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o Cipősdoboz-ajándék gyűjtőpontokat keresünk! 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Jezsuita ifjúsági adventi zarándoklat 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 
Kaszap István születésének 100. és halálának 80. évfordulója alkalmából jubileumi programsorozatot 
rendez közösen a Magyar Jezsuita Rendtartomány, a Székesfehérvári Egyházmegye, a Magyar 

Cserkészszövetség és a Ciszterci Szerzetesrend. Kaszap István még a 20. születésnapját sem 
érhette meg, rövid életében mégis olyan céltudatosságról és elkötelezettségről tett tanúságot, ami 
példa lett sok útkereső fiatal számára. A jubileumi év mottója: Van célom! felhívja az elköteleződéstől 

félő vagy a céltalanság útvesztőjében sodródó fiatalok figyelmet a nagyobb célokért áldozott élet 
értékére és értelmére. 
 

A jubileumi évet adventi zarándoklat nyitja meg Székesfehérváron 2014. december 20-án, Kaszap 
István halálnak évfordulóján, amelyre szeretettel hívjuk középiskolás diákjaikat, a lenti program 
alapján.  

 
Résztvevők: 9-12. évfolyamos diákok számára 
 

Találkozó: 2014. december 20. szombat, 08: 00 Budapest, Kelenföldi pályaudvar 
 
Ízelítő a programból: 

• Betlehemből érkezett béke-láng 
• Elmélkedés célokról és motivációkról 
• Csend-szakasz 

• Erdei és városi zarándoklat 
• Ünnepi szentmise 
 

Távolság: 14 km gyalogút 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_kat3
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_hir1402
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_hir1405
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_kat5
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_hir1396
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_hir1401
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_hir1404
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_kat7
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_hir1398
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_hir1399
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_kat10
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_hir1400
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_kat13
https://mail.google.com/mail/u/0/#14a3807f0dcddab5_hir1397


Érkezés: Kelenföldi pályaudvar, Budapest 19:30 

 
Csatlakozási pontok: Székesfehérvár-Repülőtér állomás 9:30, Székesfehérvár Ciszterci Gimnázium 
15:15, Prohászka templom 17:00 

 
Hoznivalók: Napi hideg élelem és innivaló, meleg ruha, esőkabát, VONATJEGYEKET mindenki 
egyénileg szerzi be! 

 
Részvételi szándék jelzése, további információk itt.   
 

Ha kérdésetek van a programmal kapcsolatban a szervezőt, Kis Ferenc jezsuita jelöltet kereshetitek. 
 
Jó munkát! 

 
Győrik Ágnes 
kommunikációs gyakornok 

 

Cserkészeinknek köszönhetően az ország több pontjára eljut a 
Békeláng! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Betlehemi Békelángot december 13-án Buday Barnabás országos elnök, és a magyar delegáció 

három kitüntetett cserkésze, a gyöngyösi Rozgonyi Róbert őv. (789.), a miskolci Szabó Attila 
őrsvezető és a budapesti Turóczi Krisztina cst (25.) hozzák el Bécsből hazánkba. A Békeláng első, 
ünnepélyes átadására Budapesten, a Fasori Református Templomban kerül sor december 14-én, 17 

órától.  
 
Sokan, sok helyről jeleztétek, hogy részt vesztek az átadó ünnepségen és magatokkal viszitek a 
lángot saját településetekre. Ismét megmutatták a cserkészek, milyen összefogásra képesek! 

 
Ezekre a helyszínekre már biztosan eljut a Békeláng: 

 Budapest/Csepel:  

Mária királyné útja 159. 

Királyerdői Református Templom, Szent István út 196. Budapest 1213 

 Dunakeszin a Szent Imre Cserkészcsapatnál 

 Tata, Kapucinus templom, Tata Bartók Béla u 1. 

 Debrecen Főterén és a Szent Anna Székesegyházban 

 Rácalmás, Erdő sor 16. 

 Kulcs 

 Pilisszentiván  

 Székesfehárváron a Prohászka templomban december 17-én, 17:00 órakor ünnepélyes 

keretek között veszik át a lángot. Ez egyben a Kaszap István szentmise bevezetője lesz, 
hiszen a jövő év az MCSSZ-ben és a magyar katolikus egyházban Kaszap István jubileumi 
éve lesz, ami 2015. március 25-én kezdődik és 2015.december 17-én záródik. 

 Balatonboglár, Római Katolikus Templomban december 14-én 10 órakor lesz a Békeláng 
ünnepség. A templomból karácsonyig vihető el a láng.  

