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Az MCSSZ helyzete
Eredményes volt a június 6-i országos küldöttgyűlésen megtartott
elnökségválasztás
Kedves Cserkésztestvérek!
A 2015. június 6. napján tartott elnökségválasztáson az Országos Küldöttgyűlés delegáltjai hosszan tartó
zártkörű ülésezés, majd titkos szavazás után megválasztották a Magyar Cserkészszövetséget júniustól
vezető elnökségét.
A küldöttgyűlésen lezajlott tisztújító szavazáson 71 mandátummal résztvevő tag adta le szavazatát. A
szavazás érvényes és eredményes volt, így a küldöttek 46 igen, 22 nem és 3 tartózkodás mellett a
Szövetség korábbi elnökségét, Buday Barnabást cst. (16) , Henn Pétert csst. (442) és Solymosi Balázst cst.
(205) választották meg. A megszavazott elnökség az Alapszabály szerint három évre kapott a Szövetség
irányítására felhatalmazást, azonban a küldöttgyűlés hivatalos szavazását megelőzően, az akkor még jelölt
elnökség a küldöttek előtt aláírta azon nyilatkozatát, miszerint 2015. november 30. napjával lemond, és az
országos elnök útján gondoskodik a tisztújító Országos Küldöttgyűlés szabályszerű összehívásáról.
A most megválasztott elnökség programjában hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a Szövetség következő
tíz évének főbb működési irányvonalait szolgáló stratégia megalapozását, és a stratégiai jelentőségű
döntések széleskörű társadalmi egyeztetését.
Az elnökség szerint a fő hangsúlynak a cserkészmunka pedagógiai és társadalmi megalapozottsága mellett
a cserkészet jövőbe mutató fenntarthatóságán és a működés stabilitásán kell lennie. Ennek érdekében a
jövőben szorosabb kapcsolatot fognak tartani a cserkészkerületek elnökségeivel és az Egyesület
működését érintő információkat még inkább megosztják a tagsággal.
Jó munkát kíván:

A Magyar Cserkészszövetség Elnöksége
[vissza a tetejére]

Válasz-út - vitaindító füzet a stratégiáról
Kedves Cserkésztestvérek!
Három Jótanács
1. Kaland, játék, kockázat. Ez a füzet nem szokványos formában mutatja be a Szövetségünk előtt álló
stratégiai irányokat és járja körül az azokkal kapcsolatos kérdéseket, témákat. Gondolatébresztő, ugyanis
fontos beszélnünk arról, hogy mit jelent cserkésznek lenni ma, 2015-ben és milyen kilátások vannak
előttünk. Hívunk, ha ehhez mélyebben megismerhetnéd lehetőségeinket, eddigi közös eredményeinket,
tapasztalatainkat, és minél több információ birtokában kezdődne meg a párbeszéd a közös jövőről. Legyél
Te is felelős résztvevője ennek az útnak. A jövő elkezdődött: rajtunk múlik, hogy velünk, vagy nélkülünk.
2. Ez a füzet egy vitaindító füzet: tényeket, érveket, lehetőségeket mutat be azzal a céllal, hogy tudjuk és
megismerjük mindazt, amire aztán megalapozott párbeszédet követően, felelősséggel mondunk majd igent,
vagy nemet. Ha játszottál már ilyen játékot akkor biztos tudod, hogy ezt a füzetet nem oldalról-oldalra kell
olvasni, hanem előre ugorhatsz, vagy hátra lapozhatsz, ahogy a gondolatmeneted és döntéseid
megkívánják. Lehet, hogy új szempontokat kapsz útközben, amelyeket megfontolva más irányban haladnál
tovább. A legtöbb helyen választanod kell kétféle út között. Ez nem azt jelenti, hogy a valóságban is csak
kétféle út állhat előttünk. Ezért is várjuk a lapozgatás és gondolkodás közben, vagy után felmerült
javaslataidat, észrevételeidet.
3. Jegyezd meg, hogy a reggeli haragodat mindig hadd el estére, s az estélit reggelre!
Élvezetes barangolást kívánunk a stratégia világában!
A füzet online itt érhető el: https://goo.gl/xKqamU
Jó munkát!
Endrődi Judit őv. (442.)
MCSSZ projekt koordinátor
[vissza a tetejére]

