
 
Hírlevél IX/29, 2014. novelmber 5. 

 Az MCSSZ helyzete 

o Kósza korosztályi vezető 
o MCsSz kósza tábor 2015. 

 Országos és regionális programok, események, képzések  

o 25 éves a 802. Szent Korona Cserkészcsapat - Jubileumi bál 
o MCSSZ - A jövő szövetsége - INDABA Országos Konferencia 2014 

 Beszámolók 
o Beszámolók az első alapozó felkészítőről 

 Házunk tája... 
o Cserkészről neveztek el közterületet 
o Új szálláslehetőségek a Cserkészparkban 

o Új táblát kapott a Cserkész-forrás 
o Hazament 

 Külügyi Hírek 

o Köszönetnyilvánítás 

 Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 
o Lezárult az 5. CspkVK 

 Meghirdetések 
o Pályázati felhívás gyermek-és ifjúsági közösségépítő programsorozatok 

támogatására 

Az MCSSZ helyzete 

Kósza korosztályi vezető 

A kósza korosztály egyre jobban láthatóan eltér a cserkész korosztálytól. Bár BiPi alapvetően 
nagycserkészekkel és kiskószákkal kezdte a munkáját, a cserkész korosztály nem foghat át 7 éves 
időtartamot. 

Ezt felismerve az elmúlt 17 évben számos helyen kezdődött valami kósza élet címén. Érdemes lenne 
ezeket megismerni, a kereteket meghúzni, támogatást adni és segíteni a vezetőinket.  
 

Ebben az együttműködésben a X. (Pesti) Cserkészkerület kvt -jével egyetértésben a kerületi kósza 
szakvezetőre bízzuk ezt a munkát. Jóvér Ákos csst. (802.), akinek a nyári, kósza táboros felhívását 
olvashatjátok lentebb. 

Ákost eléritek a koszavezeto@cserkesz.hu címen, ha van kérdésetek hozzá. 
 
Jó munkát, és köszönöm az együttműködést! 

 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 
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MCsSz kósza tábor 2015. 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 
Jóvér Ákos vagyok, a 802. Szent Korona cserkészcsapat Hiúz őrsének az őrsvezetője. A Hiúzok 

kósza korosztályúak. (Hamarosan kiderül, hogy ez miért fontos.) 
 
Bellák Hédi csst. (25.) és jómagam idén nyáron Portugáliában önkénteskedtünk két cserkészparkban, 

majdnem két hónapot. Ez idő alatt megismertük az ottani cserkészetet, sok élményt gyűjtöttünk és sok 
cserkésztábort láttunk, sőt voltunk az ottani kerületi nagytáborban is! Ez alatt a majd’ két hónap alatt 
ellestünk sok jó praktikát, módszert, ötletet az ottani lelkes cserkészektől. Sokat gondolkodunk már ott 

kint is, hogy az ottani százezer fős cserkész mozgalomból mik azok az elemek, amiket a mi 
cserkészetünk erősítésére tudunk használni.  
 

Ennek a gondolkozásnak lett az eredménye, hogy meg akarjuk valósítani a kifejezetten kósza 
korosztálynak szóló, korosztályi nevelési célokat szolgáló korosztályi tábort.  
Hosszútávú célunk, hogy segítsük a kósza korosztály létszámbeli növekedését, hogy ez a korosztály 

legyen egyenrangú társa a többi korosztálynak a Magyar Cserkészszövetségben.  
Tanulva Bi-Pi példájából, aki előbb kipróbálta a elképzeléseit egy szigeten egy táborban, majd csak ez 
után írta meg a Scouting fo Boys-t, mi is kipróbáljuk az elképzeléseinket és leszűrjük belőle a 

tapasztalatokat. 
Elképzeléseinket bemutattuk a VTK-n, a I. és X. kerületi vezetőtiszteknek és PFM-eknek, majd pedig 
az országos vezetőtisztnek is. Mindenhol elismerő, támogató és bátorító szavakat kaptunk a 

terveinkről. Támogatásuk nyomán elkezdtük a szervezést és egy kérdőívvel szeretnénk jobb rálátást 
szerezni a jelenlegi kósza korosztályi helyzetről.  
Kérlek, segíts a kérdőív kitöltésével és további kósza korosztályban érintetteknek való megosztással:  