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit a december 14-i, budapesti lángátadó ünnepségre a 
Fasori Református Templomba! 

 
Legyünk részesei az összetartozásnak, a biztonságnak, a kölcsönös bizalomnak és szeretetnek! 
 

Jó munkát! 
Tőrincsi Tímea 
Kommunikációs vezető 

 

https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1qNr6ZhLOTcaZuf7H7sn5mJ71BGTw1osHInBeM-Hp5Fk/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1qNr6ZhLOTcaZuf7H7sn5mJ71BGTw1osHInBeM-Hp5Fk/viewform?c=0&w=1
mailto:kisshernyo@gmail.com
http://drive.google.com/file/d/0BxHB2X6Xul2tczQtVm5XQ29nek0/view?usp=sharing
mailto:torincsi.timea@mcssz.hu


Házunk tája... 

Új szakvezetők kinevezése 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Az MCsSz szakágainak szakvezetőit megerősítette, illetve újakat nevezett ki az OVT. A szakági 
munkánk érdekében az országos szintű vezetők az OVT-vel közösen irányítják a szakági munkákat, 
és fogják össze a szakágakban résztvevők életét.  

 
Országos szakági vezetőink: 
 

Tóth Hajnalka csst. (433.) - katasztrófavédelmi szakág 
Markó Gergely csst. (140.) - ejtőernyős szakág 
Nagy Gergely csst. (442.) - barlangász szakág 

Némethy Kálmán csst. (442.) - regös szakág 
Vidovich Kálmán cst. (298.) - kerékpáros szakág 
Ware Áron csst. (126.) - vízi szakág 

Kovács Krisztián (105.) - lovas szakág 
Kovács Árpád csst. (25.) - vadonlakó szakág 
 

Még nem rendelkezik országos szakvezetővel: 

 hegymászó szakág 

 repülős szakág 
 sí szakág 

 
Mindegyik szakág elérhető lesz jövő héttől a szakág neve@cserkesz.hu címen 

(pl. vadonlako_szakag@cserkesz.hu). 
 
Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Elszámolható közösségi szolgálatként az őrsvezetői munka - 
Felmerült kérdések 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Amint arról korábban beszámoltunk, elszámolható közösségi szolgálatként az őrsvezetői munka, 
Buday Barnabás cst. (16.) országos elnök hathatós közbenjárásának köszönhetően.   
 

Az őrsvezetői szolgálat elszámolásáráról egyre több kérdés érkezik hozzánk, így a Magyar 
Cserkészszövetség honlapján készítettünk egy külön alfejezetet a témának, ahol a legfontosabb 
kérdéseitekre megtaláljátok a választ, valamint itt bővebben olvashattok az elszámolhatóság egyéb 

feltételeiről is. 
 
Ha a fenti kérdéseken túl bármi egyéb kérdés merült fel bennetek a témával kapcsolatban, leveleiteket 

továbbra is várjuk aharshegy@cserkesz.hu email címre.  
 
Jó munkát! 

 
Tekse Balázs cst. (958.) 
szakmai vezető 

nevében 
 

mailto:neve@cserkesz.hu
mailto:vadonlako_szakag@cserkesz.hu
mailto:balu@cserkesz.hu
http://cserkesz.hu/cserkeszek/kozossegi-szolgalat
mailto:harshegy@cserkesz.hu


Evetovics Zorka (85.) 

szakmai asszisztens 

Köszönjük a támogatásotokat! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Az elmúlt hétvége, annak eseményei nagyon nehezek voltak mindannyiunk számára. Egy jelenleg 
nyomozás alatt lévő, egy személyhez köthető eset miatt a híradások középpontjába került a 
cserkészet. 

Az Úristen támogatásával, és közös erőfeszítéssel a nehezén sikerült túljutnunk! 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni nektek azt a mérhetetlen támogatást, amit adtatok nekünk a 

munkához, amivel ezt az ügyet kellett kezelnünk. Nagy erőt adtak számunkra a biztató, és köszönő 
levelek, telefonhívások, amelyek megerősítettek bennünket abban, hogy cserkészetünk egy nehéz 
helyzetekben is összetartó, segítő közösség! 

Nagyon bízunk abban, hogy sikerült úgy kezelnünk ezt az ügyet, hogy  a cserkészet hírnevén ne 
essen csorba, és az emberek továbbra is bizalommal forduljanak az irányába. Örömmel vesszük 
meglátásaitokat, véleményeteket ezzel kapcsolatban.  

