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Az MCSSZ helyzete 

Stratégiai megállapodást írt alá a Magyar Cserkészszövetség négy 
felsőoktatási intézménnyel 

Kedves Cserkésztestvérek! 
  
A Magyar Cserkészszövetség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Magyarság Háza Corvin 
termében május 28-án, csütörtökön tartott konferenciáján stratégiai megállapodást írt alá az MCSSZ 
és négy felsőoktatási intézmény (ELTE, Nyugat-magyarországi Egyetem, Károli Gáspár Református 
Egyetem, Gál Ferenc Főiskola) a kifejlesztett cserkésztartalmú tananyagok tanító alapképzésbe és 
pedagógus szakirányú továbbképzésbe beemeléséről. Ezzel együtt megkezdődött a közös szakmai 
jövőtervezés is. 
 
Kisközösségi ifjúságnevelés az iskolában elnevezésű konferencián aláírt stratégiai megállapodás 
elsődleges célja, hogy a Cserkészszövetségben évtizedek alatt felhalmozódott iskoláskorú fiatalok 
nevelésével és az értékközpontú szabadidőtöltéssel kapcsolatos tapasztalati tudás a nevelésben-
oktatásban dolgozók számára is hasznosítható legyen, és hozzájáruljon a pedagógusok képzéséhez, 
továbbképzéséhez. 
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Az aláírók hangsúlyozták, mennyire fontosnak tartják, hogy a kisközösségi nevelés megjelenjen a magyar 
felsőoktatásban. Az együttműködés aláírásával további célként fogalmazódott meg, a TÁMOP 5.2.8 
projektben közösen megvalósuló cserkészmódszereket tartalmazó tananyag beillesztése a felsőoktatás 
struktúrájába, a tanítói alapképzésbe és a pedagógus szakirányú továbbképzésbe. A tanácskozáson az is 
megfogalmazódott, hogy a kisközösségi nevelési formát megvalósító cserkészet és az ifjúsági munkával 
foglalkozó szakemberek, pedagógusok közötti ismeretátadás és a folyamatos kapcsolatépítés szintén 
elengedhetetlen e területen. Az élményalapú pedagógia térnyerése hozzájárulhat a pedagógiai kultúra 
fejlődéséhez, az értékalapú szabadidős nevelés társadalmi szintű elterjedéséhez – hangzott el az aláírók 
részéről. 
 
A stratégiai megállapodást intézménye képviseletében aláírta: 
Dr. Lipcsei Imre dékán, Gál Ferenc Főiskola, 
Dr. Szenczi Árpád dékán, Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar, 
Dr. Halbritter András oktatási dékán helyettes, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 
Dr. Mikonya György dékán, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 
 
A konferencia a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című 
kiemelt projekt keretén belül valósul meg. 
 
Az esemény képei itt érhetőek el. 
 
A hír PDF fájl letöltése. 
 
Jó munkát! 
 
Szebenyi Marianna 
pedagógiai szakértő 
[vissza a tetejére] 

Az OKGy által létrehozott bizottság munkájáról beszámoló 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Az OKGy által létrehozott bizottság hetedik találkozására szerda este került sor, most ismét a Párbeszéd 
Házában. Hálásan köszönöm Csepregi Márton cst. (1909.) előkészítő munkáját, és a támogatását. 
Adtunk visszajelzést a bizottsági munkával kapcsolatban, illetve mindezeket megelőzően Lendvay Endre 
cst. (1909.) az elején jelezte, hogy mivel a tisztújítás nyomán bevonásra került, és így  abizottsági munkát 
visszadja. A résztvevők további bizalmat szavaztak Endrének az utolsó találkozás levezetésére. 
A beérkezett kb. 200 felvetés 17 személytől érkezett, és ezért találkoztunk 7 alkalommal 4-4 órát. A 
bizottság tagjainak jelenléte nem volt egyenletes, az érdeklődők száma is csökkenő tendenciát mutatott. 
A munkafolyamat lezárásra került. 
 
Ez után az MCsSz munkavállalói és területi felelősei számoltak be munkájukról, és lehetett feltenni 
kérdéseket a pénzügy, a titkárság, a HR, a programszervezés, a nagy projektek, az informatika, a 
kedvezményrendszer, a kommunikáció, a kiadványok, az alapozó képzés, a pedagógusképzés, a 
hálózatok, a vezetőképzés, a nemzetpolitika, A feltett kérdésekre a munkaterületek vezetői válaszoltak. 
 
Az intranetre felkerül napokon belül az anyag! 
 
Köszönjük mindenkinek a munkáját! 
 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
[vissza a tetejére] 
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Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Balaton-C: az út maga a cél! - Bringázz a Balatonnál! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Mint korábban hirdettük, idén is lesz Balaton-C, amely a Bringáscserkészek nyári tábora. Ezúttal 
csillagtúraként, Zánkán - a június 26-28-i hétvégén. 
 
Részletek a plakáton. 
 
Költségek: 

 „alapcsomag”: 3000Ft (szállás és szombati vacsora) 

 retúr diákjegy kerékpárral 3980Ft (Budapestről, egyénileg, ár bérlet- és vonatfüggő) 

 5 (hideg) étkezés (egyénileg) 

 borkóstoló, költőpénz (opcionális) 

 
Részvételi feltételek: 

 KRESZ-kompatibilis kerékpár 

 elmúltál 18 (vándor korosztály+) 

 Jelentkezés a bringascserkesz@gmail.com címen 

További infók: 
http://bringas.cserkesz.hu 
https://www.facebook.com/bringascserkesz 
 
Szervezők:  
Magyar Cserkészszövetség Kerékpáros Szakág 
Bognár-Petőváry Zalán X. kerületi kerékpáros szakvezető 
Techet Gábor csst. I. kerületi kerékpáros szakvezető 
 
Várjuk kérdéseiteket a facebook oldalunkon vagy a bringascserkesz@gmail.com e-mail címen. 
 
Jó munkát! 
 
Techet Gábor csst. (433.) 
I. (Budai) Cserkészkerület kerékpáros szakvezetője 
 
  
[vissza a tetejére] 

Gondviselés a földrengés sújtotta Nepálban! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

Szabó Gergely csst. (1909.) a földrengésekkor Nepálban tartózkodott. Nemcsak a földrengés pusztító 
erejét tapasztalhatta meg, hanem Isten odaadó szeretetét is!  
  
