
 
Hírlevél IX/22, 2014. szeptember 11. 

 Az MCSSZ helyzete 
o Megjelent az új VL 

 Országos és regionális programok, események, képzések 

o Táborkereszt októberi program 
 Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

o EINK tesztoldal elkészült 

Az MCSSZ helyzete 

Megjelent az új VL 

 Kedves Cserkésztestvérek! 

 
Itt a VL legújabb száma! 

 CserkéSzemmel: 100 éve tört ki az első világháború - cserkészek az első 
világháborúban 

 CserkéSzájjal: hogyan emlékezünk? 
 Isten, haza, király - Isten, Haza, Embertárs: Háborúban mi a sorrend? - Interjú 

Grynaeus Andrással 
 Rozsé atya mesél a tábori lelkészségről 
 bemutatkozik a Honvéd Kerékpáros és Hagyományőrző Egyesület 

 a Bosszúállók köztünk élnek - te vajon rájuk ismersz? 

 
 

És természetesen megtaláljátok állandó rovatainkat is, újabb hasznos kocka tippek a Kocka 
őrstől, tábori ínyencségek a Gasztrovásban. Infógrafikák a VK létszámokról, fotók, 

programok, hírek.  
 
Olvasd el itt és most! http://issuu.com/mcssz/docs/vl_2014-08_issuu 

 
Leveleiteket pedig várjuk a vl@mcssz.hu címre! 

 
 
 

Zöllner Anna csst. (1926.) 
 

Vezetők Lapja gyakornok 
 
Magyar Cserkészszövetség 

https://mail.google.com/mail/u/0/#148632294a330825_kat1
https://mail.google.com/mail/u/0/#148632294a330825_hir1256
https://mail.google.com/mail/u/0/#148632294a330825_kat3
https://mail.google.com/mail/u/0/#148632294a330825_hir1255
https://mail.google.com/mail/u/0/#148632294a330825_kat11
https://mail.google.com/mail/u/0/#148632294a330825_hir1257
http://issuu.com/mcssz/docs/vl_2014-08_issuu
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Országos és regionális programok, események, képzések 

Táborkereszt októberi program 

Kedves Cserkésztestvérek!  
 

A Táborkereszt 2014. évi őszi lelki hétvégéjének időpontja október 10-én (péntek) estétől 12-
én (vasárnap) reggelig tart. Helyszíne a Csepel 2. sz. Jézus Szíve plébánia. A program szerint 

elmélkedéssel, cserkésztörténelemmel, a cserkész velemjáróval való ismerkedéssel járjuk be a 
várost (sziklatemplom, Gellérthegy, Várbazár, Mátyás templom stb.) 
 

Jó munkát! 
 

Zelliger Erzsébet csst. (148.) 
Táborkereszt OBK üv. elnök 

Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

EINK tesztoldal elkészült 

Kedves Cserkésztestvérem! 
 

A Magyar Cserkészszövetség nevelési programjának, az Egységes Ifjúságnevelési 
Koncepciónak tesztidőszaka már a nyár derekán megkezdődött. Nagyon örülünk annak, hogy 
a kerületek mellett sok cserkészcsapat, vezetőképző tábor, kerületi vezető, csapatparancsnok 

és rajparancsnok is már felvette a kiadványt, olvassa, és igyekszik bevezetni azt 
cserkészévében. Köszönjük az eddig beérkezett véleményeket és hozzászólásokat is. Jó látni, 

hogy sokan szívükön viselik az EINK sorsát, mely egy év múlva végleges testet ölt.  
 
Most ennek a tesztidőszaknak egy újabb mérföldköveként aktiváltuk 

a cserkesz.hu/einkteszt oldalunkat.  
 

Sajnáljuk, hogy előzetes tájékoztató levelünkhöz képest jelentős késéssel tudtuk a 
tesztfelületet elkészíteni. Reméljük viszont annak formája és használhatósága, az átgondolt 
segítő kérdések támogatják majd munkátokat. Kérünk Benneteket, hogy legyetek aktívak ezen 

a felületen is - mi pedig azon leszünk megértsük, megválaszoljuk vagy pedig bedolgozzuk 
szakmai érveiteket.  

 
Mindannyiunk közös nevelési alapdokumentumáról kezdjük el most már ebben a formában is 
a véleményünket formálni. Kívánom, hogy eredményes időszakot zárhassunk és valóban egy 

olyan mű legyen a birtokunkban 2015. júliusában, ami méltó 100 éves mozgalmunkhoz. 
Amennyiben olyan meglátásod van,a melyet nem tudsz a honlapon sehol sem megjelenteni, 

kérlek, ne tétovázz, küldd le nekem! 
 
A cserkészév megkezdéséhez, és a kiadvány teszteléséhez, cserkészköszöntésünkkel kívánok, 

 
 

 

http://cserkesz.hu/einkteszt/


Jó munkát! 

 
 

Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
MCSSZ - országos vezetőtiszt 

 
Tekse Balázs cst. (958.) 

nevelési igazgató 
MCSSZ "Hárshegy" - Nevelési Igazgatóság 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Jó munkát! 

 
Budapest, 2014. szeptember 11., 

Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 
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