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Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Mária földjén - cserkész filmvetítés 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
,,Hol volt, hol nem volt, volt egyszer Isten. És itt a mese vége, fuss el véle, mondanánk sokan, mert  

ahogy felnövünk, elbúcsúzunk Istentől, az angyaloktól, és minden „mesehőstől”. Ha nem láthatjuk  
őket, nem hiszünk bennük. Úgy éljük  életünket, mintha nem is léteznének.  
Ennek ellenére emberek milliói azt állítják , hogy beszélgetnek Jézus Krisztussal, ak it  „Testvérüknek”, 

„Barátjuknak” neveznek. És Szűz Máriával is, ak it „Anyának” hívnak. Hiszik , hogy mindannyian Isten 
gyermekei vagyunk, ak it ezért “Atyának” szólítanak.  
Az Ördög Ügyvédje új küldetést kap: fel kell keresnie azokat, ak ik  még hisznek abban, hogy az Égi 

Receptek igenis működnek. De vajon tényleg működnek? Vagy csupán szélhámosok próbálják  
elhitetni ezt velünk? Netalán őket is átverik? Ha JM ügyvéd arra a következtetésre jut, hogy amiben 
ezek az emberek hisznek, az nem is létezik , akkor minden marad a régiben. De mi van akkor, ha ez 

mégsem mese, hanem valóság…?"  
forrás: mariafoldjen.hu 
 

A Mária földjén c. filmet október 26-án mutatták be az Uránia moziban. Lenyűgöző, megható és 
egyben humoros. Úgy gondolom, hogy nem érdemes kihagyni! 
 

Azt hiszem az ajánló nem adja át eléggé a film hangulatát, de azért kukkantsatok bele. :)  
Ajánló 1. 
Ajánló 2. 

 
Keresőknek, szkeptikusoknak különösen ajánlott - szerintem! :) 
 

2014. december 14-én, vasárnap 17:00-kor egy külön, cserkészek számára szóló vetítést sikerült 
leszervezni. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_kat3
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_hir1382
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_hir1389
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_kat4
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_hir1392
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_kat5
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_hir1387
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_kat10
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_hir1391
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_kat11
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_hir1386
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_kat13
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_hir1384
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_hir1385
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a12e22beec98eb_hir1388
http://mariafoldjen.hu/synopsis/
https://www.youtube.com/watch?v=_D_5qa3oQJk
https://www.youtube.com/watch?v=XdHCUSb_EbM


 

A jegy ára: 600 Ft. 
 
Gyertek minél többen! :) Nagyon jó lesz! 

 
Kérlek Titeket, hogy amennyiben van rá lehetőségetek, egyenruhában gyertek! :)  
Alapvetően cserkészeknek szól a vetítés, de hozzátartozók, Regnumosok is jöhetnek.  

 
Ezen az űrlapon pedig jelezzétek részvételi szándékotokat, hogy lássuk hány főre számíthatunk.  
 

A mozifilm vetítés facebook eseménye. 
 
Köszönöm! :) 

 
Jó munkát! 
 

Steiger Ancsa csst. (412.) 

Magyar cserkész család New Yorkban 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

"Hét fiatal magyarországi fotós egy pályázat révén lehetőséget kapott, hogy szeptemberben három 
héten keresztül fotózza a New York-i magyar diaszpóra mindennapjait. Megpróbáltak a képeiken 
keresztül választ kapni olyan kérdésekre, mint például mennyire tudja valaki megőrizni a magyarságát 

egy ilyen hatalmas metropoliszban, vagy hogy mit kaptak ők az amerikai társadalomtól, és mit tudnak 
magyarként annak nyújtani." 
 

(forrás:szeretlekmagyarorszag.hu) 
 
A képek között egy olyan család is látható, akik magyar cserkészként élnek New Yorkban.   

 
A kiállítás 2015. január 18-ig tekinthető meg, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. 
 

További részletekről ITT olvashattok. 
 
Jó munkát! 

 
Győrik Ágnes 
kommunikációs gyakornok 

Beszámolók 

Harmincheten teljesítették az elsősegélynyújtó különpróbát 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Idén ünnepelte hatodik születésnapját a jogosítványhoz szükséges elsősegélynyújtó tanfolyam, vizsga 
és cserkész különpróba, a II. cserkészkerület hagyománnyá vált, egész országra meghirdetett 
speciális programja. A népszerűségét az is bizonyítja, hogy 37 lelkes jelentkező teljesítette a 

tanfolyamot és a vizsgát, valamint érkeztek Budapestről és Gyöngyösről is cserkészek.  
 
