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Az MCSSZ helyzete 

Új csapatparancsnoki kinevezések 

 
Budai Cserkészkerület 

Wintsche-Mikes Viktor csst. (903.) 
Hencz László csst. (1909.) 
Zöllner Anna csst. (1926.) 

 
Pesti Cserkészkerület 

Szovák Márton csst. (2.) 
 
Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_kat1
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1296
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1298
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_kat3
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1288
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1289
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1292
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1295
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1297
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1299
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1300
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_kat4
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1301
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_kat5
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1290
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1293
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_kat7
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1287
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1286
https://mail.google.com/mail/u/0/#148fa42170a2e2f0_hir1294
mailto:balu@cserkesz.hu


Eseménynaptár - változások 

KCsT! 
 

Az NGM új rendelete szerint 2015. január 10-e munkanap. Így a jan. 10-re tervezett 
események átkerültek jan. 17-re, ami eddig volt munkanapként megjelölve. 
Kérem, nézzétek meg újra a naptárt, hogy biztosan ne legyen ütközés! 

 
köszönöm! 

 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

Országos és regionális programok, események, képzések 

KÖFoT Debrecenben! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Kérlek Benneteket, biztassátok a Debrecenben vagy környékén tanuló NLÁ-saitokat, hogy 

vegyenek részt a IX. Cserkészkerület Kerületi Őrsvezetői Fórum és Továbbképzésen!  
 

Időpont: 2014. okt. 10-11. 
Helyszín: Debrecen-Józsa 
 

Részleteket lásd itt:  http://peterhadhazy.wix.com/kofot2014 
 
Várunk mindenkit szeretettel! 

 
Jó munkát! 

 
bepe 
Bedekovics Péter csst. (43.) 

kerületi vezetőtiszt 
M: + 36 20 430 8306 | E: peter.bedekovics@gmail.com 

Októberi emléktúra és Kerékpáros Szakági Nap - Jászberény 

KCST! 

 

A 298. Lehel vezér cserkészcsapat és a Kerékpáros Szakág mindenkit szeretettel vár 2014. 
október 11-én Jászberénybe az Októberi emléktúrára, és a Kerékpáros Szakági Napra 8-17 
óráig! 

 
Ízelítőül a programokból: 

 
8 órától Októberi Emléktúra kerékpáros számok: 
28km-es teljesítménytúra; 

mailto:balu@cserkesz.hu
http://peterhadhazy.wix.com/kofot2014
tel:%2B%2036%2020%20430%208306
mailto:peter.bedekovics@gmail.com


56km-es teljesítménytúra; 

56km-es Országúti teljesítménytúra; 
(eredményhirdetés 14 órakor, jelentkezés: http://goo.gl/EJUZ5b) 

 
14 órától pihenésképpen: 
 

Kerékpáros ügyességi versenyek; 
KRESZ előadás; 

Szerelés, lakatolás, egyéb hasznos fortélyok; 
Lassúsági és gyorsasági verseny; 
Jelentkezés a szakágba; 

Debütálnak a kerékpáros különpróbák; 
 

Részletek itt: http://goo.gl/vKjZHu 
 
Illetve itt: 

www.bringascserkesz.hu 
www.facebook.com/bringascserkesz 

 
Bicajra fel!  
 

Jó munkát! 
 

Vidovich Kálmán cst. (298.) 
Országos Kerékpáros Szakvezető 

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és cserkész különpróba 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 
Az idén is megrendezésre kerül a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam, ami vizsgával zárul. 

Természetesen a sikeres vizsga a cserkészek számára teljesített elsősegélynyújtó különpróba 
teljesítését is jelenti. 
 

A tanfolyam díja 2500ft, a vizsga díj 6500ft. 
 

Jelentkezési határidő: 2014.10.22.  
 
Részletek: http://goo.gl/rvkudy  

 
Vidékről érkezőknek szállást tudunk biztosítani (hálózsák szükséges). 

 
JM! 
 

Vass Krisztina csst. (1227.) 
iskola védőnő 

 

 

http://goo.gl/EJUZ5b
http://goo.gl/vKjZHu
http://www.bringascserkesz.hu/
http://www.facebook.com/bringascserkesz
http://goo.gl/rvkudy


Cserkész elvándorlás - megtartás 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Ennek a nyilvántartásnak a célja, hogy a cserkészet ne veszítse el azt, aki más helyre 
(lakóhely, tanulmányi hely, stb.) költözik. Semmi esetre sem akarja az új csapat elvenni a 
cserkészt, de lehetőséget ad a cserkészközösséghez való csatlakozásra és tevékeny jelenlétre. 

A kérdőívet itt találjátok! 
 

 
 
Jó munkát! 

