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Az MCSSZ helyzete
Bejegyzésre került a Nagykovácsi ingatlanunk

2013. nyarán megszavazott törvény alapján az MCsSz tulajdonába került a
Nagykovácsiban található Tisza-Teleki család egykori tulajdona. 2014. február 19-én
a Pest Megyei Kormányhivatalhoz tartozó Földhivatal bejegyezte a Magyar
Cserkészszövetséget, mint tulajdonost az ingatlanra. Mindeközben a Párbeszéd
Házában kapott helyett az az iroda, amely a teljes felújítást intézi és irányítja.
Köszönjük mindazok támogatását és segítségét, akik ezért dolgoztak.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Választások és politika
Az országgyűlési választások előtt – az elmúlt időszak tapasztalati és kihívásai
alapján – szeretnénk felhívni a figyelmedet az alábbiakra. Különösen fontosnak
tartjuk, hogy az előttünk álló – eszmei és érzelmi szempontból valószínűleg nagyon
felkavaró – időszakban helyesen viselkedjünk. Egyfelől cserkészként nagyon fontos,
hogy a megfelelő módon vegyünk részt az ország életében.
"Azután, amikor felnőtté váltok, szavazati jogot kaptok, és részt vehettek hazátok
irányításában. És sokan közületek majd arra hajlanak, hogy automatikusan ahhoz a
politikai párthoz csatlakozzanak, amelyikhez apjuk vagy barátaik. Én a helyetekben
nem így tennék. Meghallgatnám, mit mondanak a pártok. Ha csak egy pártra
hallgattok, biztosan az lesz a véleményetek, hogy egyedül annak van igaza, az
összes többi csak hamis lehet. Azután ha másikat hallgattok meg, úgy találjátok,
hogy végül is az az egy az üdvözítő párt, és az előző a rossz.
Az a lényeg, hogy hallgassátok meg valamennyit, és ne hagyjátok, hogy bármelyik is
azonnal meggyőzzön benneteket. Azután legyetek férfiak, határozzátok el
magatokat, és döntsétek el, melyiket vélitek a leghasznosabbnak az ország
szempontjából - nemcsak valamilyen apróbb helyi kérdés tekintetében -, és arra az
egyre szavazzatok mindaddig, míg a helyes úton jár, azaz, míg a haza javát
szolgálja.
Sok embert vezetett már félre egy-egy újdonsült politikus valamilyen szélsőségesen
új nézettel.
Sohase higgyetek egyetlen embernek, míg minden szempontból meg nem
vizsgáltátok.
Szélsőséges eszmék ritkán helyesek, ha utánuk néztek a történelemben, szinte
mindenről kiderül, hogy már valahol kipróbálták őket, és kudarcot vallottak. Ősapáitok
keményen dolgoztak, keményen küzdöttek és bátran meghaltak, hogy hazát
teremtsenek nektek. Ne hagyjátok, hogy az égből letekintve azt lássák, hogy csak
lófráltok, kezetek a zsebetekben, és hazátok fönnmaradásáért semmit sem tesztek.
Rajta! Mindenki a maga helyére, és fel a becsületes munkára!" (Bi-Pi: Cserkészet
fiúknak, 26. tábortűz)
Másrészről viszont cserkészként nem csupán az egyéni döntéseinkért felelünk: "A
cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos, ifjúságnevelő mozgalom. (...) A
politikamentesség azt jelenti, hogy sem a mozgalom, sem annak tagjai, mint
cserkészek nem vesznek részt a napi politikai életben. De a politika, a szó eredeti

