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Az MCSSZ helyzete
100 év vagány - dokumentumfilm
KCST!
100 év vagány – A magyar cserkészet története
Történelmi pillanathoz érkezett a Magyar Cserkészszövetség. 2013
decemberében az MTVA produkciójában a Duna TV nagyszabású, négyrészes
sorozatot készített a magyar cserkészmozgalom múltjáról, jelenéről és
jövőjéről. Ez a film májustól nyilvánosan, bárki számára elérhető az interneten.
tovább a cikkhez és a videóhoz >>
A videó felhasználható toborzáshoz, vagy bármilyen más módon. A letölthető iso fájlt,
melyből mount-olással DVD formátumban játszhatjátok le az anyagot,az alábbi linken

találjátok:
http://www3.cserkesz.hu/letolt/mcssz_szaz_ev_vagany.iso
FIGYELEM! A videó letölthető, vetíthető közönség előtt, de kereskedelmi
forgalomba nem hozható.

JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

SMS szolgáltatás a csapatoknak!
MZ/X
Kedves Cserkésztestvérek!
Június hónaptól egy újabb kommunikációs eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy az
aktuális hírekről, a fontos eseményekről tájékoztatást adhassunk a tagságnak. Be
tudjuk indítani ugyanis az SMS-küldő szolgáltatást a kerületi vezetők és
csapatparancsnokok számára. Azonban ez csak akkor lehetséges, ha a fogadó
ehhez kifejezetten hozzájárul Így örömmel vesszük, ha meglátásaitokat megosztjátok
velünk.
Miért jó az SMS-küldő rendszer?
Gyorsabban jutnak el az aktualitások, a közelgő események hírei a mozgalom
vezetőihez - ezzel is támogatva a csapatmunkát!
 Hatékony az információáramlás, hiszen azonnal láthatjátok az adott hírt a
telefonotokon!


Hogyan működik?








Egy hónapban legalább egy, maximum két rövid szöveges üzenet küldésére
van lehetősége a Szövetségnek, amit szeretnénk a mozgalom szolgálatába
állítani.
Az sms-ek a Szövetség telefonszámairól érkeznek a részetekre, az üzenet
végén JM! MCSSZ aláírással.
Az ilymódon kapott üzenetekre kérjük, ne válaszoljatok, hiszen a küldő
számhoz tartozó telefonok üzemben vannak munkaidőben!
A válasz üzenetek helyett indokolt esetekben az adott témáért felelős
munkatársakkal vehetitek fel a kapcsolatot a honlapunkon található email
címen, vagy telefonszámon - ami független az sms-t küldő rendszertől.
Fontos, hogy a szolgáltatás az ECSET rendszerben rögzített adatok alapján
működik, tehát az kapja meg az sms-ben kiküldött híreket, akinek helyesen
szerepel a tagnyilvántartásban az elérhetősége. Éppen ezért arra kérünk
minden csapatparancsnokot, és kerületi vezetőt, hogy amennyiben szeretne

gyorsan értesülni az aktualitásokról, ellenőrizze ECSET adatait és egyúttal
töltse fel, vagy frissítse mobilszámát.
A jövőben is igyekszünk különböző, a mozgalmat támogató lehetőségeket adni a
kerületek és a csapatok kezébe. Ennek egyik legfontosabb feltétele az adatok
megléte és aktualitása, ahogy az sms-küldő szolgáltatás esetében is látszik.
Bízunk benne, hogy hasznos és hatékony lesz mindannyiunk számára az új
szolgáltatás! De mielőtt bevezetjük, kérjük a hozzájárulásotokat! Rövidesen
jelentkezünk ennek kereteivel!
Jó munkát!
MCSSZ kommunikáció

Új cserkész háttérképek minden hónapban!
Fedezd fel és használd minden hónapban a legújabb cserkész háttérképeket!
Az MCSSZ grafikusai májustól minden hónapban háttérképeket készítenek neked,
hogy mindig előtted legyen, milyen fantasztikus dolog a cserkészet. Légy akár
cserkész, kósza, kiscserkész, vándor vagy csak érdeklődő a cserkészet iránt,
biztosan megtalálod a hozzád illő képeket!
A háttérképeket több méretben, korosztályi témákban, de akár az állami, egyházi és
népi ünnepek, foglalkozások figyelembevételével is készítjük. Használd bátran
telefonodon, számítógépen, tableteden, Facebookon, vagy bármilyen erre alkalmas
eszközödön!
A májusi háttérképeket az alábbi linkeken tölthetitek le:
1. 1680x1050 - http://goo.gl/SaB0tJ
1. 1366x768 - http://goo.gl/byafxx
1. 1920x1088 - http://goo.gl/OQ4FsH
2. 1920x1088 - http://goo.gl/v8go8R
Légy büszke arra, hogy cserkész vagy!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Beszámolók
Szajoli indiános gyereknap

