Cserkészek !
2013. október 4-étől október 6-áig Berekfürdő ICHTHÜSZ Vezetői Fórum
Gondolom van miről beszélgetnünk, elmélkednünk. Kérlek fontoljátok meg a részvételt 4000,- Ft/fő
szállás, ellátás + egyszeri belépő a termálfürdőbe.
Mielőbbi jelentkezéseket várok, ugyani elég korlátolt a férőhelyek száma !!!!
Jelentkezés: nagylacik1@gmail.com illetve a nagylaci@monornet.hu címeken és a 06 20 9549
536 telefonszámon.
A részletes programot az érdeklődőknek a hét végén tudom küldeni!
Jó munkát!
Nagy László
ICHTHÜSZ főtitkár

Októberi emléktúra
KCST!
Ahogy minden évben, így idén is megrendezésre kerül októberi emléktúránk! Ismét nagy szeretettel
várunk minden túrázni vágyó cserkészt.
Időpontja: Október 19. szombat
Az alábbi oldalon megtalálsz minden információt!
https://www.facebook.com/pages/Okt%C3%B3beri-%C3%A9s-m%C3%A1rciusieml%C3%A9kt%C3%BAra/507495772673949
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=4984
Az alábbi távokon van lehetőség indulni:
14km-es táv, (elsősorban) kcs-k és családosok részére – rajt: 8:30-9:00
28km-es táv, cserkész korosztály részére – rajt: 7:30-8:30
ÚJ 56km-es táv, tapasztalt túrázóknak – rajt: 7:00-7:30
Természetesen bárki indulhat bármelyik távon!
Rajt: http://goo.gl/maps/xp54L
Cél: http://goo.gl/maps/9XF33
Részvételi díj:
Cserkészeknek egységesen 500 Ft, 12 év alatt 300 Ft.
Előnevezés:
https://docs.google.com/forms/d/16Vp1qzrT8Mz_TNppgqfuxfaCN7S0vA_LquFUKElTPPE/viewform
A célban a szokásos finomságok, emléklap és kitűző várja a túrázókat!
Mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy jelentkezzen a honlapon, hogy nagyjából előre tudjunk
számolni és minél kevesebb felesleget kelljen előállítanunk!
" A cserkész takarékos."

Sok-sok szeretettel várunk mindenkit!
Szabó Anna őv.
937. Szent Tarzíciusz Cscs.
Tel.: 06 20 4515 175 (cs-mobil)
email: szabo.anna.91@gmail.com

Cserkész vitorlázórepülő képzés
A Magyar Cserkészszövetség Vitorlázó Repülő Tanfolyamot indít B-C vizsgaszintig a Magyar
Cserkészrepülő és Ejtőernyős Alapítvány szervezésében 2013. november 1. kezdéssel. A
jelentkezőknek repülő orvosi alkalmassági vizsgálaton kell elsőként megfelelni.
Jelentkezési feltételek:
2013. október 1-ig betöltött 16. életév
Korosztályi munka (vezetői igazolással)
Cspk ajánlása
Kiképzés díja:
Elméleti tanfolyam: Önköltséges
Gyakorlati kiképzés “B” vizsgáig: Önköltséges
Gyakorlati kiképzés “C” vizsgáig: Önköltséges
A pontos összeg a jelentkezők számától függ.
Jelentkezni lehet a repulotanfolyam@cserkesz.hu címen lehet.
Jó munkát!
Beck Zoltán

Elsősegélynyújtó különpróba
Kedves Cserkésztestvérek!
A II. cserkész kerület és a 1227 Pray György Cserkészcsapat szervezésében immár ötödik éve van
lehetőség elsősegély nyújtó külön próba letételére.
Ezt a lehetőséget ez évtől szeretnénk minden cserkésznek felajánlani.
A tanfolyam közúti elsősegély nyújtó vizsgával zárul, ami a jogosítvány megszerzéséhez
nélkülözhetetlen.

 Még nincs jogosítványod, de szeretnél?
 Vagy csak egyszerűen érdekel az elsősegélynyújtás és szeretnél belőle külön próbát?
 Szeretnél spórolni a tanfolyam díjon?
Ha legalább két kérdésre igen a válaszod, akkor jelentkezz a II. Cserkészkerület és a 1227 Pray
György Cserkész Csapat által szervezett jogosítványhoz szükséges elsősegélynyújtó tanfolyamra,
vizsgára és külön próbára, mely 2013. november 22.-23. között Miskolcon a Jezsuita Gimnáziumban
(Avas) kerül lebonyolításra.
A tanfolyam 22-én 15:00 -kor kezdődik, 20:00-ig tart és 23-án 8:00-kor folyatódik, majd délutáni
próbával illetve vizsgával zárul (13:00-kor). A tanfolyamot szakképzett mentőorvos, mentőtiszt és
iskola védőnő tartja, vizsgázni a Vöröskereszt vizsgabázisán fogtok (Városház tér). A tanfolyami
hozzájárulás 2000 Ft, nem jezsus és nem cserkész érdeklődőnek 2500Ft, amit előre fogunk beszedni
a jelentkezési határidő utáni héten. A vizsga államilag megszabott díja 6500 Ft, amit előre kell
befizetni a Vöröskeresztnek, illetve 14 év felettinek kell lenned. Lehetséges csak a tanfolyamon illetve