jelentése szerint a közügy, igenis része a cserkészek életének, és a
cserkészmozgalom értékei szerint esetenként kiállásra készteti a mozgalom
képviselőit. Ezt nem egy párt mellett vagy ellen teszik, hanem a magukénak vallott
értékek mellett szólal meg." (EINK)
A pártok a napokban kezdték gyűjteni a támogató aláírásokat az április 6-i
választásokra. Érkezett a Cserkészszövetséghez megkeresés arra vonatkozóan,
hogy cserkészek segítsék ezeket a tevékenységeket. A politikamentességünket
szem előtt tartva azonban arra kérünk, hogy cserkész egyenruhában, a cserkészetet
képviselve ne vegyél részt az ilyen aláírásgyűjtéseken.
Március 15. közeledtével – gondolva a következő hónapok kampányrendezvényeire
is – szeretettel és tisztelettel felhívjuk továbbá a figyelmedet az ünnepségeken,
rendezvényeken való jelenlétben rejlő veszélyekre. A nyilvános találkozókon,
rendezvényeken való részvételnél ugyanis nemcsak az a kérdés, Te mit tudsz,
hanem az is, mit lehet rajtad látni, mit mutathat a jelenléted másoknak. Minden tetted
ugyanis, amit egyenruhában, jelképeinket felmutatva teszel, visszahat az egész
magyar cserkészetre!
Fontos, hogy közös ünnepeinket megünnepeljük, ezért mindenkit csak
bátorítani tudunk, hogy helyi közösségével vegyen részt a megemlékezésen!
Azonban kérünk: Légy résen!
Köszönjük!
az Országos Elnökség
http://www.cserkesz.hu/elnokseg

Újabb csapatok alakultak
Örömmel adjuk hírül, hogy újabb csapatokkal bővült cserkészközösségünk.
1406. sz. Szent Miklós Cserkészcsapat - Rácalmás
43. sz. Főnix - Debrecen
Isten áldja meg a csapatukat, munkájukat!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Megszűnt csapatok
A valósághoz való közelítés jegyében felszámoltunk több, már régóta nem működő
csapatot. Köszönjük mindazok munkáját, akik tettek az ifjúságért, Isten fizesse meg
nekik bő kézzel!
IX. Cserkészkerület: 1906; 1957.
X. Cserkészkerület: 27; 81; 128; 135; 437; 807; 931; 1015; 1030; 1034; 1043; 1046;
1074.
Balu

Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Országos és regionális programok, események,
képzések
Családbarát képzés indul
KCST!
A Magyar Jamboree Alapítvány szervezésében 2014. március 7-9 között a Sztrilich
Pál Cserkészparkban családbarát közgondolkodást népszerűsítő képzést tartunk 1830 éves fiatal felnőtteknek, akik a családi életre tudatosan készülnek. A képzésen a
családalapítással, gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretek bővítésére,
konfliktuskezelési módszerek megismerésére lesz lehetőség. A megválaszolatlan
kérdések tisztázásában szakember nyújt támogatást.
Részletek és program:
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/csaladbarat-kepzes-indul
JM!
Gajai-Kovács Anna
MCsSz kommunikáció

ICHTÜSZ program
Kedves Cserkészek!
Szeretettel hívunk és várunk Titeket 2014-03-21-től 23-ig a Magyar
Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének a szokásos éves közgyűlésére,
Balatonfüredre.
Kérlek készüljetek, fontos dolgokban kell felelős döntést hoznunk!
Az utánpótlásra is gondoltunk, külön kis cserkészprogrammal !
A részvételi díj támogatással 10 000,-Ft/fő/ hétvége.
Kérlek készüljetek egy-egy beszámolóval is, hogy mi történt a csapatban a 2013-as
évben és a tervekkel is a 2014-évre vonatkozólag (ha lehet képekkel is)!
A hely korlátozott befogadóképessége miatt kérlek minél előbb jelentkezzetek az
alábbi elérhetőségen!
Kérlek értesítsétek az ismerős csapatokat is!