Országos és regionális programok, események,
képzések
A Nagy Ugrás! - WWF Magyarország kezdeményezése
Kedves Cserkésztestvérek!
A WWF Magyarország felhívja a figyelmünket egy újabb országos akcióra, amelyhez örömmel vennék a
cserkészek csatlakozását is. Ez az esemény a Nagy Ugrás, amit Európa szerte azonos időpontban
tartanak immáron 10. éve.
2015. július 12-én, délután 3 órakor az élő folyók melletti kiállás jeleként szórakoztató események
keretében ugranak be/ rohannak be nagy tömegek egy folyóba.
Idén Magyarországon is országossá szeretnék tenni ezt a kezdeményezést.
Csatlakozzunk tehát mi is valamelyik regisztrált helyszín bármelyik rendezvényéhez!
Vagy keressetek egy települést, ahol szerintetek jó lenne egy ilyen eseményt megtartani és ajánljátok fel a
szervezését! Mindez ugyanis remek lehetőség lenne a jótékony üzenetek közvetítésére, és arra, hogy
segítsük a rászorultabb területeket, a folyópartokon elhelyezkedő településeket a láthatóbbá válásban.

Bármilyen egyéb kreatív módon történő csatlakozást is szívesen várnak!
További részletekért látogassatok el a WWF Magyarország honlapjára!
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok
[vissza a tetejére]

Beszámolók
KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - Ismét sikeres Cserkészbál
Clevelandben
Kedves Cserkésztestvérek!
2015. aprilis 18-án 59. alkalommal került megrendezésre a Cserkészbál Clevelandben. Komoly, nagy
múltra visszatekintő esemény ez a clevelandi magyarság életében, ami nem kizárólag csak cserkészeknek
szól. Az esemény főszervezője ezúttal is a Cserkész Barátok Köre (CSBK) volt, amely a clevelandi
cserkészcsapatok fenntartó testületeként, háttérszervezeteként működik. Az idei bálon közel 200 fő jelent
meg, többségében cserkészek, valamint szüleik, öregcserkészek és pártoló tagok. A bált jelenlétével
megtisztelte Lenvai-Lintner Imre, Vajtay István és felesége, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
(KMCsSz) számos vezető tisztségviselője, valamint a clevelandi magyar cserkészcsapatok parancsnokai is.
A bál védnöke Dr. Kumin Ferenc, a New York-i magyar főkonzul volt. A bál díszvendége pedig Gulden
György volt, akit kitűntettek a CSBK „Cserkészbarát” Csodaszarvas Díjával a több évtizedeken át tartó
támogatásáért és munkájáért a cserkészet iránt.
A bál három fő funkcióval bír. Jótékonysági célokat szolgál, hiszen bevételével a clevelandi magyar
cserkészetet támogatja. A bál egyfajta kulturális tradíció is a fiatal, ún. elsőbálozó lányok számára, akik a
bálon kerülnek bemutatásra a közösségnek, a báli nyitótánc előtt édesapjuk szimbolikusan átadja őket
táncpartnereiknek. A bál továbbá kitűnő alkalom a magyarságnak a találkozásra, a közös, kulturált keretek
között történő szórakozásra, és elmondható, hogy mindenki részt vesz rajta, aki számít a clevelandi
magyarok közéletben.
A bálnak a Hilton Garden Inn díszterme adott otthont, amely kiváló helyszínnek bizonyult. A bált Tábor Bea,
a CSBK elnöke, valamint Lendvai Lintner-Imre, a KMCsSz elnöke nyitotta meg. A tánchoz a zenét a
Harmonia zenekar biztosította. Éjfélkor a clevelandi Regös Csoport Palotást táncolt, ezt követően hajnali 2
óráig tartott a mulatság.
A Cserkészbál továbbra is kiemelkedő közéleti eseménye a clevelandi magyarságnak. Évtizedek
hagyománya alapján létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, jelentősége pótolhatatlan. Reméljük, hogy a
bál intézménye még hosszú évekig megmarad, és a clevelandi cserkészek közössége sokáig élteti ezt a
szép hagyományt.
Az eseményről készült képeket ITT tudjátok megtekinteni.
Jó munkát!
A KMCSSZ Sajtószolgálata
[vissza a tetejére]