próbán (nem állami vizsgán) való részvétel, de ezt legyetek szívesek külön jelezni a küldött levélben.
Jelentkezni Vass Krisztinánál e-mailben a vass.krisztina@jezsu.hu címen az alábbi adatok
megadásával, vagy telefonon 06 30 9214417
Név, e-mail, telefonszám, születési hely, idő, csapatszám, anyja neve, lakcím.
Jelentkezési határidő: 2013. október 21.
Szállás ügyben keresd Majorszki Andrást: 30/4122002
Bővebb információk október 19-e után e-mailben.
Jó Munkát!
Vass Krisztina csst.
Iskola védőnő

Daléneklési, népzenei, vers- és mesemondó verseny 2014
DALÉNEKLÉS
Huszonharmadik alkalommal hirdetjük meg az MCsSz egyik legrégibb megmérettetését, amelyet
világhírű cserkész operaénekesünkről, S i m á n d y Jóska báról neveztünk el, aki a 90-es években
maga is több alkalommal volt e versenyek zsűrijének tagja. Biztató számunkra, hogy évről-évre
minden korcsoportból szép számmal jelentkeznek erre cserkészeink. Újabban hangszeres versenyzők
is indulnak (hegedű, furulya, citera stb.) Az eddigi hagyományt folytatva most is az országos
cserkészbál napján, 2014. febr. 22-én, szombaton délelőtt 10:30-kor kezdődik a megmérettetés a
budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. (Budapest, XI.Villányi út 27.; a Móricz Zsigmond körtértől
gyalogosan is hamar megközelíthető.)
Változatlanul négy korcsoportban lehet jelentkezni egyénenként vagy őrsönként. A leányok és fiúk
nem jelentenek külön kategóriát.
Jelentkezés: Csapatparancsnoki ajánlással az egyes korcsoportok legjobb egyéni- és őrsi
versenyzőit legkésőbb 2014. január 12-ig kell a Szövetség címére fölterjeszteni. Tüntessük föl:
„Dalverseny”. A választott népdalok (esetleg értékes történelmi vagy népies műdalok) címét
(kezdősorát) és a dalcsokrot szép kivitelezésű, népi- vagy cserkész motívumokkal díszített lapon az
országos verseny helyszínén kell a zsűrinek átadni. Szerepeljen ezen a cserkész (vagy az őrs) neve,
csapatának száma, elnevezése, csapatának pontos címe. Megjelenés cserkész egyenruhában vagy
népviseletben. Az őrsvezető - korcsoportjától függetlenül - együtt énekelhet a többiekkel, de nem lehet
szólistája.
Az országos verseny menete: Nem lesz kötelezően előírt dal! Először - bemutatkozás után - egy 3-4
dalból álló csokrot kell megszólaltatni. (Hangot csupán az indításkor szabad megadni, közben nem!)
Ez - főleg a tempó szempontjából - legyen változatos, a dalok hangnemileg összeillően kövessék
egymást, szövegük azonos témakörben mozogjon (pl. jeles napok, szerelem, betyár- vagy katonaélet,
erdők, vizek, hegyek, virágok, fák dalai), de ezek helyett a dalcsokor kötődhet közös származási
helyhez (Erdély, Bukovina, Moldva, Kárpátalja, Felvidék, Bácska, Bánát, Kárpátalja, Dunántúl,
Alföld,Szlavónia.) A dalok nehézségi foka, szövegtartalma legyen összhangban a versenyző
cserkész(ek) nemével, életkorával. A dalcsokor elhangzása után a zsűri a beadott lapról
megszólaltatásra kijelöl egy-két darabot.
Korcsoportok és feltételek
kiscserkészek (7—10 évesek)
cserkészek (11—14 évesek)
kószák (15—18 évesek)
vándorok és mesterek (18 éven felüliek)
Minden korosztálynál az elvárt ismert dalok mennyisége a próbarendszer szerinti.
Forrásként ajánlott daloskönyvek: Tiszán innen, Dunán túl, „Virágos” (90-es)sorozat, iskolai énekzene tankönyvek, 101 magyar népdal, A mi dalaink, Cserkészek daloskönyve (Ez utóbbi három az
MCSSZ kiadása.)
Díjak: a legeredményesebb versenyzőket a Magyar Cserkészszövetség Orsz. Elnöksége ill. a zsűri
jutalmazza.
VERS- ÉS NÉPMESEMONDÁS
Három korkategóriában hirdetjük meg ezt a versenyt:
Kiscserkészek (11 éves korig): 3 vers (legalább 4 versszakkal) vagy 1 magyar népmese

