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Az MCSSZ helyzete
Átvettük használatra a Nánási úti épületet
Kedves Cserkésztestvérek!
Tájékoztatunk Benneteket, hogy a Magyar Cserkészszövetség nemrégiben átvette használatra
a Budapest III. ker, Nánási út 85-87. szám alatt lévő ingatlant.
Az épületet többen már ismerhetitek is, hiszen a december 20-i Cserkészkarácsony
jótékonysági rendezvényünk egyes programrészeinek ez az ingatlan és kertje adott helyszínt.
Néhányan pedig itt kaptatok szállást korábban az INDABÁn.
Szeretnénk ismertetni veletek, hogy az ingatlant nem sikerült teljes mértékben olyan
formában és feltételekkel átvennünk, mint ami a hasznosítási elképzeléseinknek
maradéktalanul megfelelt. Az ingatlan hasznosításából származó előnyöket cserkészetünk
javára kívánjuk fordítani, és azon dolgozunk minden erőnkkel és tudásunkkal, hogy ezt
megvalósítsuk. A központi üzemeltetésű ingatlanokkal kapcsolatban kidolgozunk egy
üzemeltetési koncepciót, hogy összehangoljuk a hasznosításra átadott feltételekkel és a
cserkészetünk elvárásaival. További tájékoztatást tavasszal tudunk majd adni számotokra.
Jó munkát!

Csepregi Márton cst. (1909.)
igazgató
Magyar Cserkészszövetség

Hallasd a hangod, adj választ a kérdéseinkre!
Az elmúlt időszakban ismét előkerültek olyan kérdések, amelyeket érdemes végigbeszélnünk,
megértenünk a meglátásokat. Kérlek, segítsetek azzal, hogy a véleményeteket elmondjátok.
Két rövid kérdőívben várjuk a visszajelzéseiteket.
A korosztályok szertartásairól, jelvényeiről egy rövid kérdőív itt.
Hálásan köszönöm a Ruházati Bizottság munkáját, amivel a Ruházati Szabályzatot
hozzáigazította a valósághoz, és tett javaslatot arra, hogy miként őrizzük meg a hagyományt,
és legyen praktikus a ruházat. Négy kérdőívben kérdezzük meg a tagság véleményét ezzel
kapcsolatban. Íme az első felvonás.
Ezt a cikket (is) bátran küldjétek szerteszét, hogy mindenkihez eljuthasson!
Köszönöm a segítséget, és a válaszaitokat!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Országos és regionális programok, események, képzések
Irány a Farkasordító éjszakai túra!
Kedves Cserkésztestvérek!
Idén sem maradhat el a kerület legvagányabb programja, a Farkasordító túra! Minden 16
évnél idősebb cserkésznek ott a helye, aki nem veti meg a holdfényben andalgást!
A túra kb. 20 km hosszú, Dömös - Rám-szakadék - Dobogókő - Tölgyikrek - Holdvilág-árok Pomáz útvonalon haladva.
A távot egyben lehet teljesíteni, nem lesz szakaszokra bontva. Nagyobb pihenőt Dobogókőn
tervezünk.
Ha kedvet kaptál a túrához, találkozunk Újpest-Városkapu buszpályaudvaron Dömösig
megváltott jeggyel január 24-én, szombaton19:30-kor!
Hogy tudjuk, hogy számíthatunk rád, kérjük jelezd a részvételi szándékodat a facebook
eseményen!
Hozd magaddal csapattársaidat is!

Visszaérkezés: január 25., 05:30, Batthyány tér
Felszerelés:
 időjárásnak megfelelő túraöltözet (esőkabát, kamásli, sapka-sál-kesztyű)
 elegendő élelem és ital
 elemlámpa tartalék elemmel
 útiköltség (diákoknak 750 Ft, felnőtteknek 1500 Ft - Hév kiegészítő + Volán

jegy)

Kérdéseitekkel bátran forduljatok hozzám!
Jó munkát!
Csákóy Gergő (2.)