Jó Munkát!
Nagy László
ICHTHÜSZ főtitkára cst.
nagylacik1@gmail.com
Tel: 06 20 9549 536

Márciusi emléktúra
KCST!
Ahogy minden évben, így idén is megrendezésre kerül márciusi emléktúránk! Ismét
nagy szeretettel várunk minden túrázni vágyó cserkészt. A tavalyi ÚJ útvonalakon.
Aki még nem nézte meg újra tervezett útvonalainkat, annak itt az ideje, hogy bejárja
őket.
Időpontja: március 8. 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=5134
Az alábbi távokon van lehetőség indulni:
12km-es táv, (elsősorban) kcs-k és családosok részére – rajt: 8:30-9:00
24km-es táv, cserkész korosztály részére – rajt: 7:30-8:30
48km-es táv, tapasztalt túrázóknak – rajt: 7:00-7:30
Természetesen bárki indulhat bármelyik távon!
Rajt: H5 Pannóniatelepi HÉV megálló
https://www.google.com/maps/ms?msid=203754575165299871183.0004f0bedb0c2f
5eb8646&msa=0&dg=feature
Cél: http://goo.gl/maps/9XF33
Részvételi díj:
Cserkészeknek egységesen 500 Ft, 12 év alatt 300 Ft.
Előnevezés:
https://docs.google.com/forms/d/1khVNHyHjSTb0yytpvl8hz3YR5X5GuUH0v8NaiXrhuE/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.)
Tel.: 06 20 4515 175 (cs-mobil)
email: szabo.anna.91@gmail.com

Árvízi emléknap 2014.
Kedves Cserkésztestvérek!
2014. március 8-án délelőtt 10 órától 10. alkalommal kerül megrendezésre az Árvízi
Emléknap a szegedi Dóm téren.
Az előző évekhez hasonlóan idén is igyekszünk minél színesebb programokkal
felkelteni az érdeklődést, így reméljük, ismét több száz cserkész látogat majd ki
március 8-án a térre (a több ezer érdeklődő polgár mellett).
Terveink szerint kézműves programok, mise, tábortűz, kiállítások, sok-sok játék,
városi cserkészjáték, a TITOK klub programjai (öko-sátor), orgona-bemutató,
kovácsolás, íjászat és kiscserkész rajzpályázat is vár Rátok.
A regisztráció kezdetét vette, kérjük figyeljetek a határidőkre (ami február 28., kivéve
a pólórendelésnél, ahol február 26.)!
Hirdessétek a rendezvényt csapatjaitokban, őrseitekben!
Várunk Benneteket sok szeretettel!
(Hamarosan a plakát is letölthető lesz.)
Jó munkát!
Bérdi Péter st. (519.)
10. ÁEN (kommunikáció)

Szónok különpróbát tettek
Kedves Cserkésztestvérek!
Örömmel adok hírt arról, hogy egy héttel ezelőtt, január 31-én este sikerrel tettek
Szónok különpróbát a következő cserkészek:
Herczeg Zsuzsanna csst. (X. kerület, 802), Bíró Boldizsár (I. kerület, 46), BognárPetőváry Zalán (X. kerület, 16), Csepregi Márton cst. (I. kerület, 1909), Divényi
János csst. (I. kerület, 148), Less Bálint csst. (X. kerület, 827), Záhonyi
Lajos csst. (X. kerület, 1918).
Különpróbájukhoz szívből gratulálunk! Az esemény az I. és X. cserkészkerületek

