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Az MCSSZ helyzete
OTV közleménye a nyári táborokhoz
Kérem, hogy a 2014.-es cserkésztáborok engedélyeztetéséhez az idei – 2014.-es –
„Élelmiszerhigiéniai alkalmassági teszt” dokumentumot (EÜ teszt 2014.pdf) használd.
Lásd Táborozási Szabályzat és mellékletei.
Jó táborozást!
Frici :-)
Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.)
országos táborozási vezető
Magyar Cserkészszövetség

Plakát az adó 1% gyűjtéshez
Kedves Cserkésztestvérek!
A kommunikációs csapat elkészítette a Szövetség és a csapatok számára az idei 1%

gyűjtés plakátjait és anyagait, melyeket a honlap szertár menüjében érhettek el:
http://cserkesz.hu/szovetseg/szertar/1-kampany
Használjátok bátran! :)
Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
gyakornok

Az Országos Elnökség köszönőlevele a cserkésznapról
Kedves Cserkésztestvérek!
Április 26-án, szombaton rendeztük meg az Országos Cserkésznapot Budapesten. A
rendezvényen az érdeklődőkkel együtt több mint 3300 fő vett részt. Beigazolódott,
hogy nincs rossz idő, csak nem megfelelő felszerelés, hiszen - nagy örömünkre - a
reggeli borongós, esős idő ellenére ilyen sokan eljöttetek, ráadásul nemcsak
Budapestről, hanem vidéki csapatokból is szép számmal képviseltétek magatokat.
Emellett határon túlról is voltak résztvevők, ami megmutatja, hogy az államhatárokon
átnyúlva is van közös magyar cserkészetünk.
Mindannyiunk öröme, hogy egy éven belül ismét egy nagy lélegzetvételű, több ezer
főt számláló rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
A visszajelzésekből az derül ki, hogy jól éreztétek magatokat, és számos
feledhetetlen élménnyel gazdagodtatok a nap során! Noha a vártnál jóval nagyobb
létszám miatt előfordulhattak nehézségek, reméljük, kárpótolt benneteket a
városligeti központi rendezvény és a délutánra már meleg, napos idő.
Köszönjük a programirodának, a munkatársaknak, az önkéntes segítőknek és
minden szorgos kéznek a rendezvény szervezésében, lebonyolításában azt a kitartó,
kemény munkáját, amelynek eredményeképpen ez a remek nap megszülethetett.
Közös eredményünk, hogy Cserkésznap ilyen sikeres volt!
Reméljük, jövőre még többen leszünk, de több helyszínen, hiszen a következő
cserkésznap szervezői a kerületek lesznek, akik hasonlóan színes programokkal
készülnek majd.
Ám addig is szeretettel várjuk visszajelzéseiteket a http://goo.gl/X2QrNP űrlapon
keresztül.
Jó munkát!
Magyar Cserkészszövetség
Országos Elnökség

Országos és regionális programok, események,
képzések
Meghívó: strandröplabda bajnokság
MEGHIVÓ STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁGRA
Az 1111. Szent István Cserkészcsapat strandröplabda bajnokságot szervez 2014.
május 10-én szombaton 16 órai kezdettel a Budakalászi Cserkészház homokkal
borított, kivilágított pályáján,melyre minden érdeklődőt örömmel hívunk! Nemcsak
cserkészeket és nemcsak fiatalokat! Családi csapatokat is várunk!
A bajnokságunk szabályai szerint a pályára egy csapatból maximum 6 fő léphet fel,
de a merészebbek kiállhatnak kevesebben is (minimum ketten), valamint minden
csapatban három cserejátékos is szerepelhet.
A regisztrációs díj 200 Ft/fő (családi díj 3 főtől 500 Ft/család) a helyszínen
fizetendő. A bajnok csapatok nyereménye pedig egy vadonatúj strandröplabda! Két
korosztályban lehet indulni, 17 éves korig a junior, afelett a felnőtt korcsoportban
mérkőzhetnek meg a versenyzők.
Jelentkezni lehet a raczmiki@freemail.hu címen. Kérlek, küldjétek
el csapatkapitányotok adatait (név, cím, elérhetőség), valamint a röpicsapat nevét.
További információk elérhetők az előbb említett címen,
a www.cserkeszek.hu weboldalon, a "III. Budakalászi Cserkész Röplabda
Bajnokság" facebook-eseményen, valamint a 06203152653-as telefonszámon.
Rácz Miklós, szervező

Májusi cserkészklub Budapesten - naplemente a Sas-hegyen
Kedves Cserkésztestvérünk!
Tudtad, hogy a fővárosunk közepén egy páratlan természeti kincsekben
bővelkedő hegy emelkedik? Tudtad, hogy gyönyörű a naplemente, padok és
asztalok várják a piknikezőket, és szakvezetéssel sétálhatsz a ritka állatok és
növények közt? Sőt! A kedvünkért még sötétedés után is nyitva tar majd a
park!
Aki szeret fotózni, annak kihagyhatatlan! :-)
Regisztráció: http://goo.gl/KmQARb
Májusi CserkészKlub, szerda helyett kivételesen csütörtökön.
Ilyen jó időben egy igazi cserkészt már vár a természet! Tanösvénytúra Merza Péter
cserkésztestvérünk szakvezetésével a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Területen.
Csodáld meg Te is ezt a kis vadvilágot - a főváros szívében is különleges állatok,

