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Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

Sikeresek az akkreditált pedagógusképzések 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A tavalyi sikeres képzések után májustól ismét elindítottuk "A közözzség érték!", az iskolai 

közösségfejlesztés gyakorlata tanórai és tanórán kívüli eszközök módszerek (rövid és 

többnapos programok) 2x30 órás akkreditált pedagógusképzéseket. 

 

Az október végéig tartó időszakban 6 vidéki helyszínen hirdettünk meg bejárós, valamint 3 

intenzív és 3 szuperintenzív képzést Budapesten. Az alkalmakra 746 fő jelentkezett. 

Mindenhol többszörös, míg a júniusi szuperintenzív képzésre tízszeres volt a túljelentkezés. 
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Mostanra lezajlott egy-egy egri, miskolci, budapesti intenzív és két szuperintenzív képzés. A 

nagy érdeklődésre való tekintettel a júniusi időpontban két párhuzamos képzést is 

elindítottunk. Az alkalmak a maximális résztvevői létszámmal zajlottak, így 90 fő vett eddig 

részt. 

 

A képzéseknél a senior trénerek mellett a képzők képzésének résztvevői is itt töltötték 

gyakorlati idejüket, akik társtrénerként működtek közre. 

 

Az írásos értékeléseknél a résztvevők kiemelték:  
• az élményalapú, gyakorlatorientált tapasztalati tanulást,  

• az azonnal hasznosítható és beépíthető játékokat,  

• hogy maga a képzés is mintául szolgált arra, hogy 60 óra alatt hogyan lehet közösséget 

szervezni, 

• jó volt megtapasztalni, hogy a komfortzónából kilépve milyen sikerélményeket lehet 

megélni, 

• újra gyereknek lenni és felnőtt-gyerekként megtapasztalni, hogy játszani jó, 

• együtt többre vagyunk képesek, 

• a közösség feltölt, energiát ad, 

• és rá kellett jönnöm: a kisközösség nagy élmény! 

• extra búnuszként még önismereti elemekkel is gazdagodtam, 

• bátorságot kaptam ahhoz, hogy bele merjek vágni a kirándulás- és táborszervezésbe, 

• minden évben kellene egy ilyen képzés minden pedagúgusnak. 

 

És amit a cserkészetről gondolnak: 
• jellem és komplex személyiségformálás jó hangulatban játékosan, 

• természetközeli túl- és átélhető élmények, 

• egy életreszóló értékrend, 

• a felnőtt létre tevékenységek sorával észrevétlenül készít fel, 

• mindenkinek kell egy csapat, 

• játszva tanulás, 

• ez az, ami a fiatalságnak kell! 

 

Jó munkát! 

 

Szebenyi Marianna 

pedagógiai szakértő 

[vissza a tetejére] 

Zajlanak a kiadványokkal kapcsolatos munkák 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Több kiadványunkon az utolsó simításokat végezzük, illetve folynak már a tördelési munkák. 

Bízunk benne, hogy a tesztidőszakoknak is köszönhetően színvonalas könyvek kerülnek majd 

a gyerekek és a vezetők kezébe.  

Az őrsvezetői kézikönyvek esetében az általatok kért, javasolt tesztidőszak megvalósításán 

továbbra is dolgozunk, bízunk benne, hogy augusztus elején be tudunk számolni ennek 

eredményéről. 
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Jó munkát! 

 

Németh-Nagy Melinda cst. (412.) 

anyagszerkesztő 

kiadványok csoport 

[vissza a tetejére] 

Testületek 

Az Országos elnökség hírei 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

2015. július 15-én, 16-19 óráig tartotta rendes ülését az Országos Elnökség. A megbeszélésen 

részt vett: dr. Henn Péter csst. (442.) OÜVE; Lendvay Endre cst. (1909.) OÜVEH, Buday 

Barnabás cst. (16.) OE, Solymosi Balázs Balu cst. (205.) OVT, illetve Tekse Balázs cst. 

(958.) OVTH. 

 

Az elnökségi ülésen az alábbi témákkal kapcsolatban egyeztettünk: 

 Az elnökségi ülés kezdetén az eddigi gyakorlatnak megfelelően az elnökség tagjai 

beszámoltak heti tevékenységükről, így többek között az országos elnök és az 

országos vezetőtiszt VK-táborokban, illetve az ovt. VI. kerületi nagytáborban tett 

látogatásának tapasztalatairól; a Heavy Tools-al történt további egyeztetésekről; 

illetve a TÁMOP 528 projekt lezárása körüli feladatok elvégzéséről, és további 

teendőkről; valamint a hamarosan elkészülő vezetői kézikönyvekről. 

 egyeztettünk a közeljövőben várható nagyobb cserkész-eseményekről, azok 

szervezéséről, illetve időpontjairól a tekintetben, hogy azoknak a lehető legtöbb 

cserkésztestvérünk résztvevője legyen; 

 mérlegeltük a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja jövőbeni megjelenésének 

lehetőségeit, illetve a rendelkezésre álló felmérések, előkészítő anyagok 

áttanulmányozása után a következő elnökségi ülés keretében vizsgáljuk meg az 

újságok jövőjének helyzetét; 

 A korábbi egyeztetések eredményeképpen megállapodás született a belső 

kommunikáció feladataival kapcsolatban. Az elmúlt időszakban adott 

visszajelzéseitekben a főbb kritikus pontok között szerepelt ez a terület. Egy 

szervezet jó és eredményes működésében nagyon fontos szerepet játszik, hogy 

elérhetőek a felső vezetők, látható-e mi történik a szervezeten belül. Ezért, és a 

beérkezett visszajelzések alapján a belső kommunikációval a jövőben külön 

munkatárs foglalkozik részmunkaidőben, Sándor Viktória személyében. Viki a 

Titkárság szervezeti egységéhez tartozik, feladatait az Országos elnökség közvetlen 

irányítása alapján végzi. Sokan már ismeritek őt személyes találkozók, 

rendezvények, képzések által, illetve egyéb munkái révén. 