támogatásával jöhetett létre. Németh Domonkos jóvoltából néhány képet is
közölhetünk az eseményről, amelyet itt tekinthettek meg.
A zsűri tagjai közül Vidovich Kálmán (VIII. kerület, 298) sorai így örökítették meg az
eseményeket:
"Cserkészetünk egyik fontos eszköze a különpróbarendszer és a különpróbák.
Különpróbák ha szóba kerülnek általában Térképész, Szakács, Rovásíró, Tűzrakó és
a Jeladó jut az eszünkbe. Ezért is jelentett meglepetést a "Szónok" különpróba
zsűrijébe történt meghívásom. Nagy örömmel és várakozással mentem el. A
rendezvény igen színvonalasan volt előkészítve és ez végig így is maradt.
Megismerhettük a hét szónok jelöltet, akik számot adtak majd féléves felkészülésük
eredményéről. Amellett, hogy egy jó hangulatú estén vehettünk részt, újdonságokkal,
és érdekes információkkal lettünk gazdagabbak, mely a jövőnkre is kihatással lehet.
A sikeres különpróbák mellett ez is az este és a felkészülés nagy eredménye.
Gratulálok ezúton is az új szónokoknak és a szervezőknek egyaránt!"
JM!
Homár
Hoványi Márton (2.)

Spielhózni - párosok és páratlanok figyelmébe!
Kedves Barátunk!
Szeretettel hívunk és várunk a Regnum Marianum Közösség és a PárKatt által
közösen szervezett Spielhózni sorozatra!
Hogy mire?
A Spielhózni Varga Péter méltán híres, interaktív és könyv formátumú gondolatai
"férfi-nő kapcsolatról, szerelemről, szexualitásról, meg ilyenek..." A sorozat alkalmait
2014. március 6-án, 13-án és 20-án (csütörtökön) este 7-től 10-ig tartjuk Budapesten
az országúti ferenceseknél a Fekete sas utca 5 szám
alatt. http://goo.gl/maps/RZSjs (Ki lesz írva!)
A részvétel feltétele, hogy ott tudj lenni mindhárom alkalommal (ti. akkor van
értelme), és hogy kitöltsd az alábbi jelentkezési űrlapot.
https://docs.google.com/a/regnum.hu/forms/d/1XUexHW0_jmseDON_5Y7ZS8MXNn
n2mYLp1_48rGPc7A8/viewform
A jelentkezés határideje február 28!
Várunk szeretettel!
A szervezők
Mózer Bence (2.)
MCsSz kommunikáció

Beszámolók
Újra van cserkészcsapat Kaposváron!
KCST!
Újra van cserkészcsapat Kaposváron. Erről a Somogy Megyei Hírlap is
beszámolt a hétvégén, olvassátok el, hogyan alakult újjá, ott a mozgalom:
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/a-donnerban-mar-hallatszik-legy-resen535706
Jó munkát!
Gajai-Kovács Anna
MCSSZ Kommunikáció

Miért használjunk vonatot? :)
Elsősorban azért, mert ez egy környezetbarátabb utazási forma;
másfelől azért, mert sokkal közösségibb;
harmadrészt azért, mert a csomagok szállítása sokkal könnyebb;
negyedrészt pedig, mert a MÁV-START megmutatta az NNT2013-ban is, hogy
mennyire rugalmasan áll hozzánk;
végezetül pedig azért, mert sok-sok előnnyel jár. Íme, itt vannak azok a lehetőségek,
amelyekkel érdemes élnünk!
Csoportos utazást segítő értékesítési hálózat
Csoportos utazási igényeket az országos szolgáltatásértékesítői hálózat a
technológiai lehetőségek figyelembevételével az elmúlt évek alatt maximálisan
kiszolgálta és így lesz ez a jövőben is. Minden olyan utazás, ahol egyéni igényekre
van szükségünk, bátran megkérhetjük a hálózati munkatársaktól, hiszen minden ún.
"speciális" cserkészi utazási igény, mint pl. átsorozás vagy poggyászteres kocsi
közlekedtetése a munkatársak együttműködésével sokkal gördülékenyebben
megvalósul. Kerékpárok szállítására is mindig igyekeznek megoldást találni, ha
időben tudnak az utazásról. Tudni kell azonban, hogy a rendelkezésre álló
kerékpárszállító kocsikat csoportos igény esetén pl. nyári menetrendi időszakban
csak akkor
tudják biztosítani, ha egy közforgalmú járatból kivesszük.
Célszerű tehát 20 nappal korábban már jelezni feléjük, ha ilyen jellegű igény merül
fel.
Ennél az esetnél kapunk összesítést, hogy mennyi "cserkész" jegyeladásunk volt,
ami segít, hogy még jobb együttműködést alakítsunk ki.
A hálózat tagjai
Név
Bácskai Andrea