 
Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Táncos különpróba 

A 2013/2014-es társastáncos különpróbát Debreczeni Zsolt (929.), Dohy Anna (1909.), 

Futterer Anna (192.), Gál Norbert (301.), Keller Csongor (1909.), Laczkó Florina Fanni 
(845.), és Paulik Áron (811.) sikeres teljesítette. 

 
A Magyar Cserkészszövetség, és a Magyar Cserkészszövetség I. és X. Cserkészkerülete 
társastáncos különpróbát hirdet idén is. 

 
Részletek és jelentkezés itt: 

http://goo.gl/zm9Fj 
 
 

Légy résen! 
Frici :-) 

 
Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.) 

ŐVVK - Debreceni jelölteknek 

ŐVVK – IX. cserkészkerületi jelölteknek 

Grund Őrsvezetőképzés – Kortárs közösségi vezetők felkészítője 
 

TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása 
 
A Magyar Cserkészszövetség a IX. Cserkészkerület csapatainak a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-

0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében őrsvezetői 
vezetőképzést (kortárs közösségi vezetők felkészítője) hirdet a 2014/15-ös időszakban. 

 
Jelentkezési feltételek: 

 2014. szeptemberben legalább megkezdett 8. osztály; 
 1997. augusztus 1. és 2001. július 7. közötti születési dátum; 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhsbVVzTzN5WWRFcXJWM2NXSG1nWkE6MQ
mailto:balu@cserkesz.hu
http://goo.gl/zm9Fj
mailto:frici@173.hu


 legalább 3,5-ös tanulmányi eredmény az előző tanév végén; 

 2 év cserkészmúlt és legalább egy nyári cserkésztáborban való részvétel (ez alól a 
kerületi vezetőtiszttől felmentés kérhető); 

 I. cserkészpróba megszerzése. 

 
A jelentkezés menete: 

 
1. Igényfelmérés 
 

Az igényfelmérés során minden csapatparancsnoknak (helyi közösségvezetőnek) meg kell 
adnia, hogy az idei képzésre (felkészítő alkalmakra) milyen létszámban kíván jelölt 

résztvevőket regisztrálni. Az igényfelmérésre jelentkezni a központi vezetőképzési űrlapon 
lehet. 
 

Igényfelmérés vége: 2014. október 31., péntek 
 

2. Jelentkezés és jelöltek adatainak regisztrálása 
 
A jelölt résztvevőknek eddig kell regisztrálni az EVOK-ban (vk.cserkesz.hu/moodle), illetve 

eddig kell feltölteni a szülői nyilatkozatot, a csapatparancsnoki és lelkivezetői ajánlást és az 
iskolai bizonyítvány fénymásolatát. A jelölt résztvevő ezután kapja meg az előfeladatokat. 

 
Jelentkezési határidő: 2014. december 8., hétfő 
 

A képzés (felkészítő) időpontjai: 
 
2014. október 31-ig (péntek) - Igényfelmérés időszaka 

2014. december 8. (hétfő) - Jelentkezési határidő, regisztráció, ajánlások beküldése 
2015. január 12. (hétfő) – Első feladatbeadási határidő 

2015. február 2. (hétfő) – Második feladatbeadási határidő 
2015. február 13-15. (péntek-vasárnap) – Hivatástisztázó I. Hétvége 
2015. március 27-29. (péntek-vasárnap) – Hivatástisztázó II. Hétvége 

2015. május 8-10. (péntek-vasárnap) – Táborkapu Próba Hétvége 
2015. július 7-16. (kedd-csütörtök) – Őrsvezetőképző Tábor 

2015. szeptember 18-20. (péntek-vasárnap) – Tanfolyami Hétvége 
2015. október 23-15. (péntek-vasárnap) – Zárópróba Hétvége, képesítés kiadása  
 

A képzéssel (felkészítővel) kapcsolatos további információk a kerületi vezetőtisztnél 
kérhetők. 

 
Jó munkát! 
 

BePe 
Bedekovics Péter csst. (43.) 

kerületi vezetőtiszt 
 
José 

Pótor József cst. (304.) 
Gilwell Csapat parancsnoka 

https://docs.google.com/forms/d/10Jqi7vFDUp72fSJ-jKGn7vtKjeiJBiyQOw-g434wO2M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/10Jqi7vFDUp72fSJ-jKGn7vtKjeiJBiyQOw-g434wO2M/viewform?usp=send_form
http://vk.cserkesz.hu/moodle
mailto:peter.bedekovics@gmail.com
mailto:gilwellcsapat@cserkesz.hu


ŐVVK - Szombathelyi jelölteknek 

Őrsvezető vezetőképzés – Kortárs közösségi vezetők felkészítője 
 

TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása 
 
A Magyar Cserkészszövetség a III. Cserkészkerület csapatainak a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-

0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében őrsvezetői 
vezetőképzést (kortárs közösségi vezetők felkészítője) hirdet a 2014/15-ös időszakban. 