Idézet Gergő blogjáról: 
"(...) Tíz perc telhetett el a záró áldás és a papi csoportkép után, mikor az atyák éppen visszatértek az 
udvarra, hogy a hamarosan kezdődő kulturális programot közösen élvezhessük. Egyszerre fura rezgést 
éreztünk a lábunk alatt. A remegés erősödött és számomra másfél másodperc alatt világossá vált miről van 
szó. Félelmetes volt. Szinte hullámzott a lábunk alatt a föld. A mellettünk lévő, kétemeletes, félkész 
vasbeton szerkezet táncolt mintha gumiból lett volna. A rajta bámészkodó gyerekek és egy-két anyuka 
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riadtan nézett erre-arra. Akik alul voltak kiszaladtak, de az emeleten lévőknek erre nem volt lehetősége. A 
kőfalak egy része leomlott, de szerencsére nem volt ott senki, és a betonszerkezet is kiállta a hosszú 
másodpercekig tartó rengéseket.(...)  
(...) odajött hozzánk egy helybéli fiatalember és tört angolsággal a következőt mondta: "Én hindu vagyok, ti 
pedig keresztények és a ti Istenetek megvédte a falunkat. Mindenki itt volt az ünnepen és ezért senki sem 
halt meg ebben a faluban a földrengés miatt. Soha nem fogjuk ezt elfelejteni. Nagyon hálásak vagyunk, 
hogy itt vagytok." (...) " 
 
Történetét és tapasztalatait most Ti is megismerhetitek, ugyanis június 5-én, pénteken a Párbeszéd 
Házában tart előadást. 
Ennek részleteit itt megtaláljátok. 
 
Ha nem tudtok részt venni az eseményen ne csüggedjetek! A júniusi MCS-ben elolvashatjátok a vele 
készült interjút! 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 
[vissza a tetejére] 

Cser-Készen az Életre tábor - meghosszabbított jelentkezési határidő! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Még mindig van lehetőség jelentkezni a Cser-Készen az Életre táborba. Június 8-ig lehet beadni a 
pályázatokat, amiről részleteket az Erzsébet-program honlapján találtok. Szeretnénk, ha minél több 
hárányos helyzetű gyereknek lenne lehetősége részt venni a Cser-Készen az Életre! táborban. Közel 900 
gyermeket tudunk fogadni a programon, és bízunk benne, hogy sikerül ezt a létszámot elérni.  
 
A Ti segítségetekkel ez megvalósulhat! Népszerűsítsétek a tábort az ismerőseitek körében, hogy minél 
több gyerekhez és szülőhöz eljusson a híre! 
Köszönjük, hogy eddig is segítettetek hirdetni a tábort. Kérünk benneteket, hogy továbbra is osszátok 
meg a már javított jelentkezési határidejű plakátot online, a kinyomtatott plakátot pedig azokkal az 
intézményekkel, iskolákkal stb., akikkel személyes kapcsolatban álltok! 
 
A tábor plakátját itt tudjátok letölteni. 
A Cser-Készen az Életre! facebook oldalát pedig itt találjátok. 
 
Ha kérdésetek van, írjatok a cserkeszenazeletre@cserkesz.hu címre Merza Péter csst. (25.) 
főszervezőnek, vagy Ivanics Anikó asszisztensnek! 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 
[vissza a tetejére] 

Jótékonysági Gálaest Kárpátalja megsegítésére a József Attila 
Színházban 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitárművész kezdeményezte azt a koncertsorozatot, mely a Kárpátalján élő 
magyarokat segíti. Első alkalommal Csepelen került sor egy remek hangulatú koncertre, melynek 
bevételéből ezer ebéddel tudtak segíteni.  
A teljes bevételt a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány juttatta el Kárpátaljára.  
 
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a József Attila Színházban folytatódik a sorozat! 
 
A gála fővédnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere. 
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Az est házigazdája Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója, aki színészként is hozzájárul az est 
sikeréhez. 
 
A bevételt a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány kapja és továbbítja Kárpátaljára, amit iskolai 
gyermekétkeztetésre fordít. 
 
Jegyvásárlás: a József Attila Színház jegypénztáraiban és a http://www.jegy.hu/program/jotekonysagi-
gala-karpataljaert-59873/296493 oldalon. 
Jegyárak: 1500 – 2000 – 2500 Ft 
Támogatói jegy: 10.000 Ft 
Helyszín: József Attila Színház, 1134 Bp., Váci út 63. (Árpád híd M-megállónál) 
Időpont: 2015. június 4., 19:30 
 
A program részleteit ITT olvashatjátok. 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 
[vissza a tetejére] 

Beszámolók 

KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - Melbourne-i kiscserkészek 
mesevilágba indultak! 

 Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Április elején tartottunk egy kétnapos kiscserkész tanyázást. A téma a Mesevilág volt.  25 kiscserkész és 
maci (5 éven aluli gyermek) vett reszt a hétvégén. Foglalkozásaink a mesék köré épültek. Így 
kiscserkészeink a kötélmászás pályán Aranyhaj haján mászhattak fel vagy lovat készítettek, hogy a 
királyfival együtt lovagolhassanak, majd segítettek Jancsinak és Juliskának, hogy a portyáról haza 
találjanak. Este a táncparketten a kiscserkészek és a vezetők mesefigurának beöltözve táncoltak. Nagyon 
sikeres volt a hétvégénk és alig várják a kiscserkészek a következő tanyázást és táborunkat!  
 
Ha több képet szeretnétek látni cserkészeinkről és kiscserkészeinkről, kattintsatok a Facebook oldalunkra 
a ‘Melbourne-i Magyar Cserkészet’ című lapra.  
 
Jó munkát! 
 
Kocsis Jázmin  
Melbourne, Ausztrália 
A KMCSSZ Sajtószolgálata 
[vissza a tetejére] 

Házunk tája... 

A bostoni cserkészek is összefognak! 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 
Mint tudjátok az MCSSZF az MCSSZ és a KáMCSSZ együtt elindította a Most tudsz. Segíts! Együtt 
Kárpátaljáért projektet. Több civil egyesület és személy csatlakozott már a programhoz és különösen kitűnt 
egy testvérszövetség is ezek közül. 
 
A KMCSSZ nagyon komolyan vette ezt a kezdeményezést és idáig már több mint 13,000 dollárt sikerült 
összegyűjteniük erre a programra. De ami ennél a számnál még lényegesebb, hogy csapataikban és a 
gyerekek között megindult egy szolidaritási akció, jótékony kezdeményezés. Amikor elindítottuk ezt a 
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felhívást nem is gondoltuk, hogy ekkora visszhangja lesz cserkészeinknél. Alul olvashatjátok a bostoni 
csapat levelét, amelyet ma kaptam kézhez. Nagyon megható és követendő kezdeményezés. 
 
„Kedves Szülők! 
Ma a zászlólevonásnál, minden cserkészt és kiscserkészt megkértünk, hogy tegyen egy csomót a 
nyakkendőjére, és amikor hazaér, ne felejtse el elmondani a szüleinek, hogy miért is van a kendőjén a bog. 
Arra kértük őket, hogy segítsenek az ukrán háború miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyar 
cserkészcsapatoknak. A gyűjtést a magyarországi cserkészek indították, ebbe kapcsolódott bele a 
KMCSSZ is. A kárpátaljai csapatok még csak pár éve működnek, igen zsengék, könnyen elhalnak, holott - 
akár csak nálunk - a magyar iskolák mellett a csapatok a magyar szó megőrzői ott is. 
Azt kértük cserkészeinktől, hogy gyűjtsék össze a háztartásban megtalálható fémpénzeket (coins), és 
hozzák el, hogy egybegyűjtve mi is beküldhessük, mint a bostoniak ajándékát. Itt most nem annyira az 
összegen van a hangsúly - minden kis adakozás sokszorosan megtérül ott – leginkább arról, hogy a 
gyerekeket szolgálatra, közösségi érzésre, a távoli magyarokkal való szolidaritásra is neveljük. 
Legközelebbi találkozónk alatt lesz mód a behozott fémpénzek összegyűjtésére, amit tovább küldünk a 
központnak. 
 