színpompás növények várnak minden kíváncsi vándort!
Találkozó 18.30-kor a Sas-hegy Látogatóközpont bejáratánál (XI. Bp Tájék u. 26.)
Megközelíthető: A 8-as busz Korompai u-i megállójából 5 perc séta.
Térkép: http://goo.gl/L1gKix
19.00-19.50 tanösvénytúra, hegyi vezető:
Pí - Merza Péter csst. (25.)
Ezt követően pedig leülünk piknikezni, iszogatni a naplementében, és megcsodáljuk,
ahogy kigyúlnak a város fényei. (20.00-tól panorámaterasz, interaktív kiállítás, piknik
a kilátóban).
Ez igazán maradandó élmény lesz, és nem is kell órákat túráznod a látványhoz!
Gyere el Te is, hozz rágcsálni-valót vagy italt, amit szívesen fogyasztanál, és indulhat
a friss-levegős naplemente!
Utána pedig folytatódhat a beszélgetés a városban.
Regisztráció: http://goo.gl/KmQARb
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/700755083325673/
Várunk szeretettel minden vándort!
Jó munkát!
Cserkészház
Magyar cserkészszövetség

Beszámolók
Országos Cserkésznap - értékelés és felvarró utórendelés
Kedves Cserkésznap-résztvevők!
Mindenek előtt nagyon köszönjük, hogy a reggeli eső ellenére ilyen nagy létszámban
megjelentetek, és a sok vidámsággal sikerült kicsalogatni a napot a felhők közül!
Nagyszerűen szórakoztunk, és sok pozitív visszajelzés érkezett. Köszönjük Nektek
még egyszer a részvételt, és őszintén reméljük, hogy jó, és maradandó élményekkel
távoztatok. A programon a nem-cserkészekkel együtt kicsit több, mint 3300
regisztrált vett részt!
Az esti buli is rendkívül jól sikerült - több, mint 250 résztvevő volt, és hajnali 4-ig
roptuk a táncot.

Szeretnénk egy értékelő kérdőívet is küldeni Nektek, amin megoszthatjátok
észrevételeiteket. Pozitív és negatív kritikát is várunk, itt: http://goo.gl/X2QrNP
Ami pedig az egyik legfontosabb sokatok számára: a felvarró!
Aki a helyszínen nem jutott felvarróhoz, kérjük az alábbi linken lehetőleg
csapatonként jelezze nekünk igényét.
Kerületenként összegyűjtjük az igényeket és a pedagógiai fejlesztő munkatársakkal
juttatjuk el Hozzátok.
Programfüzetet is itt tudtok még igényelni, ha valaki szeretne emlékbe szépet-épet,
vagy nem kapott, stb.
Igényeteket kérlek, itt jelezzétek: http://goo.gl/e9Ct3G
Köszönjük!
Jó munkát!
Bellák Hedvig csst. (25.)
Cserkészház
Magyar Cserkészszövetség

Központi Öregcserkész csapat Kopjafa ünnepe
BESZÁMOLÓ
A 100/Ö Központi Öregcserkészcsapat Kopjafa-ünnepéről
Mint minden évben, most is megrendeztük Kopjafa-ünnepünket, Szent György nap
közelében a Sztrilich Pál Cserkészparkban. Sajnos, már 35 névtábla jelzi a kopjafán
a csapat hazament tagjainak számát. Sokkal többen vannak már az Égi Táborban,
mint akik emlékeznek rájuk.
Ezévben 2 új tábla került fel, Hajnalné Gulyás Klára, kedves Gulyás Pista bátyánk
lányának táblája és Tóth Iváné.
Az ünnepség a szokott módon, a kedves hozzátartozók részvételével folyt, ezúton is
köszönjük, hogy megtisztelték ünnepünket és együtt emlékezhettünk szeretett
testvéreinkre. Szenkó István búcsúversét Pál János özvegye, Klárika tolmácsolta,
Soczó András emlékező szavai felidézték a hazamentek kedves alakját. A sorban
elhangzó neveket egy-egy harangkondítás kísérte, miközben mind a hozzátartozók,
mind a csapat tagjai elhelyezték az emlékezés virágait. A szeretetkörben, együtt
elénekelt búcsúdal, Tóth László, immár hazament testvérünk átirata, zárta
megemlékezést. Kedves kis agapé közben még elbeszélgettünk a jelenlévőkkel,
majd, megköszönve látogatásukat, elfújtuk a gyertyát, amelyet szép kovácsolt vas
állványon meglepetésül készített a kopjafa mellé Sebes Emil csapattársunk. Kicsit
nehéz szívvel búcsúzunk minden évben, hisz nem tudhatjuk, a következő ünnepre

kerül-e új, esetleg nem is egy táblácska.
Jó munkát!
Budapest , 2014.04.26.
Szentirmai Józsefné cst. pk.

NNT 2013
Érkezik az NNT2013 album!
Egy album rólad, neked!
Hamarosan érkezik az Nemzeti Nagytábor 2013 albuma, melyet most kedvezményes
áron, 1500 forintért rendelhetsz meg 2014. május 11-éig!
Részletek: http://goo.gl/d8o3Cz
Rendelés: http://goo.gl/rqP8U2
Jó munkát!
Kommunikációs iroda
Magyar Cserkészszövetség

Jó munkát!
Budapest, 2014. április 30.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

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