 
Jelentkezési feltételek: 
 

2015. június 30-ig megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség 1997. augusztus 1. és 2001. 
július 4. közötti születési dátum; 3,5-ös átlagnál jobb tanulmányi eredmény; 

2 év cserkészmúlt (ez alól az alakuló közösségek felmentést kérhetnek); Legalább egy nyári 
táborban való eredményes részvétel; Az I. cserkészpróba anyagának ismerete; Előnyt jelent: 
az adott cserkészkerület csapatában végzett cserkészmunka 

 
A jelentkezés menete: 

1. Igényfelmérés 
Az igényfelmérés során minden csapatparancsnoknak (helyi közösségvezetőnek) meg kell 
adnia, hogy az idei képzésre (felkészítő alkalmakra) milyen létszámban kíván jelölt 

résztvevőket regisztrálni. Az igényfelmérésre jelentkezni a központi vezetőképzési űrlapon 
lehet. 

 
Igényfelmérés vége: 2014. október 31. 
 

2. Jelentkezés és jelöltek adatainak regisztrálása 
A jelölt résztvevőknek eddig kell regisztrálni az EVOK-ban (vk.cserkesz.hu/moodle), illetve 

eddig kell feltölteni a résztvevő jelöltek szüleinek és parancsnokainak vagy a közösség 
vezetőinek írásos hozzájárulását a jelölt képzésen való részvételéhez. 
 

Jelentkezési határidő: 2014. Január 5. 
 

A képzés (felkészítő) időpontjai: 
2014. október 13-ig Igényfelmérés időszaka 
2015. január 5. Jelöltek adatainak regisztrálása 

2015. február 27-március 1. I. Hivatásfelkészítő hétvége 
2015. április 10-12. II. Hivatásfelkészítő hétvége 

2015. június 24- július 4. Őrsvezetői vezetőképző tábor 
A képzés hivatalos email címe: 3ker.orsvezetokepzo@gmail.com 
 

Jó munkát! 
 

Pap Zoltán csst. (708.) 
táborparancsnok 
 

 
 

José 

https://docs.google.com/forms/d/10Jqi7vFDUp72fSJ-jKGn7vtKjeiJBiyQOw-g434wO2M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/10Jqi7vFDUp72fSJ-jKGn7vtKjeiJBiyQOw-g434wO2M/viewform?usp=send_form
http://vk.cserkesz.hu/moodle
mailto:3ker.orsvezetokepzo@gmail.com


Pótor József cst. (304.) 

Gilwell Csapat parancsnoka 

Beszámolók 

72 óra kompromisszumok nélkül - nyitórendezvény 

Csütörtök este a Corvin Tetőn megnyitottuk a 72 óra kompromisszumok nélkül hétvégéjét. A 
történelmi keresztény egyházak, a Regnum Marianum és az MCsSz közös rendezvényére 
több, mint 8000 résztvevő regisztrált! Jó látni, hogy van értéke az önkéntességnek! A 72 fő 

irányítója Jakab Rita csst. (1926.) 
 

Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Házunk tája... 

Maradj talpon! cserkész különkiadás – Hamarosan! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Bizonyára olvastatok róla korábbi leveleinkben, a honlapon, vagy a Facebook oldalunkon, 
hogy a Maradj talpon! népszerű televíziós vetélkedő cserkész különkiadással jelentkezik. 

Ma azt is megtudtuk, hogy mikor: október 17. lesz a nagy nap, amikor a játékban résztvevő 
cserkészeink összemérik tudásukat, emellett pedig láthatóvá teszik, népszerűsítik a 
cserkészetet több százezer tv-néző előtt.  

 
Az időpont tehát: 

október 17. (péntek), 18:30 - M1 
(Ismétlés: október 17., 22:25 – M2) 
 

Bizonyára nagyon jó hangulatú lesz a műsor, ne hagyjátok ki! :) 
 

Jó munkát! 
 
Sándor Viktória 

Kommunikációs munkatárs 
email: sandor.viktoria@mcssz.hu  

Látható cserkészet - levél 72 óra résztvevőinek az egyenruháról 

Tedd láthatóvá a cserkészetet a 72 órán is! 

 

Kedves Cserkésztestvérem! 

 
Célegyenesbe érkezett a 72 óra kompromisszum nélkül jótékonysági rendezvény, amin idén 

nagyjából 7-8 ezer fiatal vesz részt, közöttük közel kétszázan mi, cserkészek. 
 

mailto:gilwellcsapat@cserkesz.hu
mailto:balu@cserkesz.hu
mailto:sandor.viktoria@mcssz.hu


Ez az esemény, amelyet évről-évre egyre nagyobb érdeklődés övez, nagyon jó alkalom, hogy 

megmutassuk magunkat, a cserkészetet, mint a legnagyobb önkéntes ifjúsági mozgalmat 
Magyarországon. 