Jó munkát, 
Miki 
Fogarasi Miklós cst. (2.)” 
 
Ezen felbátorodva bíztatlak Benneteket és kérem, hogy ti is hirdessétek szövetségetekben a lehetőségét a 
segítségnek és buzdítsátok csapataitokat! 
 
Most van alkalom arra, hogy megmutassuk mire vagyunk képesek együtt, magyar cserkészek a 
nagyvilágban. A legfontosabb kérdés, hogy mit tudunk felmutatni ma, amikor igazán szükség van a 
cserkész ideálra. Megállja-e nevelési rendszerünk a helyét, amikor élesben vizsgáznia kell? Én őszintén 
remélem, hogy erre a kérdésre a válasz egy nagy IGEN!  
 
Jó munkát! 
 
Szórád Gábor 
Összmagyar Cserkésziroda igazgató 

[vissza a tetejére] 

Hírek Nagykovácsiból 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Felkerültek az előzetes látványtervek a Nagykovácsi Teleki-Tisza kastély honlapjára, illetve elindult a 
kastély Facebook oldala, amelyetitt találhattok.  
A látványtervek itt érhetőek el. Amennyiben érdekelnek benneteket az elkövetkező időszak programjai 
ezekből a forrásokból tudtok leggyorsabban tájékozódni a közeljövőben. 
 
A Nagykovácsi Teleki-Tisza kastély jövője 
A kastély területén a Magyar Cserkészszövetség egy oktatási központot kíván létrehozni, amely 7-18 éves 
gyerekek számára kínál kézműves foglalkozásokat, különórákat, iskolán kívüli képzéseket. A központ két 
épületből, a kastélyból és a mellette található műhelyből áll. A foglalkozások a manuális kézügyesség 
fejlesztéstől indulnak és digitális tervezőszoftverek alkalmazásán keresztül elvezetnek a 3D nyomtatásig, 
lézervágásig, CNC folyamatok alkalmazásáig - ezeket együttesen modern alkotótechnológiáknak hívjuk. 
Oktatásbeli alkalmazásuk egyre inkább elterjedt.  
 
Az alkotópedagógia a cserkészet azon módszere, amely a tanuló fiatalokat érinti elsősorban, kétkezi 
alkotáson keresztül biztosítva motivációt a képességek és kompetenciák fejlesztéséhez. Neveli és felkészíti 
a gyerekeket és fiatalokat a dolgos életre. Az alkotópedagógia a cserkészet learning by doing és 
felelősség-terhelés nevelését egyesíti az Amerikából kiindult maker mozgalom eredményeivel. A maker 
mozgalomról többet ebből az angol nyelvű videóból lehet megtudni (magyar felirat elérhető az oldalon).  
 
Az alkotópedagógiai műhely olyan tér, amelyben megtalálhatóak a hagyományos kézműves technikák 
és modern gyártástechnológiai eszközök. A műhely különlegessége nem csak a 3D nyomtatók vagy más 
modern számítógép vezérelte gyártási technológiák alkalmazásában rejlik, sokkal inkább magában a 
nevelési folyamatban, amely során a gyerekek átélhetik az alkotás, kihívásait, örömét. 
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Jó munkát! 
 
Fuchs Péter  
Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély kommunikációs tanácsadó 
 
  
[vissza a tetejére] 

Külügyi Hírek 

Nocrich C.A.M.P. 2015 - Románia 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Nocrichi Cserkészközpont szeretettel vár magyar cserkészeket is idén nyáron az Erasmus+ program 
keretén belül megrendezésre kerülő Nocrich C.A.M.P. elnevezésű táborába. A programra beadott 
Erasmus+ pályázatot az Európai Unió már elfogadta, így rendkívül kedvező feltételek mellett vehetünk részt 
a projektben. Nyolc ország összesen 48 cserkésze lesz jelen, így igazán nemzetközi társaságra 
számíthatnak a jelentkezők. 
 
A tábor témája a Hortobágy folyó (Hârtibaciu) multikulturális völgyének újrafelfedezése, hagyományokon, 
kézműves programokon, zenén, néptáncon, moziesteken, tábortüzeken és a környék megismerésén 
keresztül. 
 
A program időpontja: 2015. augusztus 3-13. 
A program helyszíne: Újegyház (Nocrich), Szeben megye (Sibiu), Románia 
 
A jelentkezők: 

 az MCSSZ aktív tagja, érvényes ECSET-kóddal rendelkezik 

 15-25 éves 

 vállalja az egész programon való részvételt 

 érdeklődik a program témája iránt (kézművesség) 

 ért és beszél angolul 

 5 + 1 főt várnak a szervezők 

A programon való részvétel INGYENES, az Uniós projektnek köszönhetően még az utazási költségekhez 
is kapnak hozzájárulást a résztvevők! 
 
Jelentkezés 2015. június 26.-ig az intercom@mcssz.hu címre küldött, "Nocrich 2015" témájú 
levéllel. Túljelentkezés esetén a Külügyi Bizottság választja ki a résztvevőket. 
 
Jó munkát! 
 
Hetyey Annamária (442.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 
[vissza a tetejére] 

Török Cserkészszövetség meghívása 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Török Cserkészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is az idén nyáron megrendezésre kerülő 
táboraiba. A táborokat egyhetes turnusokban lehet látogatni, az alábbi időpontokban: 

 június 29. - július 5. 

 július 6. - 12. 

 július 20. - 26. 
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 augusztus 3. - 9. 

 augusztus 10. - 16. 

 augusztus 17. - 23. - Nemzetközi Tábor 

 augusztus 24 .- 30. - Nemzetközi Lánycserkész Tábor (csak lány őrs) 

 augusztus 31. - szeptember 6. 

 szeptember 7. - 13. 

 
A Török Cserkészszövetség biztosít minden szükséges felszerelést (saját hálózsák és polifoam szükséges), 
továbbá egy kétnapos túrát is, melyen a jelentkezők ingyen vehetnek részt. 
 
A jelentkezők: 

 az MCSSZ aktív tagjai, érvényes ECSET-kóddal rendelkeznek 

 minimum 4 + 1 fős teljes őrsök jelentkezését várjuk 

 az őrsvezető legalább kommunikációs szinten beszél angolul, további előny, ha a jelentkezők is 
értenek idegen nyelven 

 a résztvevők 14-évnél, az őrsvezetők 18 évnél idősebbek (akár csak 18+-os őrs jelentkezése is 
lehetséges) 

A program költsége jelképes, 5.000 forint, melyet a Magyar Jamboree Alapítvány számlájára kérünk átutalni 
a jelentkezés szervezőknél való véglegesítése előtt. A résztvevőknek ezen felül csak a repülőjegyet kell 
maguknak finanszírozni, ennek megvásárlásában tudunk segítséget nyújtani, amennyiben szükséges. A 
jelentkezők száma nincs korlátozva, egyszerre több őrs is részt vehet ugyanabban a táborban. 
 