Cserkészek (15 éves korig): 4 vers (legalább 5 versszakkal) vagy 1 magyar népmese
Kósza, vándor és mestercserkészek (18 éven felüliek): 5 vers (legalább 5 versszakkal) vagy 2 magyar
népmese
Az választott vers legyen a korosztályának megfelelő kihívást jelentő. Előadásmódjában elvárjuk, hogy
a korosztályának megfelelő módon adja elő, a vers hangulatának megfelelően.
Az országos verseny menete: A zsűri a versenyzők által a helyszínen beadott szép, népi- vagy
cserkész motívumokkal díszített lapról kiválaszt 1-2 költeményt vagy népmesét, és ezt kell
hangulatosan, érthetően, jól tagolva megszólaltatni. A lapon szerepeljen a cserkész neve, csapatának
száma, elnevezése, a csapat pontos címe.
Csapatparancsnoki ajánlással az egyes korcsoportok legjobb egyéni- és őrsi versenyzőit
legkésőbb 2014. január 12-ig kell a Szövetség címére fölterjeszteni. Tüntessük föl: „Vers- és
mesemondás”. Megjelenés cserkész egyenruhában vagy népviseletben. Aki magyar költő versét adja
elő, plusz pontokat szerezhet.
Díjak: a legeredményesebb versenyzőket a Magyar Cserkészszövetség Orsz. Elnöksége ill. a zsűri
jutalmazza.
NÉPZENE
Jelentkezés: Csapatparancsnoki ajánlással az egyes korcsoportok legjobb egyéni- és őrsi
versenyzőit legkésőbb 2014. január 12-ig kell a Szövetség címére fölterjeszteni. Tüntessük föl:
„Népzene”. A választott tájegység különböző jellegű dallamait a tájegységre jellemző mintákkal
díszített lapon az országos verseny helyszínén kell a zsűrinek átadni. Szerepeljen ezen a cserkész
(vagy az őrs) neve, csapatának száma, elnevezése, csapatának pontos címe. Megjelenés cserkész
egyenruhában vagy népviseletben.
Az országos verseny menete: Nem lesz kötelezően előírt dal! A bemutatkozás után a legfeljebb 5
perces csokrot elő kell adni. A dalok nehézségi foka, szövegtartalma legyen összhangban a
versenyző cserkész(ek) nemével, életkorával. Korcsoportok és feltételek
kiscserkészek (7—10 évesek)
cserkészek (11—14 évesek)
kószák (15—18 évesek)
vándorok és mesterek (18 éven felüliek)
Díjak: a legeredményesebb versenyzőket a Magyar Cserkészszövetség Orsz. Elnöksége ill. a zsűri
jutalmazza.
Eredményes felkészülést, sikeres vetélkedést kívánunk és további jó munkát!
Simándy Józsefné (Jutka néni) és Ivasivka Mátyás cst.(Matyi bá),

Beszámolók
Jubileumi Tutajtúra a Vízitúra Magazinban
KCST!
A Vízitúra Magazin 25 perces adásában a Jubileumi Tutajtúrát mutatják be:
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/08/24/12/Vizitura_2013_augusztus_24_.aspx
Jm!
Csepi
Csepregi Márton cst. (1909.)

Újabb sajtómegjelenések Zánkáról és a Tutajtúráról
Kedves Cserkésztestvérek!
Szeptemberben az ATV műsorában jelent meg a zánkai Cser-Készen az életre táborról egy rövid film,

melyet az alábbi linken találtok:
http://www.atv.hu/videok/video-20130904-tihany-zanka-2013-09-03
A Jubileumi Tutajtúrában pedig többek között az index.hu stábja is forgatott. A videó népszerű volt,
több napon át a címoldalon kapott helyet. Az ő riportjukat az alábbi linken találjátok:
http://index.hu/video/2013/09/12/2013_0904_cserkesz/

JM!
Mózer Bence csst. (2.)
kommunikációs csapat
MCSSZ

Újra megjelent a Fulgur cserkészregény
Hosszas és alapos előkészítő munka után megjelent ismét a Fulgur című cserkészregény. A
reprint kiadásban egy öregcserkész-testvérünk, Palotás Gusztáv segített. A könyvet minden
cserkész kedvezménnyel veheti meg a központi irodában.
Két év előkészítés után a Magyar Cserkészszövetség ajánlásával a nyáron jelent meg Koszter atya
cserkészregény trilógiájából a Fulgur című rész, reprint kiadásban. A könyv eredetileg 1944-ben már
egyszer megjelent, de az izgalmas tudományos-fantasztikus ifjúsági regény bőven megért még egy
kiadást. Nem történelmi tankönyv, de érdemes minden cserkésznek a kezébe vennie, mert mind a
felvidéki, erdélyi, délvidéki és tengeren túli magyar csapatok, egyházi iskolák számára ajánlott.
A könyv eredeti ára 1600 forint, de cserkészeknek 40 százalékos kedvezmény van rá, és már
megvehető a Tömörkény utcai irodában is, 960 forintért. Célszerű csapatonként legalább 2-3-példányt
rendelni, mert várhatóan rongyosra fogjátok olvasni.
A Magyar Cserkészszövetség ezúton is szeretne köszönetet mondani Palotás Gusztáv cserkésztiszt
munkájáért, amiért rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy a Fulgurt 67 év után újra kiadják.
JM!
Mózer Bence csst. (2)
MCSSZ kommunikáció