Mobil
30/4973616

Cím
1051 Budapest, József Attila u.
bacskai.andrea@mav-start.hu
16.
E-mail

Ragányné Buzás
Tünde

30/4973329
30/247Nyári-Filó Zsuzsanna
8227
30/497Kotó Diána
3314
30/870Gangl Hajnalka
3531
Moticskáné Balázs
30/497Márta
3832
30/497Ruschelné Illés Viktória
3514
Monostoriné Kovács 30/497Tünde
3518
30/497Horváth Lászlóné
3070
Kovácsné Baráth
30/497Krisztina
3409
30/497Benis Andrásné
3412
30/497Bolla Adrienn
2839
Botrágyiné Kanócz
30/497Márta
3171
30/237Bartha Ágnes
3326
30/497Kissné Fekete Mária
2863
30/497Székely Edit
3204
30/497Molnár Viktória
3261
30/497Csányi Erika
2959
30/497Grizákné Blehó Andrea
2770
30/497Megyeri Anna
3851
30/497Patai Antalné
2735
30/497Kolozsi Pálné
2720

1051 Budapest, József Attila u.
16.
1051 Budapest, József Attila u.
filo.zsuzsanna@mav-start.hu
16.
1051 Budapest, József Attila u.
koto.diana@mav-start.hu
16.
1051 Budapest, József Attila u.
gangl.hajnalka@mav-start.hu
16.
moticskane.marta@mav7623 Pécs, Jókai u. 7.
start.hu
ruschelne.viktoria@mav8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 67.
start.hu
monostorine.tunde@mav7400 Kaposvár, Csokonai u. 8.
start.hu
horvath.laszlone2@mav9021 Győr, Révai u. 4-6.
start.hu
kovacsne.krisztina@mav9700 Szombathely, Király u. 8/a.
start.hu
raganyne.tunde@mav-start.hu

benis.andrasne@mav-start.hu 8200 Veszprém, Jutas u. 34.
bolla.adrienn@mav-start.hu
kanocz.marta@mav-start.hu

8900 Zalaegerszeg, Tüttössy út
6/a
4400 Nyíregyháza, Állomás tér
3.

bartha.agnes@mav-start.hu

4024 Debrecen, Piac u. 18.

fekete.maria@mav-start.hu

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

szekely.edit@mav-start.hu

3530 Miskolc, Arany J. u. 2.

molnar.viktoria@mav-start.hu 3530 Miskolc, Arany J. u. 2.
csanyi.erika@mav-start.hu
grizakne.andrea@mav-start.hu
megyeri.anna@mav-start.hu
patai.antalne@mav-start.hu
kolozsi.palne@mav-start.hu

3300 Eger, Állomás tér 1.
6400 Kiskunhalas, Kossuth
Lajos u. 49.
5700 Békéscsaba, Andrássy u.
24-28.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt.
28-30.
6000 Kecskemét, Kodály Z. tér
7.

Világhálós segítséggel élő jegyvásárlás
A honlapon elérhető elektronikus jegyvásárlási lehetőségével is élhetünk, ha
szeretnénk gyorsan, egyszerűen, otthon nyomtatott jegyhez jutni. A kényelmesebb
jegyvásárlás érekében vegyük igénybe internetes és mobiltelefonos értékesítési
felületeket, ahol az otthon nyomtatás vagy a digitális bemutatás lehetőségét