Jelentkezési határidő minden esetben három héttel a választott turnus megkezdése előtt, vagyis: 
június 8. 
június 15. 
június 29. 
július 6. 
július 13. 
július 20. 
július 27. 
augusztus 3. 
augusztus 10. 
augusztus 17. 
 
Jelentkezni az intercom@mcssz.hu címre küldött, "TIF tábor" tárgyú levéllel lehet. 
 
Jó munkát! 
 
Hetyey Annamária (442.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 
[vissza a tetejére] 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

CsTVK igényfelmérés 

Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cserkésztiszti vezetőképzést indít a 2015-2016-os esztendőkre az 
alábbi feltételekkel (az OIB 2008. március 29-i ülésén, a határozatképes ülés után ismertettek alapján, és 
annak a jelenlévők általi hallgatólagos elfogadásával):CsTVK igényfelmérés 
Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cserkésztiszti vezetőképzést indít a 2015-2016-os esztendőkre az 
alábbi feltételekkel (az OIB 2008. március 29-i ülésén, a határozatképes ülés után ismertettek alapján, és 
annak a jelenlévők általi hallgatólagos elfogadásával): 
A képesítéshez a feltételek a VkKMISz alapján: 
• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsőfokú végzettség, 
• segédtiszti képesítés, 
• 2 év segédtiszti gyakorlat. 
A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. A találkozási alkalmakon felül is lesznek feladatok. A 
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képzési alkalmakat megtaláljátok a szövetségi eseménynaptárban (7. WB CsTVK néven jelzett 
események). 
Jelentkezés az igényfelmérésre 2015. július 12-ig itt, amennyiben a csapatparancsnokoddal egyeztetted, és 
áldását adta a képzés megkezdésére. 
A képzés nem csapatparancsnokságra készít fel! 
 
A képzés részei 
 
Az előfeladatok: 
Jelentkezéshez: 
• önéletrajz; 
• cserkésztáborok és képzések listája; 
• jelentkezési lap; 
• Velemjáró megírása. 
 
Részvétel (2016.03.31-ig): 
• lelkigyakorlat saját közösséggel; 
• látogatás más kerületnél/szövetségnél 
• önismeretet adó, személyesen kísért lelkigyakorlat végzése. 
 
Írásbeli dolgozatok (2016.03.31-ig teljesíteni mindet, alkalmanként legalább egyet várok): 
• Az igényekre adott válaszok a cserkésztörténelemben (dolgozat); 
• Kerülettel/országos központtal való kapcsolatod értékelése (fogalmazás); 
• Csapatlátogatás; 
• Kerület és a szövetség szembeni elvárások; 
• Csapatod helye; 
• Az OEség 2010-2014. közötti időszakának értékelése. 
 
Az érintett témák: 
A képzés menetéről pár szó, mert a korábbi évfolyamok kérték, legyen előre hír róla. Az első alkalommal 
egyfelől az elvárásokat és a helyzetet ismerjük meg, valamint projektmendzsment ismeretekre kerül sor. Ez 
után kell választanotok egy, a képzés végéig lezárásra kerülő projektet. 
A második-negyedik alkalommal lesz szó a központ működéséről és gazdasági ügyekről, protokollról, 
külügyekről, retorikáról, kommunikációról, jogszabályi háttérről, stb. 
Egy portya is van a képzésben, amikor egy másik szövetséget látogatunk meg, és megismerjük a 
működésüket. 
A záróalkalom egy értékelés, egy projektek bemutatása és a zárószertartás összessége. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

[vissza a tetejére] 

Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

A segédtiszti vezetői kézikönyv tesztidőszaka hamarosan lejár! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A segédtiszti vezetői kézikönyvek május eleje óta tartó tesztidőszaka a vége felé közeledik, így kérünk 
titeket, hogy a véleményeteket tartalmazó tesztkönyveket a június 6-i OKGY-ra hozzátok vissza, hogy 
a benne lévő észrevételeket átbeszéljük, mérlegeljük és beépítsük a végleges kézikönyvekbe.  
 
Köszönjük meglátásaitokat! 
 
Jó munkát! 
 
Németh-Nagy Melinda cst. (412.) 
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok 
[vissza a tetejére] 
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Fogadalmak szövegei 

Köszönjük a válaszokat. Láthatóan ez a felvetés komoly megbesézlést igényel, így a felmérés eredményeit 
megosztjuk, és a kvt-kkel egyeztetünk a továbbiakról. 
A felmérésre 137 választ kaptunk. A többség a tiszti fogadalmon kívül minden más fogadalmat elutasított. 
Sokan jelezték, hogy nincsen szükség a kószáknak fogadalomra, és sokan jelezték, hogy a vándor 
fogalamon ne változtassunk (mj: nincsen vándor fogaladom). Elnézést a gépelési hiábért, ami benne 
maradt, javítottuk. 
Íme a szöveges válaszok: 

 Ez nekem nagyon szimpatikus! Mindemellett úgy látom, hogy kellően átgondolt is! 

 A Cserkész fogadalom szövegét nem szükséges változtatni, már elég érettek hozzá. A Kószáknak 
amennyiben vezetők lesznek akkor ott vannak az ŐV szertartások, a vezetőképzésben. 

 A Cserkész korosztály fogadalmán szerintem ne változtassunk. Meglátásom szerint értik a 
cserkészek a szövegét,nem túl sok nekik. Ráadásul a kicsit emelkedettebb szöveg is emeli a 
fogadalomtétel komolyságát, amelyet véleményem szerint csorbítana egy ilyen rövid, már-már 
KCS szintű fogadalom szöveg. 

 Már a 11 éveseknek- első fogadalomtételkor - is ajánlanám az Isten-haza-embertárs iránti 
kötelességvállalás szövegben hagyását. Különben hogy magyarázzuk el neki a tisztelgést, ha a 
fogadalom szövegében nem jelenik meg? Igazából a kósza mint különálló fogadalom szintén 
kérdéses számomra, max úgy tudom értelmezni, hogy valaki kósza korúként kerül a cserkész 
közösségbe. 

 A cserkészélet fontos tényezője a kötelességteljesítés. Ez nem igaz, hogy sok volna a 
cserkészkorosztály számára. Évtizedekig nem volt sok, szerintem a gyerekek nem fejlődnek 
vissza. ugyancsak fontosnak tartom, hogy a kiscserkészígéret rész legyen, hogy "ígérem, hogy 
jó leszek". Ez a korosztály érti, hogy ez mit jelent. Értem én, hogy így nem tud egymásra épülni. 
De ez miért fontos? Hozzátennénk, hogy "Isten engem úgy segéljen!", oké. De ettől még az 
előtte lévő rész se "gyengüljön", mert jelenleg a "gyengülés" és a "light" változat nem kívánatos 
a magyar cserkészetben. 