 
Köszönjük nektek azt is, hogy a rendkívüli hírlevélben megfogalmazott kéréseinket meg fogadva 
kezeltétek a legtöbben ezt az ügyet, és nem kommenteltetek, nem nyilatkoztatok azzal kapcsolatban. 

Nagyra becsüljük és köszönjük azt a cserkészies hozzáállást, amivel megtiszteltük egymást. Nem 
rohant senki, hogy elmondja meglátásait, véleményét; hogy támogató, vagy sértő hozzászólások 
esetén írásra ragadtassa magát; hogy megossza, akár a magunk köreiben véleményét. Arra kérünk, 

hogy közösségünk védelme érdekében ezt ezután se tegyétek, illetve továbbra is a rendkívüli 
hírlevélben megfogalmazottak szerint járjatok el az ügyben. 
 

Mindezek mellett kérjük, hogy cserkészek, vezetők, szülők, egyaránt legyünk közösségünk részese és 
felelőse, és ha bárki olyat tapasztal, amely ügy továbblépést igényel, ossza meg vezetőjével.   
Köszönjük nektek a támogatást! 

 
az Országos Elnökség nevében  
 

Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Külügyi Hírek 

Vendeblo Jamboree - Dánia 

KCST! 
 

A Dán Cserkészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is a 2015-ben már kilencedik 
alkalommal megrendezésre kerülő Vendelbo Dzsemborijukra. A tábor szlogenje a Természet - 
Kreativitás - Cserkészet, és a programok is ezekhez fognak igazodni.  

 
A tábor helyszíne: Mosbjerg Scout Centre, Dánia 
A tábor ideje: 2015. július 25. - augusztus 1. 

A tábor költsége: 190 euró (ellátással) 
 
Életkor: 14-23 év (különböző programok a 14-17 és 18-23 éves korosztálynak) 

 
Van lehetőség eszközök "kölcsönzésére" dán cserkészektől, így még a sátrak szállítását is ki tudjuk 
küszöbölni. 

 
Az izgalmas programok mellett a szervezők a következő szolgáltatásokat tervezik:  

mailto:evetovics.zorka@mcssz.hu
mailto:balu@cserkesz.hu


 vadnyugati légkör 

 Észak-Jutland felfedezése 

 ingyenes WiFi 

 mobil applikáció, a tábor előtti, alatti és utáni hírekkel 

 elektronikus információs rendszer a táborban 

 melegvizes zuhany 
 vásárlási lehetőség dán korona nélkül, feltöltött kártyákkal 

 
Jelentkezési határidő: 2015. január 31., 23:59 az intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel. 
 

További kérdés esetén forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal! 
 
Hetyey Annamária (702.) 

Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 

Dolgozz Dél-Koreában, a Suncheon Cserkészparkban! 

KCST! 
 

Dolgozz Dél-Koreában, a Suncheon Cserkészparkban! 
 
A SAPSC (Suncheon Asia-Pacific Scout Center) munkatársakat keres! A Dél-Korea déli részén, 

gyönyörű környezetben működő cserkészparkba fizetett segítőket várnak, 3 hónapos időtartamra, két 
különböző intervallumra is. Az évek során már több magyar cserkész is dolgozott itt, akik mind 
rendkívüli élményként írták le az ott töltött időt! 

 
Lehetséges időpontok: 

 2015. március 9. - május 29. 

 2015. augusztus 25. - november 13. 

 

A jelentkező: 

 18-30 éves kor közötti férfi vagy nő lehet; 

 jól kell tudjon angolul; 

 képes kell legyen cserkész ismeretek átadására a gyerekeknek;  
 cserkészszövetsége WOSM vagy WAGGGS tag.  

 
Mit kínálnak? 

 Látogatást és munkavállalói vízumot Dél-Koreába; 

 Barátságkötést külföldi cserkészekkel; 

 Egy másik cserkészszövetség megismerését;  

 Egy másik kultúrába való betekintést; 

 Az angol nyelvtudásod fejlesztését; 

 Fizetést a tábor ideje alatt (havi $400); 

 Utazási támogatást; 

 Heti 1-2 szabadnapot; 

 Ingyenes elhelyezést a cserkészparkban, kétágyas szobákban; 

 Ingyenes teljes ellátást (napi háromszori étkezés, a szabadnapokon is);  

 Ingyenes felszerelést (egyenruha, ágynemű, tisztálkodófelszerelés, stb.);  

 Ingyenes látogatást a környékbeli látványosságokhoz;  
 Túrázási, biciklizési, hegymászási lehetőséget. 

mailto:intercom@cserkesz.hu
mailto:intercom@cserkesz.hu


 

Amennyiben jelentkeznél, küldj egy e-mailt az intercom@cserkesz.hu címre, és válaszként küldjük a 
jelentkezési lapot, ill. egy bővebb információkat tartalmazó levelet! A kitöltött jelentkezési lap 
visszaérkezési határideje a Külügyi Vezetőhöz (személyesen vagy postán):  

 az első időpontra 2015. január 8. 

 a második időpontra 2015. május 31. 