 
http://goo.gl/t0fDav 
 

Természetesen a kósza korosztály sok kérdést, megvitatandó témát, megosztandó véleményt vált ki 
sok cserkészvezetőből. Érthető, hiszen mindannyian keressük a legjobb módokat arra, hogyan tudunk 
a ránk bízott kószáknak valami hasznos, előremutató és élvezetes programot, illetve minőségi 

cserkész nevelést adni. Egy távlati hozadék lehet majd, hogy egy közös gondolkozás indul el arról, 
hogy mit kéne és mit tudunk adni a kósza korosztályú fiataloknak, milyen legyen a kósza identitás, 
mire van szüksége egy kószának. Ezt biztos, hogy mindenkivel együttműködve, országos szinten kell 

kialakítani. 
 
Én most még ehhez “csupán” kezdő löketet adok! E levél célját és saját hatáskörömet tehát egyelőre a 

táborra szeretném szűkíteni, mégpedig egy 2015-ben megvalósuló kósza táborra, amit Nektek, a Ti 
kószáitoknak szervezünk, saját lelkesedésünkből és ötleteinkből. Egyszerűen csak bízunk benne, 
hogy elnyeri tetszéseteket és örömet leltek majd benne. A tábor előreláthatólag 2015 augusztusának 

első felében kerülne megrendezésre. 
 
Ahogy a mondás is tartja, egységben az erő. Egy olyan csepp leszünk a tengerben, ami elindítja ezt 

az egységet teremtő összefogást. Ehhez pedig, kedves Cserkésztestvéreim, majd a Ti testvéri, segítő 
kezeitekre, biztató támogatásotokra és gondolataitokra is szükség lesz a közös ügy érdekében! 
 

Köszönjük előre is! 
 
“Hiszek! 

A kevesek egymásbatett kezében, 
A testvérszóban, a bajtársmarokban, 
Az érben, mely patak lesz és folyó,...” 

(Sík Sándor: Megyeri hitvallás) 
 
Jó munkát! 

 
Jóvér Ákos csst. (802.) 
X.kerületi kósza szakvezető  

http://goo.gl/t0fDav
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Országos és regionális programok, események, 
képzések 

MCSSZ - A jövő szövetsége - INDABA Országos Konferencia 2014 

Kedves Cserkésztestvérem! 
 
Szeretettel várunk az idei, cserkészvezetőknek szervezett  INDABA Országos Konferenciára , hogy 

közösen alkossunk véleményeket, illetve keressünk megoldásokat a Szövetség hatékony működése 
érdekében. 
 

Mivel a közös, és eredményes gondolkodás hosszú folyamat, ezért az idei INDABA rendezvényt két 
naposra terveztük, a munka mellett pedig természetesen teret kap a pihenés és a kikapcsolódás is 
egy festői környezetben. 

 
Időpont: 2014. november 22-23. 
 

Helyszín: Csónakház Mulató (Budapest, Római Part 30.) 
 
Ellátást mindkét napon, szállást pedig igény szerint biztosítunk, a vidékről érkező 

cserkésztestvéreinknek akár péntek estére is.  
 
A program szombat reggel kilenctől vasárnap délután kettőig tart. A szakmai előadások, kiscsoportos 

foglalkozások mellett lehetőségünk lesz közös misén és/vagy istentiszteleten részt venni, este pedig 
szórakoztató programok és DJ-buli is vár mindenkit. 
 

A programon való részvétel regisztrációhoz kötött! 
 
A programot a TÁMOP 5.2.8. – Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című kiemelt projekt 

forrásaiból finanszírozzuk, így tudjuk teljes egészében ingyenessé tenni számodra, és átvállalni a 
személyenként húszezer forintos költségeket, amit azonban akkor is k i kell fizetnünk, ha nem jössz 
el. Éppen ezért kérünk, hogy a programokra való regisztrációdat alaposan gondold át, és csak 

akkor jelentkezz, ha valóban részt is veszel rajtuk! 
 
Regisztrálni 2014. november 10. éjfélig lehet, ezután 3 napig, azaz november 13. éjfélig tudod 

ingyenesen lemondani a programot, vagy annak bármely egységén való részvételedet 
a program@cserkesz.hu-ra küldött üzenettel. 
 