Cser-Készen a Kárpát-medencében
Jelentés a Cser-Készen a Kárpát-medencében 2013 tábor I. turnusáról
2013. szeptember 2-7.
Rendhagyó módon, szeptember első hetében határon túli gyerekeket fogadott az Erzsébet-program,
Cserkészen a Kárpát-medencében tábora Zánkán. A nyári Cser-Készen az életre táborok menetét
és programját gondoltuk újra a résztvevő közel 300 gyermek számára, akik hosszú utat tettek meg
Gyimesbükkről és Csíkszereda környékéről, Kolozsvárról, hogy láthassák a Balatont és kiélvezzék a
szünet utolsó napjait.
Vezetőik első sorban tanáraikból és határon túli magyar cserkészvezetőkből kerültek ki. Ahogyan a
gyimesiek tanultak játékokat a szervezőktől, ugyanúgy tanítanak népdalt azoknak az esti tábortűz
mellett ülve. Könnyen felvették a cserkészek ritmusát, gyorsan tanultak és örömmel. A gyülekezőre
hívó sípjelre a cserkészcsapatokat megszégyenítő gyorsasággal érkeztek.
Együttműködésünk a vezetőikkel gördülékenyen és problémamentesen zajlott. Fogékonyak voltak a
cserkészet kínálta nevelési módszerekre, ötletekre.
A programok között volt sétahajózás, számháború, kirándulás a közeli Hegyes-tűre, vagy

Dörgicsére, sárkányhajós evezés, strandolás, a Tihanyi-félsziget megtekintése az apátság és a
barátlakások felfedezésével, balatoni panorámával. Ez a program nagy sikert aratott a résztvevők és a
kísérők körében egyaránt, a továbbiakban a nyári táborokba is be fogjuk illeszteni, hiszen már
szükséges egy programfrissítés, a visszatérő gyerekek szempontjából is. Továbbá a határon túliak
számára fontos volt továbbimagyarságismereti, országismereti elemek beépítése, illetve az is, hogy
ne csak egy táborhelyen legyenek, ha már eljöttek ilyen messzire.
Ezeken kívül volt még totemoszlop és arcfestés, indián tolldísz készítése, nyakkendőgyűrű-fonás,
gyöngyözés, csomókötözés, méta, ping-pong és egyéb labdajátékok forgószínpada. Az őrsök neveket
választottak maguknak, amit büszkén viseltek - kivéve, ha a szobarend pontszámairól volt szó.
Esténként néptáncház és különböző népi és cserkészjátékok zajlottak, amit a Gyimesbükkiek
számára egy szabadtéri mise is megelőzött a faragott harangtorony lábánál.
Résztvevők:
70 gyerek Gyimesbükkről, 7 kísérő
Salamon József plébános szervezésében, segítségével érkezett mintegy tíz főből álló alakulóban lévő
cserkészcsapat, és két kispap, akik szintén kísérőként a gyerekekre felügyeltek.
201 gyerek az RMCSSZ szervezésében, 20 kísérő
Az RMCSSZ-el érkezett csoportban körülbelül 40 cserkész résztvevő volt. Ez az altábor teljesen
elkülönült a másiktól, önállóan szervezték a programjukat, beépítve az általunk és Zánka által
biztosítottakat.
Tanulságok:
Szeptember első hete még kiválóan alkalmas a táboroztatásra, szabadtéri programok
lebonyolítására.
Nem okozott problémát, hogy a csoportok határon túli gyerekekből álltak, sőt, magaviseletük
példásnak volt mondható, lelkesedésük a nagyobb volt a nyári táborokban tapasztaltaknál.
Végezetül álljon itt egy idézet az egyik gyimesbükki résztvevő Facebook oldaláról:
"Ez a tábor mindent megért. Köszönöm Istenem, hogy elmehettem"

Budapest, 2013. szeptember 18.
Fábry Nóra
projekt asszisztens
Bencze Dávid
projektvezető