 Ne redukáljuk le a cserkészfogadalmat, inkább adjunk a vezetők kezébe módszert, melynek 
segítségével megtudják értetni a cserkészekkel a fogadalom fontosságát! Ha pedig öncélúan 
csak azért néz ki így, hogy mindig lehessen valamivel növelni, akkor végképp ne alakítsuk át! 
Ennyi fogadalmat senki nem fog megjegyezni... Ha már a fogadalom szövegét egységesítjük 
mikor lesz egységes őrsgyűlés előtti és utáni imánk? A VK-ból terjed egy új fajta ima amelynek 
következtében mindenki 6 féle képpen mondja már..... 

 nekem nem tetszik ez az Isten engem úgy segéljen felkiáltás a végén... elég maradi és valahogy 
idegen az egész szövegezés pátoszi hangulatától... kicsit olyan hatása van, hogy harapjuk a 
kistáskából előhúzott szalonnát az Operában a szünetben. Biztosan meg lehetne fogalmazni 
valahogy szebben, kortársabban is. 

 A vallásos kötődésünk okán azt a régi, magyar esküfordulatot is beillesztjük, amely Istent hívja 
tanúként. Kellene erről egy külön kérdés... még most is hozzá lehet adni. Én például éppen 
vallási alapon egyértelműen ""nem""-mel szavaznék erre a változtatásra. 

 A vallásellenes és magyarellenes társulat mondat szerintem egyrészt a cserkésztörvényekből 
következik (így kicsit feleslegesnek érzem), másrészt nagyon szűk: cigányellenes, 
románellenes, négerellenes, stb. csoportok tagjai sem akarunk lenni. A magyarellenesre 
szűkítés úgy hat, mintha csak ez számítana. A kiscserkésztörvény "ígérem hogy jó leszek" 
mondata szerintem nem volt rossz, jól szummázza az ígéret lényegét. De értem a logikát ez a 
tervezet mögött is. Az "Isten engem úgy segéljen" mondatot szerintem hagyjuk meg az 
esküvőkhöz meg Dobó Istvánnak. Fogadalomtétel előtt is, után is imádkozunk és nyelvezetében 
sem illik bele a környezetbe." 

 Csak a többi MCSSZF tagszövetséggel közösen szabad ilyen, a cserkészmozgalom alapjáról szóló 
kérdésben dönteni. 

 A kiscserkészt hiányosnak érzem a segítségről szóló rész nélkül, a mesternél és a vándornál pedig 
nem tartom jónak a bővítéseket. Szerintem a vándoroknál sokkal fontosabb lenne az, hogy a 
példamutatásról szóló rész benne legyen, mint a vallásellenesség és a magyarellenesség. 

 Feleslegesnek tartom, hogy minden korosztály külön fogadalmat tegyen. Az "Isten engem úgy 
segéljen" fordulat pedig kifejezetten félelmetes lehet egy kisebb gyerek számára, hiszen azt is 
sugallhatja, hogy Isten nem fogja segíteni, ha mégsem sikerül mindig betartania a fogadalmát. 

 Nagyon remélem, hogy ez csak egy elkésett áprilisi tréfa! Ha az első 3 megvalósul - különösen a 
cserkészfogadalom ledegradálása - az súlyos értékvesztéshez vezet! Manapság az "érettebb" 
korosztálynak sincs fogalma a kötelességeiről (kb úgy 30 éves korig). Erre már 



cserkészkorosztályban nevelni kell. Ha csak később kezdjük el a fogadalom tervezet szerint, az 
annyit ér majd mint puskagyolónak az integetés.... Szomorú, hogy idáig jutunk. Hová lesznek így 
a hagyományaink és az értékeink? 

 A kiscserkészfogadalom eddigi szövege, Isten segítségével a jóra törekvés jobb. A cserkész 
teljesítse a kötelességeit. A kósza a kötelességei mellett nagyobb figyelmet fordít mások 
segítésére. 

 11 éves is erlelje a hármas kötelességét. Lehet hogy a csapatában nincs kósza akkor megmarad a 
primitív fogadalpmnal? " 

 Nekem nagyon tetszett a kcs.-knél a "megteszem, ami tőlem telik". 

 Ezt nagyon nem kéne! 

 Szélesebb körű vitára lenne szüksége egy ilyen súlyú döntés meghozásához. 

 Ha bekerül az eskü-forma, automatikusan eskünek számít és nem fogadalomnak a szöveg. Ezt 
nem támogatom. 

 Jó gondolatnak tartom, hogy a korosztályok szerint felfelé haladva egyre bővüljön, komolyabbá 
váljon a fogadalom szövege. 

 A cserkész és kószafogadalmat nem bontanám két külön részre:fontosnak tartom, hogy egy 
cserkész korosztályú fiatal is tudjon azonosulni az Isten, haza, embertárs iránti köteleségekkel, 
még ha nem is ugyanolyan szintetn mint egy pár évvel idősebb kósza. Ehhez viszont szerintem 
nem szükséges eltérő szöveg, hiszen a fogadalom tartalma az egyes emberben dől el: így 
javaslom, hogy a cserkészfogadalom és a kószafogadalom szövege továbbra is változatlan 
tartalommal fennmaradjon. 

 Nem javaslom az Isten engem úgy segéljen! "esküfordulatot", azért, mert ahogy a nevében is 
szerepel, az eskühöz kapcsolódik. Ne keverjük a fogadalmat az esküvel. A "Mester" korosztályi 
meghatározást nem tartom megfelelőnek, mert míg a többi korosztályi meghatározás 
korhoz/beosztáshoz kötődik, a mester foglalkozáshoz. Javasolnám helyette a Felnőtt-et 
akármilyen elcsépeltnek hangzik is, jobban illik ide mint a Mester. Egy éppen állástalan/céltalan 
cserkészt hívjunk Mesternek csak a kora miatt?" 