Az első programok Kárpátalján – A misszió kezdete…
Kedves Cserkésztestvérek!
Megérkezésünk után másnap egy helyi programba csöppentünk. Beregszász főterén gyereknapot tartottak
számtalan foglalkozással, ahol helyet kapott a helyi cserkészcsapat és mellettük mi is. Standunknál
gyermekfoglalkozásokat tartottunk. Babát, papírrózsát, karkötőt lehetett készíteni, de botra róni, nemezelni,
szőni is volt lehetőség a forgatagban. Nálunk színezhettek, rajzolhattak a gyerekek és ott hagyhatták

kéznyomukat. A rendezvényre nem csak beregszásziak, de a környékbeli településekről is sokan
ellátogattak. Itt első alkalommal találkozhattak velünk. A program iránt többen is érdeklődtek és örültek a
kezdeményezésnek, hiszen, mint mondták értékes magyar programokra nagy igény van. Ijesztő volt
találkozni azzal a jelenséggel, hogy sok esetben a fiatal magyar szülő már ukránul beszélt gyermekével, s
néhány esetben ezek a gyermekek egyáltalán nem beszéltek, de még csak nem is értettek magyarul. Ez a
gyerekrajzokban is megmutatkozott: ukrán zászlók, katonai sátrak képében. Főként a fiatalok helyzete
kilátástalan, mert a bizonytalan helyzetben nem tudnak jövőt tervezni, így legtöbbjük csak a más országba
való elköltözést látja megoldásnak.
Másnap, június 7-én vasárnap részt vettünk a beregszászi úrnapi körmenetben és ezt követően indultunk
Munkácsra, ahol a Munkácsi Magyarok Találkozóján a bográcsgulyás főzésében és osztásában
segédkezhettünk. Ez remek alkalmat biztosított az ottani magyar közösséggel való találkozásra.
Megismerkedtünk a helyi református fiatalokkal (Ifi csapat). Az itteni református közösség több nyári
elfoglaltságot szervez a fiataloknak (angol tábor, kirándulás, stb.) azonban ez mindössze 1-2 hetes
elfoglaltságot jelent számukra.
Meglepően sok ukrán vett részt a programon, akik a háborús övezetből menekültek Kárpátaljára.
Találkoztunk ugyanakkor olyan ukrán fiatalokkal is, akik folyékonyan beszéltek magyarul. Elmondták, hogy
magyar iskolába járnak, mert ezáltal lehetőségük van magyar állampolgárságot kapni, továbbtanulni és
Nyugat-Európában letelepedni.
Összességében egyre több feladatot és ezzel együtt egyre több lehetőséget is látunk, azon leszünk, hogy
lehetőségeinkhez mérten ezek közül minél többet megvalósíthassunk, amíg itt vagyunk.
Tekintsétek meg beszámolónk képeit: https://goo.gl/4MY9Rg
Jó munkát!
Bíró Gergő és György Márton
Együtt Kárpátaljáért Program közösségszervezők
[vissza a tetejére]