A Konferencián való részvétel korlátozott számban lehetséges (200 fő), jelentkezési sorrendben 
történik. 
 

További részletek és regisztráció: http://goo.gl/forms/moLmfzRa7r 
 
Ha kérdésed van, bátran fordulj hozzánk a program@cserkesz.hu, vagy a 20/282-5484-es számon. 

 
Számítunk a Te jelenlétedre, és véleményedre is! 
 

Jó munkát! 
 
Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
 

nevében: 
 
Tekse Balázs cst. (958.) 

nevelési igazgató 

mailto:program@cserkesz.hu-ra
http://goo.gl/forms/moLmfzRa7r
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25 éves a 802. Szent Korona Cserkészcsapat - Jubileumi bál 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A 802. Szent Korona Cserkészcsapat sok szeretettel meghív minden kedves ismerőst, barátot, szülőt, 

cserkészt, felnőtt- vagy öregcserkészt és cserkészszimpatizánst a csapat 25 éves fennállásának 
alkalmából rendezett JUBILEUMI BÁLJÁRA! 
 

A bál november 8-án, a gödöllői Művészetek Házában lesz megrendezve, ünnepélyes keretek 
közt.  
 

A helyszín 2 perc sétára van a HÉV megállótól vagy a buszvég állomástól, illetve egy nagy parkoló is 
rendelkezésetekre áll! (térkép)  
 

A bál programja: 
18:15 - Kapunyitás 
19:00 - Ünnepi megnyitó, csapatunk műsora 

21:00 - Nyitótánc 
21:00-tól: Zene és tánc, büfé, teaház, kávézó, csokizó, cserkészkiállítás, és sok minden egyéb...  
24:00 - Zárás 

 
Jegyárak: 
Elővételben: 2000 Ft, helyszínen: 2500 Ft 

Családos jegy (2 felnőtt + 2 gyermek) 5000 Ft, helyszínen: 6000 Ft, további gyermekre +500 Ft ( 6 év 
alatt a belépés ingyenes) 
A bálra támogatói jegy is vásárolható 

A jegyár a bálon való fogyasztást is tartalmazza.  
 
Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal Schlick-Szabó Annához (schlickanna@gmail.com ), vagy 

Korosa Petrához (korosapetra@gmail.com). 
 
Facebook esemény itt elérhető! 

 
A bál meghívót itt nézhetitek meg. 
 

Kérjük, ünnepélyes alkalomhoz illő ruhában érkezzetek! 
 
Várunk mindenkit sok szeretettel egy kellemes hangulatú, táncos ünneplésre! 

 
Jó Munkát! 
802. sz. Szent Korona cscs. 

Gödöllő 

Beszámolók 

Beszámolók az első alapozó felkészítőről 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés 
támogatása című kiemelt projekt keretében megtartotta az első felnőtt önkéntes közösségvezetők 

felkészítőjét (alapozó felkészítőt). 
 
Erről olvashattok részletesen itt: 

A képzés részletes ismertetése 
I. turnus, I. hétvége 
I. turnus, II. hétvége 

II. turnus, I. hétvége 

https://www.google.hu/maps/place/M%C5%B1v%C3%A9szetek+H%C3%A1za+G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91+Kultur%C3%A1lis+%C3%A9s+Konferencia+K%C3%B6zpont/@47.598032,19.350134,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x0:0x5c4896436e24764f
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https://drive.google.com/file/d/0B50Ml0z9cS9WajduQ1ljd3BQTTA/view?usp=sharing
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II.turnus, II. hétvége 

III. turnus, I. hétvége 
IV. turnus, I. hétvége 
 

A későbbiekben a honlapon is találhattok majd rövid összefoglalót a képzésekről.  
 
Jó munkát! 

Győrik Ágnes 
kommunikációs gyakornok 

Házunk tája... 

Új szálláslehetőségek a Cserkészparkban 

KCST! 
 
Szeptember végén a bécsi cserkészparkból kaptunk 17 db használt, de osztrák minőségű emeletes 

ágyat. (Nem süpped be, felkeléskor nem akad bele a hajad.) 
 
Köszönjük a szállításban nyújtott segítséget Szabó Petinek (400) és Garay Józsinak (221), és a 

szerelést Csabának, és Misi bácsinak. 
Képek itt. 
 