Ez a nagy létszámú program 2014. november 28-án, és november 29-én került megrendezésre, 

aminek immár hagyományosan a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium adott otthont.  
 
A résztvevők elsajátíthatták azon ismeretek elméleti és gyakorlati alapjait, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy a vizsgán sikeresen szerepeljenek, valamint a mindennapi gyakorlatban első segítséget 
tudjanak nyújtani bajbajutott embertársaiknak. A tanfolyam alatt gyakorolhatták a próbababán való 

https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/11S9c7yoDoVIT8l_wTdOkDOCZMuNKgEB4LmlN-AnMHeA/viewform
https://www.facebook.com/events/1514274555493520/?fref=ts
mailto:steiger.anita@gmail.com
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ilyen-magyarkent-elni-new-york-ban/
http://capacenter.hu/kiallitasok/kulhon-magyarok-new-yorkban/
mailto:gyorik.agnes@mcssz.hu


újraélesztést, a kötözést, a stabil oldalfektetetést, a mérgezések, vérzések ellátását, a gépjárműből 

való mentést, és elsajátíthatták az általános betegvizsgálat alapjait. Emellett előadásokon 
szerezhették meg a szükséges elméleti tudást.   
 

A tanfolyam alatt mindenki aktívan kivette a részét a munkából, ennek köszönhető, hogy mind 
a harmincheten sikeres vizsgát tettek.  
 

Se a tanfolyam, se a vizsga nem valósulhatott volna meg támogatók nélkül, ezért itt szeretnék 
köszönetet mondani Holczinger Ferenc atyának, iskolánk igazgatójának, aki ismét otthont adott a 
képzésnek, Dr. Feczkó Gábornak, iskolánk orvosának, aki a képzés elméleti részének egy részét is 

tartotta. Palla Dávidnak, aki mentőtiszt hallgatóként a képzésben hatalmas segítségemre volt, 
valamint a vöröskereszt munkatársainak a jó hangulatú vizsgáért.  
Minden segítőnek köszönöm a munkáját, a képzésen résztvevőknek pedig gratulálok a sikeres 

vizsgához! 
 
Jó munkát! 

 
Vass Krisztina csst. (1227.) 
Ifjúság – egészségvédelmi védőnő 

képzésvezető 

Házunk tája... 

Magyar cserkészek a Discovery Channel-en? - Tegyünk érte együtt! 

KCST! 

 
Azért fordulok hozzátok, mert szeretném a segítségeteket kérni. Van egy 15 személyes minibuszom, 
mellyel 2009 óta többnyire cserkészcsapatom mozgatását oldjuk meg.  Egy népszerű angol 

autósműsor felhívásával élve, beneveztem az új műsorukba autómat egy kis kezelésre. A játék 
lezárása után a beérkezett jelentkezésekből a Szervező nevezi meg az öt legjobb jelentkezést 2014. 
december 20-ig a zsűri és a közönség ajánlása alapján. A zsűri 4 darab jelentkezést, a közönség 

pedig 1 darab jelentkezést ajánlhat. A zsűri annak alapján értékeli az jelentkezéseket, hogy milyen 
felújításra használná a jelentkező a fődíjat, ennek során az ötletet és a megvalósíthatósági 
szempontokat értékeli.  

Amely jelentkezés a legtöbb pozitív hozzászólást kapja 
a www.discoverychannel.hu/autokereskedok oldalon, azt ajánlja a közönség.  
 

Az öt legjobb jelentkezés közül Mike Brewer, az „Autókereskedők” és „Autókereskedők –cserebere a 
világ körül” c. műsorok házigazdája választja ki a fődíj nyertesét, és a 2., 3., 4. és 5. helyezetteket 
2015. január 15-ig. 

 
A játék talán a cserkészet népszerűsítésére is kiváló alkalom lehet.  Ha a mi járgányunk nyerne, 
talán még a cserkészetet is be tudnánk egy kicsit csempészni a képernyőre. Nem utolsó sorban 

terveim közt szerepel, hogy a megújuló külső festésen cserkész motívumok kapnak helyet, mintegy 
mozgó reklámfelületként gurulna tovább.  
 