Nyárköszöntő Gyereknap indiánosan-cserkészesen
A szajoli Szent György újra alakuló Cserkészcsapat (jelenleg mentor csapat (958.)
mellett) május 24-én megtartotta hagyományos Nyárköszöntő Gyereknapját
"indiános" keretek között. A Szent György Cserkészcsapat szinte teljes létszámmal
vett részt a programokon, amik minden gyerek számára ingyenesek voltak.
A gyereknap jellegéhez igazodva a cserkészek színpompás indián mintás ruhákba
bújtak. Nem maradhatott el a tollas fejpánt, és a saját kezűleg készült medál sem. A
nap folyamán készítettek bőrszütyőt, bőrkarkötőt, kipróbálhatták az íjászatot és a
tűzgyújtást. Sok cserkészjátékot mutattak be a gyereknapra látogatóknak, és ezekbe
a vállalkozó kedvűek be is kapcsolódhattak. A játékok sorát a számháború és egy
vízi csata zárta.
A nap végén a gyerekek kellemesen elfáradva, fülig érő szájjal indultak haza.
Reméljük, jövőre megismételhetjük ezt a fantasztikus napot.
JM!
Makainé Tóth Erzsébet (Kata)

Ejtőernyős különpróba - elméleti részt teljesítették
Az első 6 cserkész sikeres ejtőernyős elméleti vizsgát tettek a mai napon, valamint a
vészhelyzeti vizsgát is teljesítették!
Hoffmann Feri cst. (118.)
Kuthi Edvárd cst. (173.)
Mándi-Nagy Péter
Gál Tamás Zoltán csst. (929.)
Hendrik Attila őv. (958.)
Kádár Cecília csst. (604.)
Markó Gergely csst. (140.)
szakvezető

Házunk tája...
Fúvószenekar videópályázata - módosult határidő!
A Cserkész Fúvószenekar a Magyar Cserkészszövetséggel együtt videó
pályázatot hirdet!
Feladat: Készíts videót az új Cserkészinduló felvételét felhasználva.
Téma: Olyan kreatív alkotásokat várunk, melyek bemutatják a cserkészet mibenlétét,
felkeltik az érdeklődést és feltárják a néző előtt a cserkészet sokszínűségét. Ehhez
fel kell használni a hivatalos Magyar Cserkészinduló 2014-ben készült új
stúdiófelvételét.

Nevezés: Bármely magyar cserkész készíthet videót a pályázatra. Nevezési díj nincs.
Akár több alkotás is küldhető.
Határidő: A pályázatok beadási határideje 2014. augusztus 31. péntek 23:59.
Formai követelmények: a videókat nagy felbontásban, 16:9 vagy 4:3 arányban
várjuk. Időtartam: min 2:21 max 2:30 perc. Az indulónak teljes egészében el kell
benne hangzania, a hanganyag nem szerkeszthető, megvágása nem ajánlott.
Kiterjesztés: avi, mp4, mov
Zenei anyag: A zenei anyagot bármely pályázónak kérésre eljuttatjuk magas
minőségű hangfájlként.
https://soundcloud.com/anatidaephobia-scout-band/magyar-cserkeszindulo-3vsz
A kész pályaműveket drótposta (csukisz@gmail.com) vagy adathordozón
személyesen (előzetes megbeszélés alapján) várjuk.
Értékelési szempontok: kreativitás, kivitelezés formája, összhang, képi és hanganyag
illeszkedése, cserkészet értékeinek bemutatásának és megjelenítésének formája.
Jogi nyilatkozat: A hanganyag tulajdonosa a Magyar Cserkészszövetség, bármely
más területen vagy céllal történő felhasználásához a MCSSZ engedélye szükséges.
A pályázat leadásával a pályázó elfogadja, hogy az általa beküldött anyagot mind a
Cserkész Fúvószenekar, mind az MCSSZ szabadon felhasználhatja a készítő
nevének feltüntetése mellett.
A határidőt követően a legalább 5 tagú zsűri bírálja majd a beérkezett pályaműveket
és legkésőbb június 15-ig eredményt hirdet.
Jutalmazás: a zenekar által felajánlott különböző díjak. (CD-k, zenei eszközök, stb)
Kérdés esetén bátran keressétek a zenekart: csukisz@gmail.com címen

Jó munkát!
Csuka Zsolt

A legújabb MCS már a neten
Itt a friss és ropogós májusi MCS!
Ízelítő a tartalomból:



interjú Nagy Gergővel, Magyarország legmélyebb barlangjának felfedezőjével
csíplek! - Így kell környezettudatosan szúnyogot irtani