 1/3: Első javaslatként kihagynám a végéről az esküfordulatot: annak ellenére, hogy fogadalmunk 
egy életre szól, az mégsem eskü. Nekem ez a fordulat a fogadalmak végén azt jelentené, 
mintha külső (e)világi kényszernek akarnánk megfeleltetni a cserkészeinket. Szerintem a 
cserkészetnek a fogadalmi részlete az egyén Istenkapcsolatára tartozó dolog, nem külső 
kényszer, hanem önként vállalt cselekedet, önkéntes elköteleződés egy életforma mellett. A 
fogadalom megtartásának komolysága szerintem nem annyira a megfogalmazott szövegen 
múlik, hanem sokkal inkább az egyén szándékán. Amire persze, az ösztönző és támogató 
közösség jó hatással lehet. A cserkész szerintem ne a többiek miatt tartsa életét fogadalmához, 
hanem saját maga miatt, azért, mert ő ilyen formában kívánja megvalósítani az Istennek tetsző 
életet. Nekem viszont az ""Isten engem úgy segéljen!"" fordulat sokkal inkább azt jelenti, hogy 
mások felé akarom igazolni az elgondolásom, a döntésem komolyságát, valamint számomra 
csorbítja a cserkészet önkéntes jellegét, mert ezáltal bennem azt az érzetet kelti, hogy a 
fogadalmat a külső kényszer erőlteti rám. Végül pedig hiszek a kimondott szó hitelében: 
szerintem a cserkészeknek nincs szükségük egy ilyen bizonygató erejű fordulatra. (Nagyon 
zárójelesen: ha benne akarnátok tartani az Isten engem úgy segéljen! -t, akkor a mester és tiszti 
fogadalmakban látom egyedül a helyét. A gyerek korosztályoknál semmiképp sem. Ilyen 
szempontból a vándor nálam határeset.) 2/3: Támogatom, hogy minden korosztálynak saját 
fogadalmi szövege legyen, továbbá, hogy a fogadalom az egyes szinteken egyre bővebb 
értelmű szövegű legyen, és mindezek egymásra épüljenek. A cserkész korosztályi magyarázó 
szöveg ""túl sok"" részletére válaszolva szerintem a gyerek nem hülye, ha akarja, meg tudja 
tanulni a fogadalom szövegét. Ezért a szöveghosszra hivatkozó szövegmódosítást nem 
támogatom. Abban lehet valami, hogy fejlődő személyisége mennyit fog fel a szöveg valódi 
értelméből. Éppen emiatt nem fosztanám meg a fejlődés lehetőségétől. Engedném, hadd 
formálja személyiségét már a puszta ismerkedés is a fogadalom szövegével. Hadd ösztökélje a 
jellemesebb életre a felnőttesen megfogalmazott fogadalmának teljesítésére törekvése. Éppen 
ezért a javaslataim a következők: - ad kiscserkész ígéret: "Én ... ígérem, hogy híven teljesítem 
kötelességeimet, melyekkel embertársaimnak tartozom. Ismerem a kiscserkésztörvényt, és azt 
megtartom." - ad cserkész fogadalom: Én ... fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, 
melyekkel Istennek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon 
segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom. 

 A mesterfogadalmat egy gondolattal kiegészíteném. Két okból: 1. Nem árt figyelmeztetni 
magunkat, hogy nem vesszen el az önnevelésünk a mindennapok taposómalmában. 2. A 
tisztifogadalmat a st-képesítéskor leggyakrabban vándorok teszik le. Legyen egy mondat, ami 
nincs a tisztiben, hogy ők is motiválva legyenek a mesterfogadalom felé tartó úton. Tehát: 



 Én ... becsületemre fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, 
hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, másokon segítsek. 
Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom, felnőtt életem hétköznapjai során 
sem feledkezem meg önnevelési feladatomról. Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy 
a társadalom, a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvény szelleme minél jobban 
megvalósuljon. Semmiféle vallásellenes vagy magyarellenes társulat tagja nem vagyok és nem 
leszek. Isten engem úgy segéljen!""" 

 A cserkészkorosztály esetében kevésnek érzem tartalmilag. 

 Írtam én a loki gát! Csapatunk gyakorlatába még nem épült teljesen be a modern korosztályi 
bontás, a kósza, vándor korosztályok elkülönülése, kihangsúlyozása kialakulóban van, a 
cserkész korosztály elérése később van, illetve jobban misztifikált a szó jó értelmében. Ezért 
érezhetem a cserkészfogadalom rövidítését a fogadalmon ejtett csorbaként. Remélem, hogy a 
kidolgozott új cserkész életpálya-modell illetve módszertan, valamint követelmények és 
próbarendszer áttanulmányozása (erre még nem volt időm) és csapatunk gyakorlatába való 
beépítés után ez az érzés elmúlik. Ha nem, akkor baj van :) . Illetve valakinek akár bökhetné a 
szemét az Isten szó, ami persze eddig is benne volt a szövegben, és maradjon is szerintem, 
csak ha (neadjisten) egy nem egyistenhívő vallás hívője akar cserkész lenni, akkor kirekesztő 
lehet a fogadalom szövege. Remélem érezhető második észrevételem gyakorlati jelentősége..." 

 A cserkész korosztály fogadalmát ne kurtítsuk meg!!! 

 Véleményem szerint nem érdemes szétszedni ennyire korosztályonként a fogadalom szövegét, 
szerintem a kósza és vándor fogadalomnak semmi értelme nincsen, hiszen semmi nem változik 
meg, csak idősebbek leszünk. Én úgy gondolom, hogy a korosztályi váltást nem kell új 
fogadalom szöveggel is megerősíteni. A cserkész fogadalom pedig maradjon úgy, ahogy eddig 
volt a szövege. A mester korosztálynak pedig az elnevezése nagyon gáz, és szembe megy a 
Biblia tanításával, hiszen "egy a ti Mesteretek." A többi jó. 

 Köszönöm szépen, látom ugyanúgy gondolkodunk.  Csapatunkban 11 évvel ezelőtt az első 
vándorfogadalom tétel alkalmával majdnem szóról szóra ugyanazt a fogadalmat tettük le, mint a 
mesterek fogadalmában feljebb szerepel. Ez évek során finomodott nagyjából arra, ami most a 
vándorok fogadalmában szerepel. Nálunk ott még egy mondat hangzik el: Legjobb tudásom 
szerint csapatomat szolgálom, feladataimat ellátom. Jó lenne majd valamikor egy alkalom, ahol 
a vándorok így egységesíthetik a fogadalmukat megújításkor. Előre is köszönöm. 

 a "régi" fogadalmak teljesen tökéletesek 

 Kósza korosztálynál érettebb. 

 Nem kellene piszkálni a cserkészfogadalmainkat :( Az Isten engem úgy segéljen!, befejezés, meg 
remélem, minden cserkészcsapatban elhangzik. 

 Minden maradjon ahogy van, teljesen felesleges megváltoztatni! 

 Szerintem nem a fogadalom szövegével van probléma. Ez nálunk eddig is kiválóan működött. A 
fogadalomtétel komolyságát érzem veszélyben azzal, hogy az illető csak adott korosztályra tesz 
fogadalmat. A fogadalom életre szól. Nem életszakaszra. 

 A KCS fogadalom elejére: Én, … ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem. Ismerem ... A 
Cserkész fogadalmat nem rövidíteném le, aki le akarja tenni, tanulja meg a hosszabb szövet és 
érezze a súlyát. 

 "Én, … ígérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkésztörvényeket és azokat megtartom."- 
Szerintem az "ígérem hogy jó leszek", maradjon benne a kcs ígéretben, mert ez egy jól 
megfogható elvárás a kicsik felé, sokkal inkább mint a törvénytartás. Sokat hallják, hogy "jó 
légy!" ezt tudják nagyjából hogy mit jelent és könnyebben lehet rá hivatkozni, nevelési 
szándékkal is. 

 Csak ezt ne bántsuk! 

 A kószáknak nem hiszem hogy kell külön fogadalom, inkább valamilyen egészen sajátos 
szertartás. 

