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Országos és regionális programok, események, 
képzések 

24. országos cserkész népdaléneklési, népzenei, vers- és mesemondó 
verseny 

 Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Jövő februárban rendezzük a 24. országos cserkész népdaléneklési, népzenei, vers - és mesemondó 
versenyt, de már most lehet rá jelentkezni!  
 

Időpont: 2015.02.14; 10:00 
Helyszín: Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
Jelentkezési határidő: 2015. január 24. 

 
További részletek és a jelentkezési lap 
 

Nagyon örülnénk, ha minél több tehetséges cserkészt ismerhetnénk meg a versenyen, ezért kérjük az 
őrsvezetőket és csapatparancsnokokat, hogy biztassák a csapataikat a jelentkezésre, illetve a 
jelentkezőket segítsék a színvonalas és korosztálynak megfelelő szintű felkészülésben. 

 
Kérdéssel, jelentkezéssel bátran forduljatok hozzám.  
 

Steiger Ancsa csst. (412.) 
főszervező 
steiger.anita@gmail.com 

06-20-393-3242 (cs) 
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Beszámolók 

Sikerrel zárult a 72 óra 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Nagy sikerrel zárult a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció, amin közel kétszáz 
cserkész is részt vett országszerte. 
 

Az önkéntes akció szervezői beszámolójukban mindenkinek megköszönték, akik velük tartottak a 72 
óra során, és önkéntes munkájukkal kicsit szebbé és jobbá a tették a világot.   
A beszámolót itt olvashatjátok, illetve megoszthatjátok a 72 órával kapcsolatos történetei teket, 

gondolataitokat, és az értékelő kérdőívet is kitölthetitek, ami segíti majd a szervezők munkáját a 
következő ilyen akció során. 
 

A 2015-ös 72 óra dátumát pedig már most beírhatjátok a naptárba: 2015. október 8-11.  
Jövőre is szeretettel várnak minden önkéntes fiatalt! Bízunk benne, hogy 2015-ben is ilyen szép 
számmal - vagy akár még többen - vesznek majd részt cserkészek az ifjúsági akción.  

 
Jó munkát! 
 

Sándor Viktória 
Kommunikációs munkatárs 
sandor.viktoria@mcssz.hu 

 
 

Házunk tája... 

Maradj talpon! cserkész különkiadás péntek este! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Elérkezett a várva várt nap, október 17-én, pénteken 18:20-tól kerül adásba az M1-en a Maradj talpon! 
vetélkedő cserkész különkiadása! 
 

Nagy dolog ez számunkra, hiszen a műsor, illetve a játékban résztvevő cserkészeinknek – akikre 
nagyon büszkék vagyunk – köszönhetően több százezer emberhez jut el a cserkészet ebben az egy 
órában. Ha tehetitek, nézzétek meg a műsort, és biztassátok erre a csapataitokat is! A beharangozó 

alapján nagyon jónak ígérkezik. 
 
Íme a beharangozó: http://goo.gl/Z35vLw   

 
Ez pedig a műsor Facebook oldala , ahol az elmúlt napokban a játékosok egy részét is 
bemutatták: https://www.facebook.com/maradjtalpon.m1   

 
Ha lemaradtok róla, itt tudjátok utólag megnézni: http://www.mediaklikk.hu/mediatar/   
 

Tehát az időpont: 
M1, október 17. (péntek), 18:30-tól 
Ismétlés: M2, október 17. (péntek), 22:25-től 

 
Jó munkát! 
 

Sándor Viktória 
Kommunikációs munkatárs 
sandor.viktoria@mcssz.hu 

http://cserkesz.hu/hir/beszamolo/sikerrel-zarult-72-ora
mailto:sandor.viktoria@mcssz.hu
http://goo.gl/Z35vLw
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Külügyi Hírek 

You're up! 2015 - Franciaország 

 A Francia Cserkészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is a 2015-ben megrendezésre 
kerülő "You're up!" elnevezésű dzsemborijára. 