Házunk tája...
"Mit köszönök a cserkészetnek?"
Dr. Erődi-Harrach Béla bá, a 25. Szent Imre cserkészcsapat újjáalapító parancsnokának 100
éves születési évfordulója alkalmából pályázatot hirdetünk „Mit köszönök a
cserkészetnek?” címmel.
A pályázat célja, hogy emléket állítson Béla bá cserkész- és ifjúságnevelői munkájának, és
elgondolkodtasson bennünket, szellemi örököseit, hogy melyek az értékeink, merre tartunk és hogyan
éljük, tapasztaljuk meg a cserkészet jellemformáló és közösségépítő erejét.
Dr. Erődi-Harrach Béla 1913. szeptember 4-én született. Középiskolai tanulmányait a Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnáziumban végezte. Itt ismerkedett meg a cserkészettel és lett tagja a 25. Szent Imre

Cserkészcsapatnak. Őrsvezetői, segédtiszti, majd cserkésztiszti képesítést szerzett és maga is vezető
kiképző lett. Élete során változatos feladatkörökben dolgozott, de mindig keresztény szellemiségben,
a nemzet, a társadalom és embertársai iránti felelősség tudatában végezte munkáját. 1989-ben, 76
éves korában újjáélesztette a gimnázium cserkészcsapatát és lehetetlent nem ismerve szervezte,
nevelte, vezette a fiatalokat. Az ezredfordulón megálmodta és életre hívta Csobánkán a Középeurópai Cserkészparkot azzal a céllal, hogy találkozó helye lehessen az kelet-közép európai
ifjúságnak. 2007. március 18-án hunyt el, 94 esztendős korában. Példája azóta is elevenen él
közöttünk.
A „Mit köszönök a cserkészetnek?” című pályázatot először 1943-ban hirdették meg, majd a
hagyományt felélesztve 1995-ben, és 1999-ben is sikerrel zárult.
Immáron tehát negyedik alkalommal hirdetjük meg ezt a pályázatot. Ezúttal azonban nem csak a 25.
Szent Imre Cserkészcsapatban, hanem össznemzeti szinten, a világ bármely táján élő minden magyar
cserkész számára.
A pályázat témái és kategóriái a következők:
I. „Mit köszönök a cserkészetnek?”
címmel minden magyar cserkész nyújthat be pályázatot. Gondolatébresztő kérdések lehetnek: Mit
jelent számomra cserkésznek lenni? Életforma? Közösséghez tartozás? Miben változtatta meg az
életemet? Milyen tapasztalatot, tudást szereztem? Vannak-e olyan életre szóló élményeim, melyekre
mindig szívesen emlékszem vissza? Találtam-e igaz barátokat? Kaptam-e példaképeket,
iránymutatást vezetőimtől? Kibontakoztathattam tehetségemet? Fejleszthettem valamelyik
képességemet vagy belső tulajdonságomat? Esetleg nagy sikert értem el valamiben? Ajánlanám a
cserkészetet mások számára is?
II. „Cserkészvezetőnek lenni…”
címmel pályázatot nyújthat be minden magyar cserkészvezető képesítéstől függetlenül.
Gondolatébresztő kérdések lehetnek: Mit jelent számomra cserkészvezetőnek lenni? Egy élményt?
Feladatot? Felelősséget? Hivatást? Szolgálatot? Önmagam megismerését másokon keresztül?
Lehetőséget a fejlődésre? Mi volt eddigi legfőbb tapasztalatom, legnagyobb élményem a
cserkészvezetés során? Ért olyan visszajelzés, amely azt mutatta, jó úton járok? Mi a cserkészvezető
felelőssége? Érdemes vezetőként dolgozni?
III. „A cserkészmozgalom szerepe a magyar nemzet jövőjében”
címmel olyan pályázatokat várunk, amelyek – Béla bá gondolataihoz hasonlóan – nagy léptékű, de
megvalósítható ötleteket és terveket írnak le a cserkészet és a cserkészek jövőbeli feladataival
kapcsolatban, hazánkért és nemzetünkért érzett felelősségünk tudatában.
IV. „A mi őrsünk”
címmel pályázatot nyújthat be minden magyar cserkész őrs. Mutassátok be magatokat! Mit jelent
számotokra a(z őrsi) közösség? Mit jelent cserkésznek lenni együtt?Úgy érzitek tiétek a legjobb őrs?
Ti értetek a leginkább valamihez a csapatotokban? Különleges őrsi szokásaitok, jelképeitek,
csatakiáltásotok, megnyilvánulásaitok vannak? Olyan kalandokat éltetek át együtt, amelyet még az
unokáitoknak is meséltek majd?
Korosztályi alkategóriák
Mind a négy pályázati kategórián belül korosztályi alkategóriákat hirdetünk. Valamennyi pályázó az
életkorának megfelelő alkategóriában pályázhat.
A alkategória: Cserkész korosztály, 14 év alatt
B alkategória: Kósza korosztály, 14-18 év között
C alkategória: Vándor korosztály és idősebb, 18 év fölött
Az I. és IV. kategóriában mindhárom, tehát A, B, C, míg a II. és III. kategóriában a B és C korosztály
tagjai pályázhatnak.
Formai követelmények
Valamennyi pályázati kategóriában kétféle módon lehet pályázatot benyújtani: írásban (esszé)
elkészített munka vagy rövidfilm formájában.
Esszé: legalább 3, legfeljebb 6 A4-es oldal terjedelmű, 12-es méretű Times New Roman betűtípussal,