Fotópályázat - Az ezerarcú Kárpát-medence
Kedves Cserkésztestvérek!
Egy kiváló lehetőséget ajánlunk a fotózást kedvelőknek!
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (ÓNTE) és a Magyar Földtani Védegylet
Egyesület (MFV) közös „Az ezerarcú Kárpát-medence” címmel fotópályázatot hirdet.
A fotópályázat célja: a Kárpát-medence sokoldalú természeti és kulturális értékeinek
bemutatása és népszerűsítése.
Az MFV: "A Magyar Földtani Védegylet Egyesület a nagy múltra és hagyományokra
visszatekintő magyar geotudomány hírnevét kívánja öregbíteni azáltal, hogy óvja és védi a
természet értékeit, illetve terjeszti a földtudományok eredményeit. Az MFV a
környezettudatosság és a fenntarthatóság értékeinek szellemében végzi minden tevékenységét,
így ezen értékek közvetítése - elsődlegesen az ifjúság és a diákok felé - a szervezet kiemelt
célja.
Az Egyesület további célja, hogy a geotudományok kérdéskörét tárgyaló és bemutató
előadásokkal, expedíciók, kirándulások és túrák szervezésével, szakmai vetélkedők és
versenyek tartásával, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével a hazai- és nemzetközi
szakma előtt is megjelenjen, ismerté és elismerté váljon."
További információkat ezeken a linkeken olvashattok:
FACEBOOK
Hivatalos oldal
Plakát

A pályázat részletes leírása
Jó munkát!
Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

24. országos cserkész népdaléneklési, népzenei, vers- és mesemondó verseny
Kedves Cserkésztestvérek!
Közeledik a 24. országos cserkész népdaléneklési, népzenei, vers- és mesemondó verseny
jelentkezési határidejének vége. Ha nem regisztráltatok most még megtehetitek!
Időpont: 2015.02.14; 10:00
Helyszín: Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Jelentkezési határidő: 2015. február 7.
További részletek és a jelentkezési lap
Nagyon örülnénk, ha minél több tehetséges cserkészt ismerhetnénk meg a versenyen, ezért
kérjük az őrsvezetőket és csapatparancsnokokat, hogy biztassák a csapataikat a jelentkezésre,
illetve a jelentkezőket segítsék a színvonalas és korosztálynak megfelelő szintű
felkészülésben.
Jó munkát!
Steiger Ancsa (412.)
főszervező
06-20-393-3242 (cs)

Mindenkiben ott van a hős! - XXI. Országos Cserkészbál
Kedves Cserkésztestvérek!
A 25. Szent Imre Cserkészcsapat idén is megrendezi az ország egyik legnagyobb közösségi
cserkészmókáját, a már hagyománnyá vált Országos Cserkészbált. Ebben az évben a Budai
Ciszterci Szent Imre Gimnázium négy emeletén találkozhattok Supermannel, Amerika
kapitánnyal, Hulkkal és a többiekkel, valamint lehetőségetek lesz új hősök megismerésére
is. Annyit elárulunk, hogy megpróbálhattok majd kijutni szabaduló
szobáink valamelyikéből, vagy élő zongorajáték után ellátogathattok Pudingházunkba is.
Részt vehettek Rapidrandin és nem maradhat el az év legnagyobb Selfie-versenye sem!
Ha már nagyon várjátok, hogy találkozhassatok a VK-s ismerősökkel, vagy távolabb élő
cserkész barátokkal, ne habozzatok, vásároljátok meg jegyeiteket elővételben, így olcsóbban
és kényelmesebben juthattok hozzá a XXI. Országos Cserkészbál meghívóihoz.

Várunk mindenkit, aki már betöltötte a 16. életévét vagy őrsvezetői képesítéssel már
rendelkezik!
Tekintsétek meg, és friss információkért kísérjétek figyelemmel hivatalos FACEBOOK
OLDALunkat is! Ér lájkolni! :)
A plakátot ITT tekinthetitek meg.
Jegyek:
Elővételben: 2500 Ft (február 8-ig)
Helyszínen: 2900 Ft
Fizetés átutalással:
Zöld Liliom Alapítvány, 17000019-11579135, AXA Bank Europe SA Magyarországi
Fióktelepe. További információk ahttp://zoldliliom.hu/elerhetoseg.php címen.
A közlemény rovatban szerepeljen, hogy ki(k), hányan, honnan (melyik cserkészcsapatból)
rendelték a jegyeket.
Kérjük az átutalással történő fizetés esetén írj emailt nekünk, melyben csatolod a befizetés
igazolását és kérünk itt is írd le a pontos listát, hogy ki(k)nek a számára rendelted a
jegye(ke)t.
Az email címzettje a bál hivatalos emailcíme legyen (orszagoscserkeszbal@cserkesz.hu).
Fontos, hogy a tárgyban CSAK AZ “ELŐVÉTEL” SZÓ SZEREPELJEN!
Köszönjük!
Jó munkát!
Az Országos Cserkészbál szervezői