Kárpátaljai kezdeményezés a bostoni cserkészcsapat összefogásával
- 200$ gyűjtöttek össze az érmékből
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.
Mint ahogy előző hírlevelünkben olvashattátok, a külhoni cserkészek csapataiban és a gyerekek között
megindult egy szolidaritási akció, jótékony kezdeményezés, amiből különösen kitűnt a bostoni cserkészek
összefogásáról szóló levél. Az alábbiakban olvashatjátok kezdeményezésük folytatását.
"Kedves kiscserkészek és cserkészek és Szülők,
Nagyon szépen összeszedegettétek a kis garasokat, filléreket. Alig bírtuk az autónk csomagtartójából
becipelni. Voltak olyanok is, akik "elfelejtették" a szabályt, és inkább papírpénzt hoztak be, ezt is
köszönettel átvettük és továbbküldjük. Nehéz a fémpénzt megbecsülni, de szerintem valahol $200 körüli
támogatást fog beküldeni a csapatunk! A konyhában kiöntöttük az összes adományt és elrendeztük érték
szerint, így a bankban is könnyebb lesz majd beváltani. Nagyon meglepődtünk, hogy milyen sok adomány
érkezett, KÖSZÖNJÜK SZÉPEN MINDENKINEK.
Jó munkát,
Miki
Fogarasi Miklós cst. (2.)”
Ezen felbátorodva továbbra is bíztatlak Benneteket és kérem, hogy ti is hirdessétek
szövetségetekben a lehetőségét a segítségnek és buzdítsátok csapataitokat!
Jó munkát!

Szórád Gábor cscst.
Összmagyar Cserkésziroda Igazgató
[vissza a tetejére]

Hárshegy hírei (Nevelésügy)
Vezetői kézikönyv tesztidőszaka hamarosan lejár!
Kedves Cserkésztestvérek!
Hamarosan véget ér a korosztályi segédtiszti vezetői kézikönyvek tesztidőszaka. Június 6-ig 32 vélemény
érkezett el hozzánk. Többen jeleztétek, hogy a héten e-mailen vagy az online felületen elkülditek még a
meglátásaitokat.
Erre június 14-ig van lehetőségetek.
Köszönjük az észrevételeiteket!
Jó munkát!
Németh-Nagy Melinda cst. (412.)
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok
[vissza a tetejére]

Meghirdetések
Cser-Készen a Kárpát-medencében táborok indulnak!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség és három határon túli szövetség (SZMCS, VMCSSZ, RMCSSZ)
összefogásában, a Határtalanul! program jóvoltából tábort szervez határon túli rászoruló magyar
gyermekek számára.
A “CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében” táborok idén 5 turnusban kerülnek lebonyolításra Budapesten és
környékén, augusztus 10. és szeptember 12. között, összesen mintegy 800 gyermek részvételével.
A program rengeteg lehetőséget ad a táborozó gyerekek számára, hogy megismerkedjenek egymással,
megerősödjenek magyarságukban és bepillantást nyerhessenek a cserkészet életre szóló kalandjaiba is.
Nem csak a főváros nevezetességeit látogatják meg, hanem közösségbe formálódnak, népi
hagyományokat elevenítenek fel (kézművesség, táncház), és életre szóló élményeket szereznek a
cserkészek segítségével (kirándulás, tábortűz, meseerdő, játékok).
Turnusok:
1.
2.
3.
4.
5.

turnus (2015. augusztus 10-15) Felvidék, Vajdaság részére
turnus (2015. augusztus 17-22) Felvidék, Vajdaság részére
turnus (2015. augusztus 24-29) Erdély, Felvidék, Vajdaság részére
turnus (2015. augusztus 31- szeptember 5) Erdély részére
turnus (2015. szeptember 7-12) Erdély részére

A tábor központi e-mail címe: hatartalanul@cserkesz.hu
Kérlek Benneteket hirdessétek ismerőseitek körében, hogy minél több határon túli rászoruló
gyermeknek legyen lehetősége részt venni a táborban!

Jó munkát!
Merza Péter
Erzsébet-tábor főszervező
[vissza a tetejére]

Táborkereszt hírei
Kedves Cserkésztestvérek!
A Táborkereszt nevében a nyár első óráiban két dologra hívjuk fel a figyelmeteket:
1. Színesíteni a táborok életét:

