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Országos és regionális programok, események,
képzések
Már csak egy hét van a Disznó tour 2015 jelentkezési határidejéig!
Kedves Cserkésztestvérek!
2015-ben is megrendezik a regöscserkészek a Disznó tour-t, aminek már csak egy hét van a
jelentkezési határidejéből!
A disznó már le van foglalva, szépen hízik, azonban a résztvevők tábora is hasonlóképpen tesz,
úgyhogy ha nem akartok lemaradni a programról, jelentkezzetek minél előbb!
A programról:
 Kulináris élvezetek, avagy disznóvágás délvidéki módra
 Táncház
 Előadások
 Játék

Jelentkezéseteket kérjük, hogy egy e -mailben is erősítsétek meg (hogy biztosan tudják az
átutalás forrását) akovacsadorjan@gmail.com címen!
Fizetési lehetőségek:
 Személyesen a szervezőknél,
 vagy banki átutalással (Regös alapítvány: 11703006-20056388, Közleménybe: NévDT2015, )

A Disznó tour plakátját ITT tudjátok megnézni, a menüről pedig ITT tájékozódhattok!
További információ: Kovács Adorján (412.) - 0630/860-9486

Házunk tája...
Küldj cserkészes képeslapot!
Kedves Cserkésztestvérek!
Elkészítettük a Magyar Cserkészszövetség idei karácsonyi üdvözlőlapját, amelyet ezúton küldünk
szeretettel. Bízunk benne, hogy örömmel használjátok majd.
A képeslap itt érhető el: http://cserkesz.hu/kepeslap/
Az elektronikus képeslapküldőnkön keresztül ezzel a lappal kívánhattok áldott karácsonyt
szeretteiteknek, barátaitoknak, ismerőseiteknek, támogatóitoknak!
Jó munkát!
Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória
Kommunikációs csoport
kommunikacio@cserkesz.hu
Tel.: +36 20 823-1785

Újabb helyszíneken lehet átvenni a Békelángot!
Kedves Cserkésztestvérek!
Bizonyára sokan kísértétek figyelemmel a Betlehemből Bécsbe, majd hazánkba érkezett Békeláng
útját. A Magyar Cserkészszövetség 24. alkalommal hozta Magyarországra a lángot, amiről a sajtó
számos képviselője részletesen beszámolt, így ennek híre nagyon sok helyre eljutott.
Az eseményről részletesen beszámolt az MTI, és a Duna TV Híradó, amely Bécsből is tudósított és
készített interjút Buday Barnabással, a Magyar Cserkészszövetség országos elnökével. Az M1 Jónak
lenni jó című műsora pedig a budapesti lángátadás helyszínéről jelentkezett és adott tájékoztatást élő
adásban. Este pedig a stúdióba is elvitte a lángot a magyar delegáció vezetője, Buday Barnabás. A
Fasori Református Templomban tartott ünnepélyes lángátadásról beszámolt az Echo TV is, emellett írt
róla többek között az origo.hu, a Metropol, a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap és a hvg.hu is. A
Magyar Cserkészszövetség által hazánkba hozott Békelángról szombaton este hat órától – és másnap
reggel is – folyamatosan beszélt híreiben a Class FM, a Petőfi, a Jazzy Rádió, valamint több vidéki
rádió. Ha kíváncsiak vagytok az összes médiamegjelenésre itt tudjátok megnézni.
A bécsi lángátadásról itt, a hazai ceremóniáról pedig itt nézhettek meg fényképeket. (Utóbbiakat Jóvér
Ákos csst. (802.) cserkésztestvérünk készítette, illetve találtok közte az origo.hu fotósa által
megörökített képet is.)
Cserkészetünknek köszönhetően egyre több helyre jut el az országban a Békeláng. Többek között a
Magyar Cserkészszövetség Horánszky utcai irodájában is várunk mindenki szeretettel, a mai naptól
péntekig (9-17 óráig) itt is átvehető/elvihető a láng.
Ezeken a helyszíneken tudjátok átvenni a Békelángot az országban:
 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, Révész téren, a Református
Kistemplomban
 Rácalmás, Erdő sor 16.
 Kulcs
 Pilisszentiván
 Székesfehárvárot 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.
 Törökszentmiklós Római Katolikus Főtemplomban
 Szajol Plébánia 5081 Rózsák tere 6.
 Mátramindszent II. János Pál Pápa Katolikus Iskola és Óvoda Mátramindszenti
Tagintézményében, Kossuth tér 1-3.
 Szuha
 Bátonyterenye János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskolában, 3078
Bátonyterenye, Zrínyi út 1.
 Budafok Szent Lipót Plébániában
 Budapest XVI. kerület, 1165, Budapest Pilóta u. 27.
 Sokorópátka Polgármesteri Hivatalban
 Pécs Székesegyházban. December 20-án, 15 órakor Békeláng ünnepség.
 Szeged Szent Gellért Plébánia Szeged, Tátra tér 5.
 Budapest XVII. kerület, Csapatotthonban és Plébániában
 Solymár Csapatparancsnok otthonban és Plébániában
 Budapest Magyar Cserkészszövetség, Horánszky utca 20; II.em; Kommunikációs Iroda
Kívánjuk, hogy minél több otthonba jusson el a béke fénye!
Jó munkát!
Tőrincsi Tímea/Sándor Viktória
Magyar Cserkészszövetség
kommunikációs csoport