A magyar Bear Grylls - túlélőtréning Jolsvay Leventével
Országos Cserkésznap képekben
"100 év vagány" dokumentumfilm - a magyar cserkészet története a
kezdetektől
 40 éves a Rubik-kocka
 fókuszban a cserkésztörvény hetedik pontja




Részletek és olvasás: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/legujabb-mcs-mar-neten

JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Ekkor érkezik az NNT2013 album
Kedves Cserkésztestvérek!
Köszönjük, hogy közel 300-an előrendeltétek az NNT2013 hivatalos albumát! A
kiadvány jelenleg az adminisztrációs és nyomdai előkészítő fázisban jár, így az
előrendelt példányok várhatóan június 20. környékén érkezhetnek meg. Mi, akik
már láttuk az előkészületeket, bizton állíthatjuk, hogy az album gyönyörű darabja lesz
az NNT2013-ról őrzött emlékeinknek.
Az élményeket összegyűjtő kiadványt természetesen ezután is folyamatosan
megrendelhetitek egységes, 2000 forintos áron, az alábbi
linken: http://goo.gl/rqP8U2
Reméljük, továbbra is éltek a lehetőséggel!
Köszönjük, hogy a csapataitokban is hirdetitek.

Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
CsTVK igényfelmérés
Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cserkésztiszti vezetőképzést indít a 20142015-ös esztendőkre az alábbi feltételekkel (az OIB 2008. március 29-i ülésén, a
határozatképes ülés után ismertettek alapján, és annak a jelenlévők általi
hallgatólagos elfogadásával):
A képesítéshez a feltételek a VkKMISz alapján:

• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsőfokú végzettség,
• segédtiszti képesítés,
• 2 év segédtiszti gyakorlat.
A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. A találkozási alkalmakon felül is
lesznek feladatok. A képzési alkalmakat megtaláljátok a szövetségi
eseménynaptárban (6. WB CsTVK néven jelzett események).
Jelentkezés az igényfelmérésre 2014. július 10-ig itt, amennyiben a
csapatparancsnokoddal egyeztetted, és áldását adta a képzés megkezdésére.
A képzés nem csapatparancsnokságra készít fel!
A képzés részei
Az előfeladatok:
Jelentkezéshez:
• önéletrajz;
• cserkésztáborok és képzések listája;
• jelentkezési lap;
• Velemjáró megírása.
Részvétel (2015.03.31-ig):
• lelkigyakorlat saját közösséggel;
• látogatás más kerületnél/szövetségnél
• önismeretet adó, személyesen kísért lelkigyakorlat végzése.
Írásbeli dolgozatok (2015.03.31-ig teljesíteni mindet, alkalmanként legalább egyet
várok):
• Az igényekre adott válaszok a cserkésztörténelemben (dolgozat);
• Kerülettel/országos központtal való kapcsolatod értékelése (fogalmazás);
• Csapatlátogatás;
• Kerület és a szövetség szembeni elvárások;
• Csapatod helye;
• Az OEség 2010-2014. közötti időszakának értékelése.
Az érintett témák:
A képzés menetéről pár szó, mert a korábbi évfolyamok kérték, legyen előre hír róla.
Az első alkalommal egyfelől az elvárásokat és a helyzetet ismerjük meg, valamint
projektmendzsment ismeretekre kerül sor. Ez után kell választanotok egy, a képzés
végéig lezárásra kerülő projektet.
A második-negyedik alkalommal lesz szó a központ működéséről és gazdasági
ügyekről, protokollról, külügyekről, retorikáról, kommunikációról, jogszabályi háttérről,
stb.
Egy portya is van a képzésben, amikor egy másik szövetséget látogatunk meg, és
megismerjük a működésüket.
A záróalkalom egy értékelés, egy projektek bemutatása és a zárószertartás
összessége.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt, képzésvezető

Lezárult az 5. WB CsTVK
Lezárult az 5. Wood Badge CsTVK. 4 résztvevőből 4 volt jelen a zárószertartáson, 1
igazoltan távol. A magyar cserkészet új cserkésztisztjei, akik a Wood Badges nagy
család részévé váltak.
Erdész Péter (831.)
Vastag Csaba (457.)
A számok tekintetében lévő kavarodás alapja, hogy megszerezte a Wood Badge
jelvényeit két korábban már CsTVK-t szerzett tisztünk.
Lendvay Endre (1909.)
Szakács Gusztáv (93.)
Köszönjük a résztvevők és a képzést adók munkáját és a Isten áldását, amivel
támogatta a képzést.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt - képzésvezető
Jó munkát!
Budapest, 2014. május 30.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

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