Nyáron készült el új szálláshelyünk, amelyet a külföldi önkéntesek építettek. Az általuk Steve névre 
keresztelt építmény egy nomád menedék szálláshely.  
Sátorhely díj áron lehet megszállni benne 8-10 matracnak van hely. Vagány vándoroknak 

vagányoknak ajánljuk szeretettel. 
Képek itt. 
 

 
JM! 
 

Misi bá, Csaba & Gergő 
Sztrilich Pál Cserkészpark 

Cserkészről neveztek el közterületet 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 
Egykori csapatparancsnokunkról - dr. Marián Miklósról - nevezték el a Baláta-tó idén átadott sétányát. 
 

Az alkalomról bővebben itt olvashattok. 
 
Parancsnokunk a Baláta-tó egyik legelhivatottabb kutatója volt, aki 1952 óta kutatta az ősláp gerinces 

állatvilágát, mely témájából 1959-ben megvédte doktori disszertációját. 
Emlékét mi is büszkén őrizzük! 
 

Jm! 
 
Bérdi Péter csst. (519.) 

csapatparancsnok 
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Új táblát kapott a Cserkész-forrás 

Az alumínium csövét akarták kivenni és pénzé tenni. Mivel stabilan be volt építve kudarcot vallottak,  
ezért a forrás tábláján álltak bosszút összetörték.  
 

Természetjáró ismerősöm Bóday Miklós és segítőtársa Karsai József kőfaragó a harminc ezer 
forintértékű új forrástáblát elkészíttették, és díjmentesen átadták a Mecsek Egyesület Munka 
Osztályának, hogy építsék be a megrongált tábla helyére. 

 
Köszönjük a természetjárók nevében! 
 

Baumann József forrásépítő 
 
Képek a forrásról 

Hazament 

Elhunyt Schneider Imréné cserkésztiszt, a népművészet mestere 88 éves korában, 2014. október 26-
án a B.A.Z. megyei Tállyán. 

Temetése Tállyán 2014. október 30- án 14 órakor volt. 
 
J.M! 

 
Újlaki Csaba cst. (763.) 

Külügyi Hírek 

Köszönetnyilvánítás 

 A Magyar Cserkészszövetség Országos Külügyi Bizottsága ezúton mond köszönetet: 

 Borzák Péternek a 2014-es Scouting Train csapatvezetőjének; 

 Galló Gergelynek a 2014-es Eurázsiai Dzsembori csapatvezetőjének;  
 Újsághy Gézának a 2014-es Közép-Európai Dzsembori csapatvezetőjének 

az elvégzett, példaértékű munkájukért. 
 
 

Böröczky Csongor csst. (442) 
Országos Külügyi Vezető 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Lezárult az 5. CspkVK 

Ismét egy vezetőképzés végéhez értünk. 2014. október 30-án a Nagykovácsi Parkban lezárult az 5. 
CspkVK. Sikerrel teljesítették, és megkapták a nyakkendő-gyűrűjűket: 
 

Amberboy Domonkos csst. (412.) 
Czettele Győző cst. (1016.) 
Hartmann Zoltán csst. (608.) 

Kriszbacher Gergő csst. (217.) 
Kuti Szilárd csst. (1604.) 
Módly Noémi csst. (708.) 

Rácz Borbála csst. (1019.) 

http://termeszetjaro.hu/cikk/uj_tablat_kapott_a_cserkesz-forras
mailto:csongor@cserkesz.hu


Szilassy Péter csst. (16.) 

 
Hálásan köszönjük a kiképzőik munkáját, és a résztvevők kitartását! 
 

Jó munkát! 
 
José 

Pótor József cst. (304.) 
Gilwell Csapat 
 

Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Meghirdetések 

Pályázati felhívás gyermek-és ifjúsági közösségépítő 
programsorozatok támogatására 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet gyermek - és ifjúsági közösségépítő 

programsorozatok témában.  
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe! 
 

A pályázatról bővebb információkat itt találtok. 
 
 

Jó munkát! 
 
Buday Barnabás cst. (16.) 

országos elnök 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jó munkát! 
 
Budapest, 2014. november 5., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 

mailto:gilwellcsapat@cserkesz.hu
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