Nyomtatott MCS és VL átvétele
Kedves Cserkésztestvérek!
Sokan kérdeztétek, hogy hol és hogyan vehetitek át a csapatotok nyomtatott újságait, a Magyar
Cserkészt és a Vezetők Lapját.
Egyelőre a személyes átvétel megoldott a Tömörkény utca 3/a alatti irodánkban. Itt hétköznap 917 óráig vannak, de arra kérünk, hogy mielőtt elindultok átvenni a lapokat, egyeztessetek
a titkarsag@cserkesz.hu email címen, vagy a +36 20 548 17 66 telefonszámon, hogy pontosan mikor
érkeztek. Amennyiben vidékről jöttök el az újságokért, kérjük, hogy segítsétek a közeletekben lévő
csapatokat azzal, hogy az övékét is magatokkal viszitek. Köszönjük a segítségeteket!
Dolgozunk azon, hogy a vidéki csapatokhoz is eljussanak valamilyen módon (postán, vagy futárral) az
újságok, azonban a megbeszélések, egyeztetések még folyamatban vannak ez ügyben, így
konkrétumot egyelőre nem tudunk mondani. Azon leszünk, hogy minden csapathoz eljusson a
nyomtatott Magyar Cserkész és Vezetők Lapja minden megjelent száma!
Jó munkát!
Tekse Balázs cst. (958.)
szakmai vezető

Felelősségteljes feladatot kapott Páter
Kedves Cserkésztestvérek!
Egyik cserkésztestvérünk, elnökségünk tagja cserkészmunkája mellett civil életében is felelősségteljes
feladatot kapott. A Miniszterelnökség stratégiai ügyekért felelős államtitkára Dr. Henn Péter
cserkésztestvérünket nevezte ki az állami Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
vezérigazgatójának. Az ÉMI Nonprofit Kft-nél Páter a jövőben a céget érintő stratégiai és üzleti
folyamatok irányítását, illetve a szakmai menedzsment vezetésére vonatkozó feladatokat látja majd el.
Feladatai ellátásához sok sikert és jó munkát kívánunk neki!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Meghirdetések
Nyerjen honlapot a 212. sz. Bornemissza Gergely Alapítvány!
Kedves Cserkésztestvérek!
Egy pályázatnak köszönhetően honlapot nyerhet a 212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány, így
a 212.sz. Bornemissza Gergely Cserkészcsapat számára is lehetőség nyílna újabb platformon
elérni a cserkészeket, szülőket és persze az érdeklődőket. A pályázat nyertesét egy szavazás, majd
egy sorsolás segítségével választják ki.
Fogjunk össze, mert minél több szavazatot sikerül gyűjteniük, annál nagyobb eséllyel kerülhetnek a
lehetséges nyertesek közé.
A szavazás menete:
Szavazni naponta 1-szer december 22-én éjfélig lehet ITT.
Köszönjük
a 212. sz. Bornemissza Cserkészcsapat.

Jó munkát!
Budapest, 2014. december 17.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