választva a menetjegyet 3% olcsóbban vásárolhatjuk meg (Tehát 100 cserkész 97
jegyével utazhat!).
Start Klub kártyák
A START Klub kártyacsalád egyre népszerűbb. Egy MCSSZ nevére megvásárolt
START Klub Prémium kártyát bármelyik tagunk bemutathatja a vonaton,
érvénytartamon belül nincs menetjegyváltási gondjuk. Ez lehet alapítvány, kerület is,
ha van ekkora igény az utazásokra. Ez pl. egy Szeged-Bp. viszonylatban 50 odavissza utat jelent első osztályon. Azonban ha a kerület veszi meg, akkor nem névre
szól, tehát bármely cserkésze tudja használni.
Programlehetőség
Van lehetőség arra, hogy a cserkészek 15 fős csoportokban betekintést nyerjenek
egy kocsijavító műhely, egy menetjegyiroda vagy akár az üzemirányító központunk
munkájába. Ha van ilyen igény, kérem, jelezzék a programirodának!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Házunk tája...
Projektor + vászon és vándorkiállítás
KCST!
A Szövetség segítségével elérhetővé vált egy-egy projektor és vetítővászon, valamint
egy-egy vándorkiállítás a Kerületek számára, melyet a csapatok használatba
vehetnek programjaikhoz.
A projektort a kerületi pedagógiai fejlesztő munkatársaknál lehet igényelni. Bízunk
benne, hogy ezeket az eszközöket a megfelelő óvatossággal fogjátok használni, így
sok cserkészprogram számára lehet majd hasznos kellék.
Kerületi fejlesztő munkatársak:
I. ker. - Kovács Vanda
II. és IX. ker - Bernath Richard
III. ker. - Harkay Gabriella
V. ker. - Kerekes Mária
VI ker. - Pótó Judit
VIII. ker - Horváth György
X. ker. - Kádár Cecília
Jm!
Csepregi Márton cst. (1909.)
Szövetség Igazgatója

Közös sátorrendelés a tabi sátorgyártótól

KCST,
az alábbi levél leginkább a csapatparancsnokoknak ill. a csapatok felszerelés-ügyeit
intéző cserkészeknek szól.
Az I. Cserkészkerületben az utóbbi időben felmerült az igény arra, hogy kerületi
szinten próbáljuk meg megszervezni a sátor-beszerzést, ezzel esetleges előnyökhöz
jutva. Ennek értelmében a cserkész-körökben jól ismert tabi sátorgyárral (MKB
Hungária Kft. http://www.mkbhungaria.hu/tents/) kezdtük meg az egyeztetéseket.
Ezek során sikerült egy olyan konstrukciót kialakítani a sátorgyárral, mely
lehetőséget adna arra, hogy némi kedvezményt kapjanak a cserkész-vonalon
rendelők miközben a gyár kapacitásait is optimalizálni lehet. Minthogy úgy látjuk,
hogy nincs akadálya annak, hogy ezt a lehetőséget minden cserkészcsapatnak
felajánljuk, így szeretettel ajánljuk figyelmetekbe az alábbi levelet.
A gyárral egyeztetett rendelési folyamat menete a következő lenne:
- a jelen levélben található űrlapon regisztrálni kellene a sátor-igényeiteket: a
megadott típusokból mennyit és milyen feltételekkel rendelnétek. Ilyesmi
feltételekre/megjegyzésekre gondolok: pl. "100.000 ft fölötti bruttó áron már nem
vennénk", "egy pályázatunk elbírálásától függ a rendelésünk", "nem biztos hogy
összejön nyárig a pénzünk" ...
Az igények leadásának határideje 2014. március 2.
- az így kialakult igény-halmazt eljuttatjuk a tabi sátorgyárhoz, aki az igények és
feltételek ismeretében ad egy ránk szabott árlistát. Ezek után véglegesíteni lehet a
rendelést, hogy az árlistában látott feltételek szerint tényleg megrendeled-e a
sátrakat.
- a véglegesített rendeléseket leadjuk a tabi gyárnak, akik legyártják azokat, majd
pedig felszállítják Budapestre egy közös helyszínre, ahol át lehet venni.
A kitöltendő űrlapot itt találod:
https://docs.google.com/forms/d/1KL8zvtHhorKGbZX6wl39Q9KRbyjGLjQBoN2TGw4tBY/viewform
Tájékoztató jellegű (2012-es!) árlistát itt találsz:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3484598/share/belf%C3%B6ldi%20%C3%A1rlis
ta%202012.xls
Pár további tudnivaló, ami a rendelés során hasznos lehet (~ GYIK):
"Mekkora kedvezményre számíthatunk?"
Nem túl sokra, a reális érték valahol 3% és 7% között van.
"Lehet az, hogy bár megrendeljük a sátrakat, mégsem készül el időre?"
Igen, lehet. Sátorvászonnak alkalmas anyaghoz jutni nem egyszerű, a tabi gyárnak
az elmúlt években rendszeresen kellett újabb és újabb források után nézni, hogy
megfelelő anyagot kapjon. Szóval ez a kockázat valós. Mindazonáltal a tabi gyár is
pontosan tudja, hogy ezekkel a sátrakkal mi június végégől kezdődően táboroznánk,
tehát mindent meg fognak tenni, hogy addigra elkészüljenek.
"Kérhetem a sátor áráról szóló számlát a kedvenc szervezetem címére?"