2,5 cm-es margóval megszerkesztett dolgozatot várunk. Az írásbeli munkánál törekedjünk az igényes,
választékos fogalmazásra és a helyesírásra.
Rövidfilm: legalább 3, legfeljebb 10 perc hosszúságú rövidfilm legyen. A film készítése során
törekedjünk a lehető legjobb kép- és hangminőségre. Az elkészült rövidfilmeket elektronikus módon,
„.avi” formátumban tegyék elérhetővé, vagy letölthetővé a szervezők számára mpeg-2/mpeg-4
kódolással.
A pályaművek leadási határideje: 2013. október 31.
A pályaművek leadása
Egy személy több témában is benyújthat pályázatot. A pályázatok benyújtása elektronikus úton
történik: a 25@cserkesz.hu email címre. Kérjük a pályázó adja meg a pályázattal együtt nevét,
cserkészcsapata és őrse nevét, születési dátumát és saját elérhetőségeit (email, telefon).
Díjazás
A pályázaton helyezést elért alkotók komoly anyagi jutalmakban fognak részesülni. A díjak pontos
értékét a pályázat anyagi hátterének végleges kialakulása után hirdetjük meg. Minden beérkezett, a
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázat díjazásra kerül.
A díjak átadása az Erődi-Harrach Béla Emlékesten fog történni, melyet 2013. november 15-én tartunk
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Dísztermében.
Jó munkát!
25. Szent Imre cscs.

Megjelent a szeptemberi MCS!
Újra itt az MCS online formában, újabb rovatokkal és témákkal a fedélzeten!
Ízelítő a tartalomból:
 portré Beer Miklós váci püspökkel
 élmények a Nemzeti Nagytábor 2013-ból
 tábori kényelem 2
 trend - cserkész játék okostelefonra
 a világ cserkészparkjai
 városi dzsungel - a magyar vizsla

Olvasd el ide kattintva a www.cserkesz.hu/mcs oldalon!
JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Béla bá halkan hazament közülünk
Cserkész testvérek!
Béla bá’ halkan elment közülünk!
Béla bá’ 1935. március 12-én született, és 2013. július 24.-én elment.
Életútjának egyrészről van egy jól dokumentálható, térben, időben behatárolható adathalmaza, melyet
életrajznak nevezünk, másrészről pedig hangulatokban, színekben, sokkal árnyaltabb, átélésekben