 A cserkésztáborban mindig kiemelt helyen van a kereszt. Ha a tövében elhelyezünk egy befőttes
üveget, amibe minden reggel friss mezei virágot teszünk, azzal a Megváltó iránti figyelmünket
fejezzük ki.
 Meghitté varázsolja a tábor estéit, ha a kereszt elé kb. egy méter magasságban egy cölöpre
befőttes üveget kötözünk és gyertyát helyezünk bele. A zászlólevonás előtt érdemes
meggyújtani. Így a cserkészek a derengő kereszt látványával térnek nyugovóra. Takarodó után
érdemes elfújni, hogy az őrséget ne zavarja.
 Oltárt, úrasztalát is készít a magyar cserkész. A figyelmet, a lelkiélet fontosságát fejezzük ki, ha
naponta friss virágot teszünk eléje.
 Táborzárás éjszakáján a zászlólevonás előtt/után érdemes égő gyertyával, énekelve végigjárni a
tábor körletét. Végül az égő gyertyákat a kereszt tövébe előre elkészített homok/föld kupacba
szúrjuk bele és égve hagyjuk. Az ilyenkor sokáig fönn lévő cserkészek számára egészen
különleges látvány!
 Az egy éve kiadott cserkészimakönyv a 86 játékával kiváló lehetőséget teremt táborban és portyán
a vallásos érzés elmélyítésére.

2. Nyár végén mindenkit várunk és hívunk az augusztus 20., budapesti Szent István napi
körmenetre:

 A kőrmenet előtt lehetőséget kérünk az Országházban a Szent Korona megtekintésére. (a
látogatás óráját később közöljük)
 Részvétel a szentmisén és a körmeneten.
 Körmenet után az Országház erkélyéről megtekinteni a tűzijátékot.
 Ebédről, vacsoráról magad gondoskodj.
 Szálláskínálat: Bp., Csepel, Béke téri plébánia és hittantermei. Szivacsot hozva 40-40 fiú a
hittantermekben, 25 lány a plébánián. (előtte és utána éjszaka is maradhatsz)
 Megközelíthetőség: Boráros térről Csepeli HÉV végállomásig (15 perc)
 Bejelentkezés (a parlamenti látogatás miatt időben) plebania@cs2pl.t-online.hu címen és +
06-30-436-24-44 - as telefonszámon

Jó nyarat! Jó munkát!
Kispál György cst.
Táborkereszt
[vissza a tetejére]

Biztosítás a cserkésztáborokra
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség rendezvényszervezői felelősség biztosítást kötött a cserkésztáborokra. Ez a
fajta biztosítás azokra a cserkésztáborokra érvényes, amelyek teljes mértékben betartják a Táborozási

Szabályzat és mellékleteiben leírtakat. (pl.: A Magyar Cserkészszövetség által kiadott táborozási
engedéllyel rendelkezik a cserkésztábor.)
A biztosítás - a rendszer bevezetés kezdetekor - 2015. június 21-ig elküldött táborozási engedély
kérésekre terjeszthető ki. A továbbiakban a TáSz-ban leírt dátumok a mértékadóak, legfőképp a TáSz
3.2.3.
Táborozási Szabályzat és mellékletei:
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok
Egyéb információk a Szövetség által kötött biztosításokkal kapcsolatban az intraneten itt érhetőek el!
Jó táborozást!
Frici :-)
Sztrakay Ferenc Balázs cst.
Országos Táborozási Vezető
[vissza a tetejére]

Beszámolók
Kárpátalja megsegítése - Rólunk írták!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetséggel és a Magyar
Cserkészszövetségek Fórumával közösen a kisközösségek működését ösztönző, öt hónapos akciót
kezdeményez Kárpátalján, a nehéz helyzetbe került ifjúság megsegítésére.
A programban a pénzadományok gyűjtése mellett közösségi fejlesztő hálózat megvalósítását
kezdeményezik fiatal kiküldöttek részvételével. A közösségi munka időtartama májustól szeptemberig tart.
A cserkészet akciójáról a sajtó számos képviselője beszámolt, melyeket egy csokorba gyűjtöttünk.
A sajtószemle itt érhető el: https://goo.gl/5Is0e9
Jó munkát!
Tőrincsi Tímea
kommunikációs vezető
[vissza a tetejére]

Jó munkát!
Budapest, 2015. június 12.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