Házunk tája...
Elindult az Ejtőernyős Szakág facebook oldala!
Kedves Cserkésztestvérek!
Elindult a Cserkész Ejtőernyős Szakág FACEBOOK oldala!
LIKE -old, és láthatod mit csinálnak az ejtőernyős cserkészek. :)
TETSZIK ???
Csatlakozz a Szakághoz!
Bemutatkozó videónkat ITT tekintheted meg.
Ha kérdésed van, keress engem!
Jó munkát!

Markó Gergely csst. (140.)
+36-70-778-2141

Cserkészcsapat indul Nagykovácsiban!
Kedves Cserkésztestvérek!
Nagykovácsi mostanra kiemelt pont lett a cserkészetünk térképén - az ott található
ingatlanunk okán. Ehhez hasonlatos nagy öröm, hogy szülők összefogásával cserkészcsapat
indul Nagykovácsiban. A helyi közösségben sok gyerek és fiatal van, akiket szeretnének
összetartani a szülők és erre a legjobb megoldásnak egy cserkészközösség megalakulását
látják.
Bővebben erről ITT olvashattok. ( 14. oldalon, alul)
Jó munkát!
Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

Kaszap István év - Elindult az emlékév honlapja
Kedves Cserkésztestvérek!
A Szerzetesek Évéhez kapcsolódva Kaszap István születésének 100., halálának 80.
évfordulója alkalmából jubileumi programsorozatot rendez közösen a magyarországi jezsuita
rend, a Székesfehérvári Egyházmegye, a Magyar Cserkészszövetség és a ciszterci
szerzetesrend.
A Kaszap István Év mottója – „Van célom” – felhívja az elköteleződéstől félő vagy a
céltalanság útvesztőjében sodródó fiatalok figyelmét a nagyobb célokért áldozott élet értékére
és értelmére. Kaszap István még a 20. születésnapját sem érhette meg, rövid életében mégis
olyan céltudatosságról és elkötelezettségről tett tanúságot, ami példa sok útkereső fiatal
számára.
Az ünnepi év eseményeit végigkíséri a www.kaszapistvan.hu honlap, amelyen interjúk,
visszaemlékezések, Kaszap István életéhez és szellemiségéhez kapcsolódó tartalmak,
internetes játék és folyamatos program-meghirdetések várják a látogatókat. A honlapon
interaktív, játékos módon szólítják meg a fiatalokat a szervezők.
Jó munkát!
A szervezők nevében:
Evetovics Zorka (85.)
szakmai asszisztens

Külügyi Hírek
Funboree
Kedves Cserkésztestvérek!
Az Eurotransit Network (cserkészek nemzetközi közössége) szeretettel vár magyar
cserkészvezetőket és felnőtt cserkészeket is az idén Romániában megrendezendő
Funboreejukra. A program célja a nemzetközi kapcsolatteremtés, egymás jobb megismerése
és segítése, nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése.
A program ideje: 2015. április 29. - május 3.
A program helyszíne: Csoklovina, Románia
A program költsége: 60 euró (szállás és étkezés)
A találkozón rengeteg érdekes workshopon vehettek részt, többek között networking,
geocaching, barlangászat, fazekasság és méhészkedés.
Több információt ITT találhattok.
A jelentkezés határideje 2015. február 28. az intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel.
Jó munkát!
Hetyey Annamária (702.)
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság

LaPflia, Bajorország
Kedves Cserkésztestvérek!
A Német Cserkészszövetség (BdP) szeretettel vár magyar cserkészeket is a LaPflia
(Landespfingstlager) elnevezésű táborába. Ez egy négyévente megrendezésre kerülő tábor,
amelynek ezúttal Leagu ad otthont Bajorországban.
A tábor ideje: 2015. május 23-30
A tábor helyszíne: Legau, Bajorország, Németország
A tábor költsége: 60 euró (szállás, program, felvarró, busz transzfer, shuttle), amely NEM
tartalmazza az étkezés, utazás, extra programok költségét.
Korosztályok: 14-17 és 18+ (nem IST!)
A szervezők egy egész "falut" szeretnének építeni a résztvevőkkel, amelynek a Quilenga
nevet szánják. A tábor szlogenje is ehhez kapcsolódik: Quilenga - Semmi sem lehetetlen. A
keretmese posztapokaliptikus, ahol több száz különböző nemzetiségű tudós ragad Quilenga
városában, ahol egy új, szebb és jobb világot kell építeniük a katasztrófa után.
A nemzetközi jelentkezők összepárosításra kerülnek bajorországi őrsökkel, akikkel együtt
fognak lakni és főzni a tábor során. Az utazás megkönnyítésére lehetőség van előzetesen
egyeztetni a partner őrssel a szükséges felszerelés beszerzését illetően. A 14-16 (helyi
cserkészek már 12 éves kortól) éves cserkészek részt vehetnek egy másfél napos túrán is,

melyet előre kell majd jelezni.
A jelentkezés határideje: 2015. február 15. az intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel.
További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal!
Jó munkát!
Hetyey Annamária (702.)
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság

Önkéntes lehetőség Scout Activity Centerben
Kedves Cserkésztestvérek!
A Brit Cserkészszövetség közel 20 hosszútávú önkéntest keres a cserkészparkjaikba (Scout
Activity Centre) márciusi kezdéssel, 8 hónapra. A SAC egy több cserkészparkot összefogó
szervezet, így egyszerre akár 9 különböző helyre is van lehetőségetek bejutni!
A kiválasztott önkéntesek teljes ellátásban részesülnek, ami szállást, étkezést, munkaruhát és
zsebpénzt is jelent.
A jelentkező:
 17-29 éves
 nagyon jól tud angolul
 tele van energiával, lelkesedéssel,

akármilyen is legyen az időjárás :)

A jelentkezőknek egy Skype interjún kell részt venniük a szervezet munkatársaival, akik
felmérik az angoltudásukat. A parkokban különböző munkakörökre lehet jelentkezni, mint
például animátor, karbantartó, recepciós vagy programszervező.
Érdeklődni az intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel lehet, továbbá jelentkezési lapot is
tőlünk lehet kérni.
A jelentkezési lapok elektronikus beküldési határideje 2015. január 31.
További kérdéseitekkel forduljatok hozzánk bizalommal!
Hetyey Annamária (702.)
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság

Meghirdetések
Sportolj velünk! - avagy a cserkészek és a sport
Kedves Cserkésztestvérek!
Talán már hallottatok róla, hogy megalakult a Cserkészen a Sportra Sportegyesület, mellyel

az a célunk, hogy azon cserkészek számára akik, akár hobbi, akár versenyszinten sportolnak
vagy sportolni szeretnének lehetőséget teremtsünk kedvenc szabadidős tevékenységük
eltöltésére. Célunk továbbá, hogy lehetőséget teremtsünk mind a tömegsportok, mind a
versenysportok kedvelőinek egy egyesületi lehetőségen belül. Az egyesület további céljaként
a szakágak működésének támogatását is célul tűzte ki maga elé.
Szeretnénk elkezdeni a tényleges tevékenységünket, ezért egy rövid kérdőívet készítettünk az
igények és lehetőségek felmérésére.
A kérdőív ITT érhető el.
Kitöltési határidő: 2015.01.28.
Kérjük hogy a kérdőívet minél több személyhez juttassátok el, hiszen edzőket, leendő
edzőket, sporthelyszíneket, sportolási hajlandóságot, eddigi cserkész sportköröket is mérünk
vele. A kérdőív kitöltése a ti érdeketekben végzett munkánkat segíti, ezért segítsetek ti is.
Szeretnénk, hogy 2015. márciustól megindulhasson a kosárlabda, kézilabda, futball és
röplabda szakosztályunk és a szerdai futókörünk. Később természetesen más sportágakkal is
szeretnénk bővíteni a palettát.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Jó munkát!
Hoffmann Ferenc cst. (118.)
Cserkész SE elnök
+36-20/395-85-96 (Cs-mobil)

Jó munkát!
Budapest, 2015. január 15.
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

