
 
Hírlevél IX/36, 2014. december 24. 

 Házunk tája... 

o Áldott, békés karácsonyt kívánunk! 
o Jövő évi hírlevelek 
o Gaál Sándor hazament 

 Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 
o Őrsvezetői Vezetői Továbbképzés 

Házunk tája... 

Áldott, békés karácsonyt kívánunk! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Mindnyájatok áldott, békés karácsonyt, és eredményekben, egészségben és boldogságban gazdag   új 

esztendőt kívánunk! 
 
Köszönjük, hogy egész évben fáradhatatlanul és hatalmas odaadással dolgoztatok a cserkészetért, és 

a ránk bízott gyermekekért. Isten fizesse meg fáradozásaitokat, és segítsen benneteket továbbra is! 
Hálásan köszönjük mindazokat a kiállásokat, imákat és segítő leveleket, amelyekkel együtt 
dolgozhatunk. Köszönjük a támogatásotokat, a kritikákat, azokat a szerveződéseket, amelyk 

színesebbé, szebbé és többé teszik cserkészetünket. 
Végezetül köszönjük az egymásba vetett bizalmat! 
A jövő évben is adjon számotokra a cserkészet sok örömöt, élményt, és tanulást, 

cserkésztevékenységetekhez pedig ezúton kívánunk jövőre is kitartást, erőt és   
 
Jó munkát! 

 
az OE nevében 
 

Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Jövő évi hírlevelek 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Elsődleges belső kommunikációs csatornánk, a hírlevél megjelenésének gyakorisága az elmúlt 

időszakban megemelkedett, mivel minden héten voltak és vannak olyan hírek, melyekről érdemes 
beszámolni.  
Hírleveleinkben igyekeztünk mindig érdekes, aktuális és legfőképp a cserkészvezetők számára fontos 

információkat megosztani, illetve programokat ajánlani, és erre a jövő évben is törekedni 
fogunk. 2015-ben várhatóan 45 hírlevelet küldünk ki, amelyek az eddigiekhez hasonlóan válogatott 
információkat tartalmaznak majd, és terveink szerint megújult formában jutnak el az  olvasóihoz. Ha a 

hírlevéllel kapcsolatban észrevételed, javaslatod van, küldd el a kommunikacio@cserkesz.hu címre. 
 
Amennyiben Ti, mint hírlevél-olvasók hasznosnak érzitek az abban megosztott információkat, 
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ajánljátok ezt a kommunikációs csatornát olyan cserkésztestvéreiteknek is, akik még nem iratkoztak 

fel rá, hogy még többen értesülhessenek a fontos, minket érintő, és munkánkat befolyásoló hírekről.   
A hírlevélre itt lehet feliratkozni: https://levlista.cserkesz.hu/mailman/listinfo/oe-hirlevel-l 
 

Jó munkát! 
 
Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt  

Gaál Sándor hazament 

Kedves cserkésztestvérek, kedves szimpatizánsok, kedves barátaink! 

 
Szomorú szívvel és megdöbbenve közöljük, hogy szeretett cserkésztestvérünk, Gaál Sándor bá' 
(mindannyiunk Sanyi bácsija), a Romániai Magyar Cserkészszövetség alapító tagja, 17 évig elnöke, 

majd tiszteletbeli elnöke, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának egykori alelnöke, a Vadas 
Cserkészpark és a Cserkészmúzeum alapítója és vezetője váratlan hirtelenséggel visszatért 
Teremtőjéhez. 

 
Szegényebbek lettünk... Egy olyan embert vesztettünk el, aki igazi cserkészként, igazi közösségi 
vezetőként a székely ember természetességével és egyszerűségével volt példa mindannyiunknak: 

mint hívő keresztény, mint családos, mint pedagógus, mint nevelő, mint közösségépítő, mint 
természetvédő és cserkészvezető egyaránt. 
 

Hálával tartozunk Neked, kedves Sándor bátyánk, hogy a kezdetektől a szíveden hordtad az erdélyi 
magyar cserkészet ügyét és önzetlenül dolgoztál, ezáltal is elősegítve az erdélyi magyar ifjúság 
nevelését. Köszönjük a munkádat, amellyel utat mutattál sokunknak, a bölcsességedet, amellyel 

irányítottál és egyszerűen annak lehetőségét, hogy magadhoz közel engedtél, mentoráltál és őszinte 
szeretettel cserkésztestvéreddé fogadtál bennünket! 
Hazamentél! Meghajolunk előtted és magunk elé helyezzük követendő örökségül, hitvallásod, melyet 

most decemberben hagytál hátra számunkra: „A cserkészetben látom egyetlen módját annak, hogy a 
mai ifjúságot természet-, Isten-, haza-, nemzet- és embertársszeretetre neveljük egyszerre.” 
 