 
Hetyey Annamária (702.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Központi Kiscserkész Őrsvezetőképzés 

KCST! 
 

A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés 
támogatása című kiemelt projekt keretében Kiscserkész Őrsvezetőképzést (7-10 éves gyerekekre 
specializált közösségi vezetők felkészítése) hirdet a 2014/15-es időszakban. 

 
A Hársleveles Őrsvezetőképzés keretében megvalósuló Kiscserkész Őrsvezetőképzés – 7-10 éves 
gyerekekre specializált közösségi vezetők felkészítése – paraméterei: 

Miért? 
Szerencsére egyre több csapatnál és kisközösségnél kezdenek el foglalkozni kiscserkész 
korosztállyal (7-10 éves kisiskolásokkal). Azt viszont tudnunk kell, hogy bár a felkészített önkéntesek, 

cserkészvezetők száma évről-évre növekszik, még mindig kevés a képzett vezető.  A képzéssel, 
felkészítéssel azt szeretnénk elérni, hogy ezzel a remek célcsoporttal is felkészült vezetők szakmailag 
színvonalas módon dolgozzanak! 

Közismert, hogy egy 7-10 éves gyereknek mások a képességei, igényei, fejlesztési lehetőségei, mint 
11-15 éves korában. Egy kiscserkész foglalkozás, a korosztály sajátosságai miatt 100% -a játék, 
ehhez megfelelő és helyesen alkalmazott játékkészlet szükséges.  

 
Mi ez? 
A KCSŐVVK-ban leendő vezetőket készítünk fel kiscserkészekkel (7-10 éves gyerekek) való 

foglalkozásra. Ha Te, vagy csapatod egyik vezetője ilyen korú gyerekekkel szeretne foglalkozni, akkor 
itt a helye! A megszerzett tudás élesben kipróbálásra kerül, ellenőrzött körülmények között.  
 

A jelentkezés föltételei 

 14-18 éves kor; 

 csak olyan leendő, vagy már őrsöt vezető cserkészt tudunk fogadni, aki szeptembertől 
kiscserkész őrsöt fog vezetni, vagy jelenleg is kiscserkész őrsöt vezet;  

 jelentkezési lap maradéktalanul történő kitöltése (lelki vezetői és csapatparancsnoki ajánlás 

is!); 

 legalább heti rendszerességgel figyelt email cím, mely a kommunikáció miatt fontos;  
 akinek van már őrsvezetői képesítése (bármely kerületben szerzett), azt nem tudjuk fogadni.  

 
A jelentkezés menete  

 
Jelentkezési határidő: 2015. január 23. 
 

A képzés főbb időpontjait megtaláljátok az eseménynaptárban és  honlapunkon is. 
 
A képzés alapvetően kiscserkész korosztályi vezetésre készít fel, ezért kérjük a csapatparancsnok 

mailto:intercom@cserkesz.hu
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testvéreket, csak olyan cserkészeket küldjenek, akik kiscserkészekkel fognak foglalkozni.  

 
Jó munkát! 
 

Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt nevében 

 
José 
Pótor József cst. (304.) 

vezetőképzési vezető 
„MCsSz – Gilwell Csapat” 

Meghirdetések 

Cipősdoboz-ajándék gyűjtőpontokat keresünk! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Szép számban gyűlnek az ajándékok a kihelyezett gyűjtőpontokon a cipősdoboz felhívásunkra. 

Nagyon köszönjük mindenkinek a lelkesedését és segítségét! Mindazoknak, akik már leadták 
cipősdobozaikat és azoknak is, akik átveszik a csomagokat! 
Egyre többen mozgósítotok gyűjtőpontokat, amiért nagyon hálásak vagyunk! Munkátokkal 

hozzájárultok ahhoz, hogy minden gyerek kapjon ajándékot a jótékonysági rendezvényen.  
Ahogy közeleg a Cserkészkarácsony, egyre több megkeresés érkezik hozzánk, sokan vannak, akik 
csatlakozni szeretnének a cipősdoboz gyűjtéshez,  de nincs lakhelyükön, vagy közelében gyűjtőpont, 

ilyen például Gyöngyös, vagy Jászberény, de ezeken kívül több nagyváros is van, ahol még nincs 
leadóhely.  
 