 Azon laffogtunk egy csomót, hogy ez nem eskü, akkor minek bele esküfordulat? Egyébként ez nem 
is sajátosan magyar esküforma, a vatikáni titokeskü is pont ezekkel a szavakkal végződik. Jó a 
mostani rendszer, egyáltalán, ki igényelt újat? 

 Szerintem megfelelnek az eddig használt fogadalom szövegek. (Nem elegáns ilyen módosításokat 
tárgyalni egy héttel a tisztújítás előtt.) 

 Értem az egymásra építkezés gondolatát, de mivel a tiszti fogadalmat gyakran leteszik olyanok is, 
akik még csak vándorok (pl. mert segédtiszti képesítést szereztek), ezért úgy gondolom, hogy a 
kettőnek másnak kellene lennie, különben amikor leteszi a mester fogadalmat, akkor az 
""visszalépés"" lesz számára, nem lesz benne semmi új. Emiatt én különvenném a tiszti és a 
mester ágat, és másik gondolatokat tennék a mester fogadalomba, mint ami a tisztibe kerül. 
Emellett a vándor korosztályba nem a vallás- és magyarellenes ellenes mondatot tenném bele 
(ami szerintem a nagy többségnek túl sok extrát nem ad, mert úgysem tagja és úgysem akar 



tagja lenni ilyen szervezetnek), így gyakorlatilag nem fogadna meg semmilyen új dolgot 
vándorrá válásakor. Ennek a korosztálynak szerintem a példamutatás már feladata, így a 
"Példámmal és munkámmal" kezdetű mondat jó lehet, esetleg első körben leszűkítve a 
környezet számára (kb. "Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy a környezetemben 
élők életében a cserkésztörvény szelleme minél jobban megvalósuljon"), és mester, ill. tiszti 
szinten kiegészítve az egész társadalomra. 

 Illetve a "becsületemre" fogadást én egy viszonylag nagy dolognak éltem meg, ezt lehet, hogy én 
megtartanám a tiszti fogadalom céljaira, ami általában egy önként vállalt feladat, míg a 
korosztályváltás az kicsit inkább olyan, hogy néha sodródik az árral, akkor kevésbé jelentene 
többet az a szó. 

 Ennek nem most jött el az ideje. 

 Szerintem, nem jó a kérdőívezés módszere. Fel kéne kérni valakit, aki jobban ért ehhez, hogy 
segítse az ovtt munkáját, mert legalább negyedórás értelmezést kíván ebben a formában a nyitó 
szöveg megértése. Nincs valaki a Szöviben, aki ért ezeknek a kérdőíveknek az 
összeállításához? 

 Szerintem pontosan jó volt az eddigi is - főleg a cserkész- és vándor korosztályi fogadalom 
szövegének megváltoztatása indokolatlan és fölösleges. Véleményem szerint megint a 
szimbolikus dolgoknál kezdjük a munkát és a lényegi kérdéseket elhanyagoljuk - ez ismételten 
feszültségekhez vezet. Először dolgozzunk ki és honosítsunk meg érdemi, helyhez, 
adottságokhoz és igényekhez illeszkedő korosztályi munkát, utána foglalkozzunk ennek 
szimbolikus vetületeivel. 

 Kiscserkész: A ""jóra törekszem"" rész szerintem jó volt benne. Cserkész: Ha már a 
cserkésztörvényt ismerik, akkor a fogadalom szövegében is ugyanúgy benne lehetne az 2. 
törvény szövege, mint eddig. Kósza: Az előzőből kifolyólag, ide valami más plusz kéne. Az "Isten 
engem úgy segéljen!" nekem tetszik mindegyiknek a végén. 

 ?! 

 A 11 éveseknek a korábbi, a kötelességteljesítéssel bővített fogadalmi szöveg túl sok ilyen 
korosztálynak. És egy eskü nem túl sok egy kiscserkésznek? 

 Erre megy a TÁMOP pénz? Komolyan? 

 A tiszti fogadalmamat sem tudom fejből elmondani máig, hát még ha 5-öt kellene megtanulni... 

 És a zsidó vallásúak mit fognak mondani? JHWH úgy segéljen? 

 A cserkészfogadalomhoz annyit, hogy elég sok szervezet segít másokon, minket az tesz jobbá 
náluk, hogy közben szem előtt tartjuk az Isten-haza-embertárs hármasságot. Pont ezt hagyjuk 
ki? 

 Sok dologban megremegett az elmúlt időben a tagság hite, bizalma, nem hinném, hogy az egyik 
legalapvetőbb identitásképző elemünket most kellene megváltoztatni. 

 Az ""Isten engem úgy segéljen!"" formula 21. század-idegen. Föld hívja a vezetőket! Ne írjatok 
olyat egy szövegbe, ami visszafelé mutat, nem előrefelé... 

 Kell mindenhova az ""Isten engem úgy segéljen!"" kiegészítés? Mivel jelent többet ez az utolsó 
mondat, mint ami maga a fogadalom szövege? Mester kifejezést nem értem. Legyen 
felnőttcserkész, így egyértelműbb, világosabb, kire vonatkozik! 

 A kiscserkész korosztálynál, ha már próbáljuk a valódi elvárásokhoz igazítani a törvényeket és 
fogadalmakat, érdemes lenne átvenni a KMCSSZ által használt kiscserkésztörvényeket, mivel a 
"A kiscserkész engedelmes és segítőkész. 

 A kiscserkész szereti a rendet." megfogalmazás sokkal megfoghatóbb ennek a korosztálynak mint 
a vezetőjére hallgat és uralkodik önmagán. Uralkodni a királyok szoktak a mesékben, és nem 
tudják mit jelent az hogy vezető, ráadásul az igéret esetében sem csak a cserkészeten belül 
várjuk el ezeket tőlük, hanem a mindennapi életben. Azt tudják, hogy a felnőttek mit tartanak 
rendnek, mert már a bölcsődében "rendet kell rakni" mielőtt kimennek az udvarra, vagy ebéd 
előtt. Még az engedelmes is eléggé felnőttes, de azt elfogadom, hogy mégsem lehet az egy 
törvény szövege hogy szófogadó és segítőkész. (vagy igen?) :) ez is egy javaslat. JM! 

 
Tanulságos lista, érdemes rajta gondolkodni! 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
[vissza a tetejére] 

mailto:balu@cserkesz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14dbe89ab19508dd_top


Meghirdetések 

Légy Te a cserkész mesterszakács! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Ahogyan az előző hírlevelünkben is olvashattátok, az RTL Klub hamarosan induló gyermek főzőműsora, a 
Konyhafőnök Junior olyan talpraesett, 8-14 év közötti cserkészeket vár, akik szívesen bemutatnák 
főzőtudományukat. 
Ha ismertek cserkészeket, akik szeretnek főzni, szívesen bemutatnának egy érdekes cserkész ételt és a 
kamera sem tántorítja el őket, akkor kérünk Benneteket juttassátok el hozzájuk az alábbi jelentkezési 
űrlapot! 
 
Az eredeti hivatkozás: https://goo.gl/u525W5  
 
Jelentkezési határidő Június 5. 
 