 
A program érdekessége, hogy nem egy egyszerű táborról van szó, hiszen a közös  dzsemborit 
megelőzi egy korábbi, két csapat közt (egy magyar és egy francia) lezajlott program.  Ezt 

twinningnek nevezik, az angol "twin" szóból ered, ami ikert jelent. Ettől azonban nem k ell megijedni, 
jelenleg Budapesten van egy aktív francia cserkészcsapat akik szívesen lesznek valakinek az 
ikrei. Rajtuk kívül természetesen választhattok franciaországi francia csapatot is. Ez továbbá azt is 

jelenti, hogy a tábor helyszínén együtt táboroztok, együtt laktok majd ezzel a francia csapattal. A 
szervezők azzal a céllal alakították így a programot, hogy minél jobban meghismerhessék egymást a 
két ország cserkészei és ezáltal még mélyebb kapcsolatok, barátságok alakulhassanak ki.  

 
A tábor helyszíne: Strasbourg, Franciaország 
A tábor időpontja: 2015. július 16-23. 

A tábor díja: 180 euró + utazás 
 
A programban szerepel továbbá egy "Európa nap" Strasbourgban, a környék felfedezése, 

interkulturális tapasztalatok szerzése és természetesen még sok más is . 
 
Ha úgy érzitek, hogy szívesen részt vennétek ezen a programon, kérünk titeket, hogy jelentkezzetek 

mihamarabb, hiszen a dzsembori előtti találkozót is meg kell még szerveznetek! 
 
Jelentkezési határidő: 2014, december 14. 23:59-ig folyamatosan. 

Jelentkezés az intercom@cserkesz.hu email címre küldött emaillel. 
 
Hetyey Annamária (702.) 

Országos Külügyi Bizottság 

Balti Olimpiai Dzsembori 

Nem jutottál be a japán dzsembori csapatba? Nem engedheted meg magadnak, hogy 9000 kilométert 
repülj? Szeretnél külföldi cserkészekkel táborozni? Mindig is meg akartad kóstolni a seliankát? Te 

vagy az őrsöd olimpikonja? Még nem tudod, hogy mit csinálj júniusban? Gyere velünk a Balti 
Olimpiai Dzsemborira! Ha már a Japán Dzsem előtt szeretnél a nemzetközi cserkészetre 
hangolódni, akkor is szívesen látunk! 

 
A tábor helye és ideje: Észtország, Tagametsa, 2015. Július 14-19.  
Várható költségek: részvételi díj (€120) + útiköltség + előprogram  

Korosztály: 14-18 éves korig résztvevőnek, 18 év felett pedig IST-ként vagy őrsvezetőként 
csatlakozhatsz. 
 

Jelentkezési határidő: 2014. November 13. 
Jelentkezni a baltidzsembori@cserkesz.hu címen lehet. 
A tábor hivatalos nyelve az angol. 

 
További kérdésekkel bátran fordulj a magyar csapat vezetőihez!  
 

Jó munkát! 
A szervezők nevében: 
Remmel István (442.), Husztik Dániel (442.) 

 

mailto:intercom@cserkesz.hu
mailto:amy@cserkesz.hu
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Utazás a jurták és felhőkarcolók országában 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Magyar cserkészek is részt vettek a III. Eurázsiai Regionális Dzsemborin Kazahsztánban júliusban. 

 
Élményeikről, tapasztalataikról Dohy Anna és Keller Csongor (1909. POCSCS) beszámolóját itt 
olvashatjátok: http://goo.gl/SlFnFU  

 
Az eseményen készített összefoglaló kisfilmjüket pedig itt nézhetitek meg. 
 

Jó munkát! 
 
Sándor Viktória 

Kommunikációs munkatárs 
sandor.viktoria@mcssz.hu  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jó munkát! 
 
Budapest, 2014. október 16., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 

http://goo.gl/SlFnFU
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