Kérjük, segítsétek az ajándékok gyűjtését azzal, hogy helyszínt biztosítotok, vagy javasoltok - 
lehetőség szerint nagyvárosban, megyeszékhelyen -, hogy a lehető legtöbb embernek legyen 
módja leadni ajándékát. Az összegyűlt cipősdobozokat természetesen időben el fogjuk szállítani 

Budapestre, a rendezvényre. 
 
Az akciónk iránt már a média is érdeklődik, és jelezték, hogy részt vesznek a rendezvényen is. :) 

 
Eddig 152 ajándékdoboz gyűlt össze, ennyi gyermeket már biztosan meg fogunk tudni 
ajándékozni, viszont többen is jeleztétek már felénk, hogy készülnek a csomagok! Bízunk 

benne, hogy sikerül összegyűjteni 500 ajándékot! Kérjük, hogy segítsétek ezt azzal, hogy 
felhívjátok az akcióra a figyelmet csapatotokban, és ismerőseitek körében. Az akció részleteit 
itt találjátok: www.cserkesz.hu/ciposdoboz 

Illetve egy plakátot is készítettünk, amivel népszerűsíthetitek a gyűjtést, amit innen tudtok 
letölteni. 
 

Eddigi gyűjtőpont helyszínek: 

 Győrben a 708. sz. győri Rómer Flóris Cserkészcsapatnál lehet leadni a dobozokat.  Cím: 

Győr, Rónay Jácint u. 4/b. Arról, hogy mikor lehet leadni, itt 
érdeklődhetsz: csapat@romerfloris.hu. 

 Debrecenben a IX. Cserkészkerület irodájában (Révész tér 2.) tudjátok leadni az ajándékot 
rejtő cipősdobozaitokat előzetes, telefonon megbeszélt időpontokban: 20/430 8306 számot 
hívjátok! 

 A II. Cserkészkerületben az alábbi gyűjtőponton fogadják a cipősdobozokat: Új Nemzedék 

iroda, Miskolc, Széchenyi u. 85. Ide hétfő-péntek 10-18-ig adhatjátok be az ajándékokat. 
Nem miskolci csapatok esetében pedig a legjobb, ha a december 14-i kerületi 
cserkészkarácsonyra hozzák el a dobozokat. :) 

 Szombathelyen a Kárpáti Kelemen utca 59. szám alatt tudjátok leadni a cipősdoboz-
ajándékokat reggel nyolctól délután ötig. Kapcsolattartó: Stampf Ildikó - 70/249-7823. 

mailto:balu@cserkesz.hu
mailto:gilwellcsapat@cserkesz.hu
http://www.cserkesz.hu/ciposdoboz
https://drive.google.com/a/mcssz.hu/file/d/0B50Ml0z9cS9WdmJxZXB0bWFzRUk/view?usp=sharing
mailto:csapat@romerfloris.hu


 Szegeden az V. kerületi cserkészirodába várjuk az ajándék dobozokat (6720 Szeged, 

Dugonics tér 12 szám) hétköznapokon munkaidőben vagy előzetes telefonos egyeztetés 
alapján (20 286 2870). 

 Kecskeméten is leadható a csomag a Szent Imre Iskola portáján reggel 7 és este 8 között. 

(6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) Fontos, hogy a portásnak jelezzétek, hogy a 
cserkészeknek viszitek a csomagot! 

 Pécsett a Megye u. 11. alatt lehet leadni. Az ajándékleadás időpontjáról hétköznapokon 
délután 4 és 8 között keressétek Csákány Andreát a 30-465-5760 telefonszámon. 

 

Amennyiben tudtok ezeken a városokon kívül ajándékleadó-helyszínt biztosítani, várjuk 
jelentkezéseteket a kommunikacio@cserkesz.hucímen, vagy a 20/823-1785 telefonszámon. 
 

Köszönjük, hogy hozzájárultok 500 gyermek öröméhez! 
 
Jó munkát! 

 
Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória 
Magyar Cserkészszövetség 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Jó munkát! 
 

Budapest, 2014. december 10., 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst.  

országos vezetőtiszt 
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