További részletekért látogassatok el a cserkész honlapra. 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 
[vissza a tetejére] 

Info lista működése 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A kézbesítés hiányának egyik lehetséges oka, hogy az illetőnek a postafiókjáról többször visszapattantak a 
levelek, és a cs.hu listák motorja bizonyos számú visszapattanás után letiltja a felhasználót. Ilyenkor ő 
maga vagy a lista adminisztrátora tudja visszakapcsolni. 
 
Az archívumban megtalálható az összes levél amiről így esetleg valaki lemaradt: 
https://levlista.cserkesz.hu/mailman/private/info-l 
 
Az is előfordulhat azonban, hogy egyes levelek spam-be érkeznek, vagy egyáltalán nem érkeznek meg. 
Ennek oka, hogy a cserkész szerveren sok kerületi és csapat honlap is fut, és időnként ezeket külső 
támadás éri, és spamküldő programokat helyeznek el rajtuk. Ilyenkor más szolgáltatók a cserkész szervert 
spamlistára teszik, és hosszabb-rövidebb időbe telik mire onnan leszedetjük. Ennek előfordulását a szerver 
biztonsági beállításának optimalizálásával és az érintett felhasználók egyre szigorúbb korlátozásával 
igyekszünk csökkenteni. 
 
Nektek erre megoldásként egyelőre csak a hírlevélben közzétetteket tudom javasolni: 
 
Továbbá, ha soha nem szeretnéd, hogy a spam mappába kerüljön a levél, akkor Gmail esetében kövesd az 
alábbiakat: 
https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=hu 
"Szűrő létrehozása adott üzenet használatával" rész. A beállításoknál válasszuk a "Soha ne legyen spam" 
lehetőséget. 
 
Jó munkát! 
  
Csepi 
Csepregi Márton cst. (1909.) 
igazgató 

[vissza a tetejére] 

https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/187X0cKrGr2yYK3z_Iv5mGBSsorEh__eO7InqrPitggo/viewform
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/187X0cKrGr2yYK3z_Iv5mGBSsorEh__eO7InqrPitggo/viewform
https://goo.gl/u525W5
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/vajon-cserkeszek-mesterei-fozesnek
mailto:gyorik.agnes@mcssz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14dbe89ab19508dd_top
http://cs.hu/
https://levlista.cserkesz.hu/mailman/private/info-l
https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=hu
mailto:csepregi.marton@mcssz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14dbe89ab19508dd_top


Beszámolók 

Öt közösségszervezőt küldenek a Cserkészszövetségek Kárpátaljára a 
Most tudsz. Segíts! Együtt Kárpátaljáért program keretében. 

Kedves Cserkésztestvérek! 
  
Budapest, 2015. 06.03. – Áprilisban a kárpátaljai magyar kisközösségek működését segítő akciót 
kezdeményezett közösen a Magyar Cserkészszövetség a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség és a 
Magyar Cserkészszövetségek Fóruma. Ennek az öt hónapos akciónak a célja az elvándorlás miatt nehéz 
helyzetbe került kárpátaljai ifjúság megsegítése. Az ukrajnai magyar kisebbség 150.000-es létszáma 
Kárpátaljára koncentrálódik a magyar határ közelében. A katasztrofális gazdasági és háborús helyzet miatt 
a kárpátaljaiaknak szükségük van mindennemű támogatásra, hogy esélyük legyen minél kisebb 
veszteséggel túlélni a hosszantartó válságot. 
 
Az összmagyar cserkészet képviseletében a fent nevezett három cserkészszövetség a kárpátaljai magyar 
közösségekben, a helyi lakosság együttműködésével megvalósuló közösségfejlesztő munkára 
ösztöndíjprogramot hirdetett, melynek finanszírozására gyűjtést is szervezett. A világ minden részéről, 
Magyarországtól Amerikáig több kontinens magyarjai fogtak össze a kárpátaljai honfitársak megsegítésére. 
A főleg magánszemélyektől beérkezett támogatásokból több mint négymillió forintot (13 ezer dollár és 1 
millió Ft) meghaladó alap jött létre. Az erre a feladatra kiválasztott öt közösségszervező fiatal júniustól kezdi 
meg a munkáját. 
 
Az ukrajnai válság egyik okaként a sorozások elől való menekülés miatt sok kárpátaljai magyar hagyja el 
hazáját, közöttük olyanok, akiknek hiánya több közösségben sokszor pótolhatatlan. Tanárok, 
cserkészvezetők, hitoktatók és egyéb közösségvezetők. Emiatt a közösségek működése lassan 
ellehetetlenül. A Most tudsz. Segíts! Együtt Kárpátaljáért! program ezt a hiányt kívánja pótolni. 
A közösségszervezők kiválasztása és a helyszíni munkára való felkészítése megtörtént. A júniustól 2-4 
hónapos időtartamban Kárpátalja több körzetében feladatot tejesítő öt közösségszervező a kintléte alatt 
egyházi, cserkész, nagycsaládos szervezetek programjaiba, szervezéseibe illetve szórvány-területi 
munkába kapcsolódik be. 
 
„Fontosnak tartjuk, hogy személyes jelenléttel segítők által a közösségi életet támogassuk, tartsuk az ottani 
emberekben a lelket. Segítsünk egy jövőkép kialakításában, ami arra serkenti őket, hogy helyben 
maradjanak, hogy megtalálják helyben a közösség megtartó ereje által a boldogulásukat, még egy ilyen 
nehéz gazdasági helyzetben is.” – mondta Endrődi Judit projekt koordinátor. 
 
„Nem volt ideális jelölt-képünk, azokat a jelentkezőket vártuk, akik elég bátorságot éreztek ahhoz, hogy 
kimenjenek és segítsenek. Nem csak cserkészeket, hanem minden olyan fiatal jelentkezését vártuk, aki 
ezért az ügyért elhivatott és rászán az életéből egy-két, akár öt hónapot. A legfontosabb szempont az volt, 
hogy a jelöltnek legyen küldetéstudata. Azonosulni tudjon a problémával és átérezze a kintiek helyzetét. 
Fontos volt, hogy energiát, motivációt, ötletet, lelkesedést tudjon vinni az ottaniak számára, egyfajta hidat 
képezzen az itthoniak illetve a kárpátaljaiak között.” – tette hozzá Szórád Gábor a Magyar 
Cserkészszövetségek Fóruma igazgatója.  
 
„Hálásak vagyunk az adományozóknak és az ösztöndíjprogramra jelentkezőknek, hogy segítenek ezekben 
a nehéz időkben. Minden félnek új lesz a munka ebben a programban, így kis izgalommal, de annál 
nagyobb szeretettel várjuk az ösztöndíjasokat!” – tette hozzá Popovics Pál a Kárpátaljai Magyar 
Cserkészszövetség elnöke. 
 
Jó munkát! 
 
Tőrincsi Tímea 
kommunikációs vezető 

[vissza a tetejére] 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2015. június 4., a Nemzeti Összetartozás Napja 
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