Számítok Rátok, fogjunk össze, hogy megújulhasson az egri cserkészek csapatszállítója!   
Osszátok, küldjétek tovább a felhívást ismerőseiteknek is! Ha van lehetőségetek, kérlek küldjétek ki 
levlistákra, esetleg csapatotok FB oldalán is posztoljátok ki.  

 
Jó munkát és köszi mindenkinek előre is! 
 

Soóváry Bálint őv. (212.) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B50Ml0z9cS9WVmVMT3pSMmw5MTQ/view?usp=sharing
http://www.discoverychannel.hu/autokereskedok
mailto:soovary@gmail.com


Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Vezetőképzési program megújítás koncepció véleményezés 

Elindult a Gilwell Munkacsoport által készített vezetőképzési program megújítás koncepció 
vitaanyagának véleményezése. A dokumentumot erről az oldalról tölthetitek le.  

 
A véleményeteket ugyanezen az oldalon adhatjátok közre, vagy küldjétek el a Gilwell Csapat 
címére 2014. december 31-ig! 

 
Jó munkát! 
 

Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

 
José 
Pótor József cst. (304.) 

Gilwell Csapatparancsnok 
vezetőképzési igazató 

Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

Mondd el ötleteidet a megújuló próbarendszerről 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Arra kérünk Benneteket, hogy mondjátok el a véleményeteket a megújuló próbarendszerről az alábbi 

űrlap kérdései segítségével. Ötleteiteket január 2-ig várjuk. 
Éljetek minél többen a lehetősséggel! 
 

A kérdőívet itt tudjátok kitölteni. 
 
Jó munkát! 

Németh-Nagy Melinda cst. (412.) 
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok 

Meghirdetések 

Cserkész önéletrajzokat várunk! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
2014 áprilisa óta dolgozom HR-esként az MCSSZ-ben. Néhány hónapos ittlétem alatt már több üres 

pozíciót is meghirdettünk. A pályázók között akadtak cserkészek, de volt olyan hirdetésünk is, ahova 
kifejezetten cserkészeket kerestünk. Más szervezetektől is érkezett már megkeresés, hogy tudnánk -e 
megfelelő jelöltet ajánlani megüresedett pozíciókra.  

 
Ebből kiindulva került szóba egy cserkész önéletrajz adatbank működtetése . Ennek létrehozásán 
dolgozom most. Ennek az a célja, hogy egy-egy feladat ill. megüresedett pozíció kapcsán elsősorban 

ebből az adatbankból szólítanánk meg jelölteket.  
 
Jelentkezzetek bátran, ha úgy gondoljátok, hogy szívesen dolgoznátok a szövetség 

munkatársaként. Akkor is küldjetek bemutatkozó anyagot, ha részt vennétek a projekt jellegű 
fejlesztési munkákban, képviselve a cserkész értékeket, hasznosítva tudásotokat, tapasztalatotokat. 

http://www.cserkesz.hu/gilwell-munkacsoport
mailto:gilwelcsapat@cserkesz.hu
mailto:gilwelcsapat@cserkesz.hu
mailto:balu@cserkesz.hu
mailto:gilwellcsapat@cserkesz.hu
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1iSqPir1F5SRePrb9tGW_wuVgwvGon9mQTLMVhx839Jo/viewform
mailto:nemeth-nagy.melinda@mcssz.hu


Abban az esetben is várjuk a jelentkezést, ha hozzájárultok ahhoz, hogy más 

szervezeteknek/cégeknek ajánljunk Benneteket. 
 
Két bemutatkozó anyagot érdemes készíteni. Küldjetek egy önéletrajzot, amiben a tanulmányok és a 

(munka)tapasztalatok szerepelnek (klasszikus szakmai önéletrajz). A másik anyagban írjátok le a 
közösségi munka révén szerzett tapasztalataitokat, a cserkészetben betöltött szerepeiteket, 
képzettségeket, fontosabb eseményeket, referenciaszemélyeket. Érdemes feltüntetni azt is, hogy 

milyen munkaterületen és milyen jellegű feladatra vállalkoznátok.  
 