Temetése 24-én, szerdán 13 órától lesz Havadtőn, a szülőfalujában.  Cserkésztestvéreinket 
Erdélyből és a nagyvilágból 12 órára várjuk a havadtői Református Templom udvarára, hogy közösen 
készülhessünk elkísérni Sándor bátyánkat, utolsó útjára.  

 
Búcsúzik tőled a RMCSSZ elnöksége, a Vezetők Tanácsa, a cserkészcsapatok vezetősége, a 
cserkészközösségek tagjai valamint az összmagyar cserkészet minden szövetsége és vezetői.  

 
„Milyen szűk a kapu és milyen keskeny az út, mely az életre visz – bizony kevesen találják meg azt.” 
(Mt 7, 13) 

 
Emléked legyen áldott! Példád világító jel marad mindannyiunk számára! 
 

Kasza Tamás csv. 
RMCSSZ elnök 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Őrsvezetői Vezetői Továbbképzés 

 A Magyar Cserkészszövetség által meghirdetett és a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 „Kisközösségi 
ifjúság nevelés támogatása” című kiemelt projekt keretében „Továbbképzés típusú vezető felkészítőt”, 
illetve Őrsvezetői Vezetői Továbbképzést indít.  Az „továbbképzés típusú vezető felkészítő” a projekt a 

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 jelű projekt keretén belül kerül megszervezésre és a felkészítőn való 
részvétel ingyenes.  
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Első lépésként kérünk minden parancsnokot és kisközösség vezetőt, hogy (a vezetőivel való 

konzultáció után) töltse ki az igényfelmérőt, hogy lássuk, hogy milyen korosztályú VTK-(k)ra lenne 
igény. 
 

A következő korosztályok őrsvezetőit várjuk:  
 
Kiscserkész - ŐVVTK: 

Azoknak ajánljuk, akik cserkész korosztályú ővvk -t végeztek, és kcs-őrsöt vezetnek. Vagy akik 
KCSVK-t végeztek, de szívesen csatlakoznak további ötletgyűjtésre és ötletmegosztásra. 
 

Cserkész - ŐVVTK: 
Azoknak ajánljuk, akik KCSVK-t végeztek, és az őrsük cserkész korosztályba lépett. És azoknak is, 
akik ugyan cserkész korosztályú ővvk-t végeztek, de az elmúlt évekbeli kcs-őv-munkája után úgy 

érzik, szívesen felfrissítenék az ismereteiket. 
 
Kósza - ŐVVTK: 

Mindazok számára, akiknek az őrse kósza korosztályba lépett már, vagy fog lépni jövő szeptembertől, 
akik kifogytak az ötletekből, és akik szeretnének az elmúlt 5-6-(8?) év őrsvezetése után új lendületet 
kapni. 

 
Vándor - ŐVVTK: 
Az igazán elszántak számára -- akiknek az őrse vándor korosztályba lépett (vagy fog lépni jövő 

szeptembertől), és ezen tény ellenére is kitartanak amellett, hogy őrsi szinten továbbra is kellene velük 
foglalkozni. :-) 
 

A korosztályok VTK-i az igényfelmérés eredményének fényében indulnak el. Emiatt kérünk, hogy 
minél hamarabb töltsétek ki az igényfelmérőt, hogy azzal tudjunk készülni, amire igazán szükség van. 
Az igényfelmérő kitöltésének határideje 2014. dec. 31.  

 
A képzés alkalmainak időpontja:  
 

ŐVVTK (Budapest) 
1. hétvége: február 20-22. 
2. hétvége: március 20-22. 

 
ŐVVTK (Pécs) 
1. hétvége: február 27. - március 01. 

2. hétvége: április 17-19. 
 
Más helyszínű ŐVVTK-k az igényfelmérés és a helyi lehetőségek tükrében indulnak.  

 
Az igényfelméréshez kérlek az alábbi adatlapot töltsétek ki.  
 

Kérdéseiddel fordulj hozzám bizalommal (poto.judit@mcssz.hu) vagy telefonon (+36204324661) 
 
 

Jó munkát:  
 
Tidu 

Pótó Judit csst. (673.) - elnézést az elírásért! 
képzésvezető – felkészítés vezető 
 

 
 
Jó munkát! 

 
Budapest, 2014. december 24., 

Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 
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