 
Éppen ezért arra kérlek, hogy ha részt veszel, részt vesztek a 72 órán, tedd te és a csapatod is 
láthatóvá a cserkészetet azzal, hogy a nyitó, záró eseményeken, illetve ha tehetitek, a kiemelt 

projektek megnyitóján – bárhol az országban – egyenruhát viseltek, és felhívjátok a figyelmét 
a cserkészetre mindenkinek, aki arra jár. Ehhez kérlek, nézd meg, hogy mi a cserkészet, és 

hogy miként beszélj róla! 
 
http://cserkesz.hu/vezetok/media 

 
A 72 óra kompromisszum nélkül jótékonysági rendezvényen is kívánok nektek eredményes és 

 
Jó munkát! 
 

Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

Külügyi Hírek 

Betlehemi Békeláng, Bécs 

 Az osztrák cserkészszövetség (PPÖ) szeretettel vár magyar cserkészeket is a Betlehemi 

Békeláng átvételére és továbbosztására. 
 

A program kezdete: 2014. december 13, 14:00 óra 
A program helyszíne: Wien-Gumpendorf-i protestáns templom, Bécs 
 

A láng átvétele előtt lehetőség van ökomenikus istentiszteleten való részvételre, melyen 
minden jelen lévő ország képviselői egy rövid könyörgést (mint misén vagy istentiszteleten) 

mondhatnak - nekik jóval a szertartás előtt meg kell érkezniük. Ehhez a feladathoz három 
emberre van szükség (könyörgést mondó, zászlótartó, láng átvevő), akik természetesen 
bemehetnek az egyébként résztvevőktől elzárt részre, az oltárhoz is. 

 
A programot hivatásos fotós fogja fényképezni, aki minden delegációnak készít egy fotó CD-

t, amit a helyszínen át lehet venni. Ezen okból kifolyólag a fotózás és videókészítés tilos a 
program egésze alatt (csak külön engedéllyel lehetséges, amit előre meg kell kérni), 
csoportképek készítésére csak a program befejeztével van lehetőség. 

 
A szervezők szívesen segítenek, amennyiben valakinek szállásra van szüksége a programon 

való részvételhez. 
 
Jelentkezési határidő: 2014. november 15. 23:59 

Jelentkezni az intercom@cserkesz.hu címre küldött emaillel lehet. 
A jelentkezés feltétlen szükséges, mivel a szervezők kérése, hogy a 3 szereplő és a delegáció 
vezetőjének nevét ismerjék a program megkezdése előtt. 

 

http://cserkesz.hu/vezetok/media
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Hetyey Annamária (702.) 

Országos Külügyi Bizottság 

Cserkészként Csíksomlyón 

A Romániai Magyar Cserkészszövetség 104-es Ady Endre Cserkészcsapata szeretettel 

meghív mindenkit, hogy a Csíksomlyói Búcsún együtt, cserkészekként vegyünk részt. 
 
A 2015-ös év több szempontból is kiemelkedő, mivel a Csíksomlyói Kegytemplom és 

Kolostor a Szűz Mária-szobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából jubileumi 
Mária-évet hirdet a kegyhelyen, és 25 évvel ezelőtt tartotta az RMCSSZ az első, alakuló 

gyűlését május 14 és 25 között. 
 
A szervezők egész hétvégés programmal készülnek a résztvevőknek. 

 érkezés: 2014. május 22., péntek 
 a szállás péntektől vasárnapig biztosított 
 egyszeri (szombat esti) meleg vacsorát biztosítanak 

 lesz flashmob is :) 
 közös virrasztás, keresztút, napfelkelte a nyeregben 

 amennyiben tudtok, hozzatok csapatzászlót és persze egyenruhát is! 

 
Részvételi díj: 35 lej (kb. 2500 Ft), mely magában foglalja a szállást, szombati vacsorát). 
 

Jelentkezés az intercom@cserkesz.hu címre küldött emaillel. 
Jelentkezési határidő: 2015. január 25. 23:59 

 
További információt a szervezőktől tudtok kérni az alábbi email címen: 104@rmcssz.ro 
A befutott jelentkezéseket egyszerre továbbítjuk a szervezők felé, így kérlek ne késlekedjetek! 

 
Hetyey Annamária (702.) 

Országos Külügyi Bizottság 

You're up! 2015 - Franciaország 

 
 

 
 

 
 
 

 
Jó munkát! 

 
Budapest, 2014. október 10., 

Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 
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