Igen. A rendelést csak azért adjuk le közösen, hogy jobb feltételekkel induljunk a
kedvezményért. Számviteli/számlázási tekintetben ezek teljesen külön rendelések.
"Mi van, ha megrendeltem a sátrakat, de mégsem tudja kifizetni a csapatom?"
Örök haragom fog üldözni. Komolyra fordítva: feltételezzük, hogy felelős
cserkészvezetőként csak akkor fogalmazol meg rendelést, ha ennek anyagi fedezete
reálisan rendelkezésre áll.
"Mit nyerek ezzel az egésszel?"
Legjobb esetben pár százalék kedvezményt meg egy ingyen sátor-fuvart Budapestre.
Legrosszabb esetben azt, hogy tisztázódik, hogy azon az áron, amin Te szeretnél, a
tabi gyár nem tud sátrat ajánlani.
Ha bármi nem tiszta, kérdés/kérés van stb., bátran keressetek.
JM:
Jani
Rudan János cst. (25.)
I. kerületi vezetőtiszt

Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Mit adtak nekünk a Rómaiak? - makettépítő pályázat
Kedves Testvérek!
Az alábbi pályázatra hívom fel szíves figyelmeteket!
http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/makett3.pdf

szeretettel:
Csobolyó Eszter

Külügyi Hírek
100 éve egymás ellen - ma közösen
KCST!
A lengyel ZHP cserkészszövetség nemzetközi ünnepséget szervez a Łódź környéki
csata 100 éves évfordulójára. Céljuk, hogy a csatában részt vevő összes nemzetből
meghívjanak cserkészeket, így magyar cserkészeket is.

A program ideje: 2014. augusztus 2.-10.
A program helye:Łódź, Lengyelország
A program díja: csak az utazás költsége
A szervezők biztosítják?






szállás
ellátáts
transzfer
kirándulások, programok
részvételt a csata évfordulójának hivatalos megemlékezésén

A szervezők 9 résztvevőt és 1 vezetőt/kísérőt várnak.
Jelentkezési határidő: 2014. március 1. az intercom@cserkesz.hu címen.
Hetyey Annamária (702.)

Dolgozz Dél-Koreában, a Suncheon Cserkészparkban!
A SAPSC (Suncheon Asia-Pacific Scout Center) munkatársakat keres! A Dél-Korea
déli részén, gyönyörű környezetben működő cserkészparkba fizetett segítőket
várnak, 3 hónapos időtartamra, két különböző intervallumra is.
Lehetséges időpontok:



március 10. - június 7.
augusztus 21. - november 18.