A bemutatkozó anyagokat a hr@mcssz.hu e-mail címre várom! 

 
Jó munkát! 
 

Katona Mária 
HR generalista 

Rátok van szükségünk! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 
Mint tudjátok, december 20-án Cserkészkarácsonyt szervezünk többnyire hátrányos helyzetű 
gyermekek számára. Szeretnénk, hogy az esemény minél cserkészesebb legyen, hogy a gyerekek 

megismerhessenek minket, cserkészeket! Ez az 500 gyerek lehet, hogy még nem is hallott a 
cserkészetről, hiszen olyan településekről érkeznek, ahol jelenleg nem működik cserkészcsapat. 
Mutassuk meg nekik a cserkészélet örömeit játékokon és személyes példánkon keresztül! Meséljünk 

nekik élményeinkről, a tábortüzes estékről, a túrák során látott tájakról, kreatív programjainkról!  
Természetesen a cserkészet szerves részét képezi a zene öröme is! Sokatok tud is hangszeren 
játszani, énekelni! Énekeljünk hát közösen a gyerekekkel - tanítsunk karácsonyi vagy akár 

cserkészdalokat nekik, hogy lássák, milyen gazdag hazánk zenéje! 
A rendezvény előkészületeire erős cserkészfiúkat is keresünk, akiknek kemény fizikai, hajnali 
munkájukat anyagilag is honoráljuk. Nagy segítség lenne, ha jelentkezne köztük olyan is, aki C 

kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik. Teherautót biztosítunk mi a szállításhoz.  
 
Várjuk tehát jelentkezéseteket: 

 
• hangszeres kísérőnek, énekesnek (nem nagy közönség előtt, csak 8-10 gyereket tanítani dalokra, és 
nem is hat órán át, hanem csak egy-egy neked alkalmas órára) 

• gyerekek kísérőjének, "egynapos őrsvezetőnek" 
• pakoló fiúnak, alkalmi munkavállalói díjért, péntek-szombatra (nem muszáj cserkésznek lenni) 
• teherautó-vezetőnek (utóbbi kettő munkaidőben egybeesik, tehát mindkettőre lehet egy személyben 

jelentkezni) 
 
Gyertek, és legyetek részesei Ti is a meghívott gyerekek örömének! 

 
Időpont: 2014. december 20. (10-16 óráig) 
Helyszín: Budapest, III. kerület, Római part 3. 

 
Jelentkezés: program@cserkesz.hu 
Telefon: +36 20 282 54 84 

 
Jó munkát! 
 

Bellák Hedvig csst. (25.) 
projekt asszisztens 
Cserkészház 

 

mailto:hr@mcssz.hu
mailto:katona.maria@mcssz.hu
mailto:program@cserkesz.hu
mailto:program@cserkesz.hu


Balesetveszélyes a pilisi erdők látogatása! 

 Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi közleményt tette közzé: 

 
"Jegesedés miatt balesetveszélyes a pilisi erdők látogatása! 
A Pilisi Parkerdő Zrt. figyelmezteti az erdő látogatóit, hogy a fákra rakódott jég miatt balesetveszélyes 

a 400 méteres tengerszint feletti magasság fölött fekvő erdőterületek látogatása a Pilisben, a Budai- 
és a Visegrádi-hegységben. 
A fák ágait és törzsét közel két centiméteres jégréteg borítja, ami több tonna terhet jelent egy -egy fa 

esetében. Ezt a terhelést a fák sok helyen nem bírják, ágak szakadnak le, egész fák dőlnek ki a 
magasabban fekvő területeken. Olvadáskor sem veszélytelen még az erdő látogatása, hiszen a 
magasból akár kilónyi jégdarabok hullnak le. Az erdőben futó utakon közlekedők is fokozott 

figyelemmel vezessenek, több helyen, főleg Dobogókő térségében kell számítani útra hullott ágakra, 
kidőlt fákra." 
 

Potens, hogy van még egy pár érintett erdőterület a Pilisen kívül is.  
 
Túrázás előtt javasolt érdeklődni a helyi erdészetnél! 

 
Jó munkát! 
 

Csikó 
Csikós András csst. (205.) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Jó munkát! 
 

Budapest, 2014. december 4., 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst.  

országos vezetőtiszt 

mailto:csikosbandi@gmail.com


 
 