gazdag, az élet elevenségével átszőtt. tartalma, ami a rajzolatot kitölti, és Mi cserkészek ezt ismerjük
róla!
Farkaskölyök volt, amikor a cserkészetet megszüntették.
Gyermekként gyakran járt barátaival a pilisi erdőkben, melyet mindig csodált.
Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem fizikus karán végzett, a Műszaki Egyetemen pedig nukleáris
műszerészi második diplomát is szerzett. Dolgozott Dubnában is. Szerénysége folytán a doktori címet
nem nagyon használta. 2009-ben arany diplomát kapott. Fizikusként több kollégájával közösen
Magyarországon és az USA-ban is szabadalmaztatott találmányai is vannak. Interneten is
megtalálhatók.
Később Pilisszentivánon vásárolt telket, és nyugdíjazásakor újra rácsodálkozott a Szénásvidék szépségére.
Már 1987-88-ban gondolt arra, hogy a cserkészet újraszerveződése esetén a környékbeli fiatalokból
egy közös cserkészcsapatot kellene szervezni.
1989 tavaszán ismerkedő próbatábort szervezett telkén, ahová a környékből összeverbuvált fiatalokat
hívta. Ennek alapján indult meg a Pilisi – medencében a cserkészélet. Kitartása eredménnyel járt,
1989-90 ben sorra születtek az önálló cserkészcsapatok. Minden segítséget megadott, rengeteg
ötlettel állt elő, és minden lehető alkalommal a cserkészekkel együtt volt. Így jött létre a Pilisi
Cserkészkörzetet, amely magában foglalja a környékbeli csapatokat, és amely csapatok azóta is
minden tavasszal egy hétvégét együtt töltenek a Pilisi Cserkész Találkozó alkalmával, és 2-3 évente
együtt is táboroznak nyáron.
Az újjáépülő magyar cserkészetben 1993-ban cserkészvezető kiképzőtábor parancsnokságot is
vállalt, mert szükség volt rá.
Az elmúlt 23 évben szentiváni, solymári fiatalok százai fordultak meg Béla bá’ telkén, mely fogalommá
vált, és ahol játékos formában növény és állatismeretet tanulhattak tőle. Gyakoriak voltak a madár –
illetve gombaismereti kirándulások, amik során Béla bá’ a természet szeretetére nevelte a fiatalokat és
rámutatott a Pilis és vidéke egyedülálló természeti értékeire. Mosolygó kék szemét tágra nyitva
örvendett együtt a kiscserkészek természetmegismerő rácsodálkozásaival.
Csak a nagyon kötelező alkalmakkor húzta fel a cserkészinget, vette fel a nyakkendőt. Külcsínben
egy-egy virág szépségét tudta inkább elmesélni.
Elkötelezett híve a természetvédelemnek, tagja volt a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesületnek és a Pangea Egyesületnek. Éveken át szervezte és segítette a Budakeszi
Vadasparknál megrendezésre kerülő Madarak és Fák napját. 1992-ben az elsők között kapott - a
természetvédelemmel kapcsolatos kiemelkedő tevékenységéért - Pro -Natura emlékplakettet.
Három alkalommal kapott Puli díjat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettől, ebből az utolsót 2010ben, mely az örökös díj volt.
A Pilisszentivánért Emlékérmet 2011-ben Pilisszentiván ifjúságáért és természeti értékeiért végzett
munkájáért kapta meg..
Béla bá’-nál a természettel kapcsolatos tudnivaló és tennivaló mindig együtt járt. Sokszor indult
telkéről egy-egy csapat  szerszámokkal felszerelve – természetvédelmi munkára.
A feladatokhoz szükséges pénzeszközök nagy részét különféle pályázatokkal tudta összegyűjteni.
A Magyar Cserkészszövetség országos természet – és környezetvédelmi vezető-tisztjeként az elmúlt
évtizedekben sok száz budapesti és környékbeli cserkészt, természetbarátot hozott Pilisszentivánra,
az un. Katicás természetvédelmi programjaira. Az ezeken résztvevő gyerekek ma már felnőttként,
saját gyermekeikkel térnek vissza a környékbeli erdőkbe kirándulni.
Béla bá’ tevékenysége nagy hatással volt ránk a cserkésztáborokban. Alig kelt fel a Nap, de Ő már
kint bütykölt, fűrészelt, dolgozott. Mindig találkoztunk egy-egy ötletével, mint például a nap-kollektoros
zuhanyzóval, ami elsőként készült el a tábori építmények közül.
Ha védett növényt talált a táborhelyen, akkor minket sem kímélt… Hosszan lehetne felsorolni azt a
sok élményt, amivel Ő megajándékozott bennünket.
„Nem attól lesz valaki mester, hogy telve van tudással, meg elkötelezettséggel, hanem attól,
hogy tanítványai vannak. És attól gyülekeznek köré a tanítványok, hogy megérzik a belőle
kiáramló erőt. Azzal, hogy a tudását továbbadja… Nem az a fontos, hogy valakinek van e
pedagógusi diplomája, hanem az, hogy tanítványokkal foglalkozzon. Végzettségét tekintve
Blabá’ sem volt pedagógus, életformáját tekintve azonban mégiscsak az volt. Akár
cserkésztáborban volt, akár tanfolyamot vezetett”.

Göröggel talán mi voltunk azok a cserkészek, akik utoljára láttuk. Az emlékül kapott tájoló biztosan az
általa kitaposott út irányát mutatja mindig!
Köszönjük Béla bá’, hogy az évek során cserkésztestvéreid, tanítványaid lehettünk!
Ugron András cst. (800.)

Cserkészcsapatok anyagi forrásai 2. rész
Kedves Cserkésztestvérek!
Köszönjük azoknak akik 2013. február közepén részt vettek a cserkészcsapatotok
forrásairól és forrásteremtéséről szóló kérdőív kitöltésében. Most az
statisztikák megosztását és egy hosszabb távú fejlesztési folyamat beindítását
tervezzük. Egyelőre emészthető mennyiségekre osztottuk a kérdőívek
eredményét, és ezt részenként mutatjuk be. Fogadjátok szeretettel az
első után, a második részt:
http://cserkesz.hu/vezetoknek/penzugy
Jm!
Csepregi Márton cst. (1909.)
Országos Iroda - igazgató

Külügyi Hírek
Friss nemzetközi hírek - magyar nyelvű összefoglalóval
http://www.google.com/reader/shared/17469660025783777635