A jelentkező:





18-30 éves kor közötti férfi vagy nő lehet;
jól kell tudjon angolul;
képes kell legyen cserkész ismeretek átadására a gyerekeknek;
a Magyar Cserkészszövetség tagja kell legyen.

Mit kínálnak?












Látogatást és munkavállalói vízumot Dél-Koreába;
Barátságkötést külföldi cserkészekkel;
Egy másik cserkészszövetség megismerését;
Egy másik kultúrába való betekintést;
Az angol nyelvtudásod fejlesztését;
Fizetést a tábor ideje alatt (havi $400);
Utazási támogatást ($600);
Heti 1-2 szabadnapot;
Ingyenes elhelyezést a cserkészparkban, kétágyas szobákban;
Ingyenes teljes ellátást (napi háromszori étkezés, a szabadnapokon is);
Ingyenes felszerelést (egyenruha, ágynemű, tisztálkodófelszerelés, stb.);





Ingyenes látogatást a környékbeli látványosságokhoz;
Túrázási, biciklizési, hegymászási lehetőséget.

Amennyiben jelentkeznél, küldj egy e-mailt az intercom@cserkesz.hu címre, és
válaszként küldjük a jelentkezési lapot, ill. egy bővebb információkat tartalmazó
levelet! A kitöltött jelentkezési lap visszaérkezési határideje az Országos Külügyi
Bizottsághoz: a márciusi időpontra lehetőség szerint azonnal (ha van olyan, aki erre
szeretne menni), az augusztusi időpontra 2014. június 30.!

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
Újabb segédtisztekkel lettünk gazdagabbak
2014. február 22-én a Párbeszéd Házának kápolnájában tettek a VkKMISz szerinti
érvényes tiszti fogadalmat a 21/A STVK egykori jelöltjei.
Bartos Péter Vince (552.)
Bedekovics Péter Pál (43.)
Bellák Hedvig (25.)
Bence Zsolt Imre (32.)
Bibó Zoltán (121.)
Böröczky Csongor Levente (442.)
Bujk András (432.)
Csere Kálmán (622.)
D. Szűcs Gergely (304.)
Gászpor Benedek (25.)
Handbauer Máté (929.)
Hencz László (1909.)
Huszár Gábor (144.)
István Dorottya (140.)
Jákli Réka (105.)
Jenes Ottó (426.)
Jordán Zsófia (118.)
Kabai Sára Réka (293.)
Kemény Réka (400.)
Kiss Tekla (1507.)
Kollár Tamás (1002.)
Köllőd Csaba (25.)
Kóródy Márta (304.)
Kovács Kristóf (293.)
Kriszbacher Gergő (217.)
Lőrincz Dalma Veronika (433.)
Márialigeti Kristóf (439.)
Mena János (431.)
Nagy Károlyné (165.)
Nagy Lívia (46.)
Pályi Zsolt (878.)
Radics Zsuzsanna (304.)
Retkes Nándor (144.)

Rezsabek Zsófia (929.)
Rudi Alexandra (46.)
Sarkadiné Papp Lívia (285.)
Szabó Pálma Tímea (1227.)
Szedenik Bálint (2.)
Szórád Elvira (118.)
Tihanyi Benedek (442.)
Tógyer Gábor (165.)
Tóth György (652.)
Tóth Hajnalka (433.)
Tóth Réka Kamilla (903.)
Varga Péter (205.)
Végh Anna (32.)
Wintsche-Mikesch Viktor (903.)
Zahorecz Pál Márk (121.)
Zarka Dávid (431.)
Zelenai Nóra (433.)
Zöllner Anna Júlia (1926.)
Zsilinszki Gergely (1511.)
Gratulálunk az elkötelezettségükhöz, és az Úr áldását kérjük munkájukra!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Jó munkát!
Budapest, 2014. február 24.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

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