PÁLYÁZAT: Cserkész Ifjúsági Világfórum 2014
A Magyar Cserkészszövetség pályázatot hirdet a 2014. évi Cserkész Világkonferenciát megelőző
Cserkész Ifjúsági Világfórumon (és utána a Világkonferencián is) részt vevő magyar delegáltak
számára, valamint Ifjúsági Tanácsadó jelölt számára. A magyar delegáltak részvételének költségét a
Fórumon és az azt követő világkonferencián az MCSSZ fedezi.
A Cserkész Ifjúsági Világfórum a Cserkész Világkonferencia előkészítő és tanácsadó szerve, melyen
a nemzeti cserkészszövetségek által delegált fiatalok (18-26 év) vesznek részt. A Fórum határozati
javaslatokat tesz a Világkonferencia számára, valamint megválasztja a Cserkész Világbizottsághoz
delegált 6 Ifjúsági Tanácsadót (Youth Advisers to the World Scout Committee), akik a cserkész
világmozgalom „tagságának hangját” képviselik a legmagasabb szintű döntéshozó testület mellett. A
Fórum megtárgyalja a világkonferencia napirendjén szereplő kérdéseket, és ajánlásokat, javaslatokat
tesz. A fórum delegáltjai részt vesznek a Világkonferencián is.
A pályázók közül a résztvevőket az MCSSZ Országos Külügyi Bizottsága választja ki, és a
Világkonferenciára utazó delegációval közösen készülnek fel. Megfelelő személyi kvalitások esetén az
MCSSZ valamely résztvevőt Ifjúsági Tanácsadónak is jelölheti.
A jelölttel kapcsolatos elvárások:
 18-26 év közti életkor a Fórum idején;
 Magas szintű angol nyelvtudás, francia nyelvtudás előny;
 A WOSM és a nemzetközi cserkészet ismerete;
 Kommunikatív és szociális készség;

 A felkészüléshez és a részvételhez szükséges idő-ráfordítás;
 Részvétel a két fenti eseményen, 2014. augusztus 4-7., illetve augusztus 11-15. közt;
 A Fórumon szerzett ismereteit és kapcsolatait a Fórumot követően az MCSSZ külügyi
munkájában kamatoztatja.

A pályázat részeként beadandó:
 Motivációs levél;
 Cserkész önéletrajz (fényképpel és nemzetközi tapasztalatok felsorolásával);
 „Ifjúsági Tanácsadói program”, vízió, ami kitér a Fórumon felvetni javasolt témákra, irányokra
– angol vagy francia nyelven;
 Személyazonosító okmány és nyelvvizsga-bizonyítványok másolatai.

A pályázat beküldendő az OKB-nak az intercom@cserkesz.hu címre. Kérdéseket szintén erre a címre
várunk.
A pályázat beküldési határideje: 2013. szeptember 30.
Hetyey Annamária (702.)

Világjáró Öv 2014 - Ukrajna
KCST!
Szeretnél felfedezni egy eddig ismeretlen országot?
Szeretnél cseh, szlovák, lengyel és ukrán cserkészekkel megismerkedni?
Szeretnéd megtapasztalni, hogy milyen külföldiekkel külföldiül programot szervezni?
Szeretnéd megismerni Ukrajna csodálatos tájait?
Tudsz angolul és nem riadsz meg napi 20 kilométer gyaloglástól?
Még nincs terved jövő nyárra?
Ha a fenti kérdésekre igen a válaszod, egy rendkívüli kaland részese lehetsz!
A Cseh Cserkészszövetség újra külföldi partnert keres, ezúttal a Világjáró Öv (Explorer Belt),
rovereknek szóló program keretében. A cseh szövetség nagy rutinnal rendelkezik a Világjáró Öv
szervezésében, Észtország (2012) és Románia (2013) után, 2014 nyarán Ukrajnát válaszották a
program céljául.
A résztvevők nemzetközi őrsökben, a helyi közösségek segítségével ismerkedhetnek meg nem csak a
természeti és kulturális értékekkel, hanem Ukrajna szokásaival, hagyományaival és mindennapi
életével is.
A projekt célja nem egy egyszerű kirándulás, hanem a modern technológia segítsége nélkül, más úton
felfedezni egy eddig ismeretlen területet.
További kérdéseiteket és a jelentkezéseteket (élő telefonszámmal) az intercom@cserkesz.hu címre
küldhetitek.
Jelentkezési határidő szeptember 27!
Hetyey Annamária (702.)

NNT 2013

A váci egyházmegye videója
A Váci Egyházmegyei Katolikus Tv egy hosszabb összeállítást készített az NNT-ről és a
cserkészetről.
Érdemes végignézni!
http://www.youtube.com/watch?v=TCYACxE9M08
JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Hárshegy hírei (Nevelésügy)
Magyar és WOSM zászlók rendelési lehetősége
A Nemzeti Nagytábor 2013-ban kaptunk sok kérdést, hogy zászlókat honnét lehet venni. Jelen
űrlappal felmérjük, hogy 90 cm magas és 150 cm széles, rúdbújtatóval ellátott WOSM és magyar
zászlót kik rendelnek 5000 Ft/db áron. Nagy mennyiség rendelése esetén reméljük az ár csökkenését.
A WOSM zászló ára tartalmazza a védett logó ráhelyezését, az ebből fakadó jogdíjfizetést a WOSM
központja felé (amelyet nehéz sorsú szövetségeknek továbbítanak), és mind a két zászló ára
tartalmazza a gyártást és az ezzel kapcsolatos ügyintézést.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Jó munkát!
Budapest, 2013. szeptember 25.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