Bemutatkozóját ITT olvashatjátok. Munkájában kiemelt szerepet játszik majd a 

tagság kellő és szükséges információval történő ellátása, aminek során többek 

között a Központban megvalósuló feladatokról, a Szövetség stratégiai tervezéséről, 

illetve az elnökségi munkáról ad tájékoztatást. Keressétek bizalommal 

kérdéseitekkel, észrevételeitekkel, esetleges találkozóitokon történő részvétellel 

kapcsolatban, és kérjük, hogy a terület fontosságához mérten segítsétek a 
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munkájában együttműködésetekkel. Elérhetőségei: E-

levél: sandor.viktoria@mcssz.hu / Telefon: +36 30 668 9039. 

 hosszas beszélgetés alakult ki a VK-táborok kapcsán; 

 a még hatékonyabb munkavégzés érdekében egyeztettünk az OE-ségi ülések 

szervezéséről; 

 megtárgyaltuk a következő elnökségi ülés témáit, és meghatároztuk az ahhoz 

szükséges előkészítő munkákat. 

 

A legközelebbi elnökségi ülés időpontja: július 29., szerda. 

Amennyiben kérdésetek, észrevételetek, javaslatotok van az elnökségi ülés témáival 

kapcsolatban, küldjétek el azelnokseg@cserkesz.hu címre. 

 

Jó munkát! 

 

az Országos Elnökség nevében 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

[vissza a tetejére] 

Országos Központ hírei 

Együttműködési szándéknyilatkozat négy felsőoktatási intézménnyel 

KCST! 
 

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Magyar Cserkészszövetség négy felsőoktatási 

intézménnyel írt alá stratégiai megállapodást május 28-án. Az együttműködés célja a 

kifejlesztett cserkésztartalmú tananyagok tanító alapképzésbe és pedagógus szakirányú 

továbbképzésbe történő beemelése. Ezzel együtt megkezdődött a közös szakmai 

jövőtervezés is. 

 

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 megállapodásokat az egyes karokra kattintva olvashatjátok el. 
 

A konferencia a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés 

támogatása című kiemelt projekt keretén belül valósult meg. 

 

A felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás cikke elolvasható a honlapon. 
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Mózer Bence csst. (2.) 

MCSSZ kommunikáció 

 

  

[vissza a tetejére] 

Jelentkezz programszervező önkéntesnek Kárpátaljára! 

Kedves Cserkésztestvérem! 
 

Csatlakozz hétvégi programcsapatainkhoz Kárpátaljára! 

 

Szeretsz programot szervezni, gyerekekkel játszani és igazi kihívásokkal szembenézni? 

Magad mögött hagynád a zajos várost és beköltöznél egy Rákóczi-kastélyba? Megérintett a 

kárpátaljai magyarok helyzete és szívesen segítenél? Van minderre egy szabad hétvégéd a 

nyáron? 

 

Akkor Te vagy a mi emberünk! Most lehetőséged van arra, hogy egyszerre segíts és töltekezz! 

 

▶︎ Mi lesz a feladatod? 

A helyi kiküldötteinkkel közösen cserkészprogramok, hétvégi foglalkozások, napközis 

táborok szervezése szórványban élő magyar gyerekeknek, illetve, ha szeretnél kétkezi 

munkáddal is segíteni, akkor részvétel különböző kalákamunkákban, cserkészház- és 

kastélyfelújításban, műemlék-helyreállításban helyi kulturális programmal összekötve, a 

kárpátaljai fiatalokkal együttműködve. 

 

▶︎ Mit kapsz cserébe? 

Rengeteg kalandot, élményt, új barátokat, a gyerekek lelkesedését, a szülők háláját, az 

adakozás örömét, betekintést a helyi közösségek mindennapjaiba, látogatást a munkácsi 

várba, vagy akár a Vereckei-hágóra. 

 

Te döntöd el, mikor és mennyi időre jössz. Annyit kérünk csak, hogy legalább egy hétvégét 

vállalj el! 

 

JELENTKEZÉS» 
 

Most tudsz. Segíts! Csatlakozz! 

Együtt Kárpátaljáért! 
 

▶︎ További információ kérhető: 

Endrődi Judit, Szórád Gábor 

projekt koordinátorok 

karpatalja@cserkesz.hu 

+36-30-419-4914 

 

Jó munkát! 

 

A Kommunikációs csapat 

[vissza a tetejére] 
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Kárpátalja: szentmiklósi várkastély projekt beszámoló 

KCST! 
 

Múlt hétvégére (július 2-6.) egy érdekesnek ígérkező programot hirdettem meg a Beregszász 

és Munkács környéki fiatalok (főként cserkészek) körében. Az ötnapos táborra végül öt fős 

csapat gyűlt össze. A tábor fő programja az itteni vár felújítási munkálataiban való segédkezés 

volt. A helyszínt a beregszentmiklósi, vagy mostani nevén szentmiklósi (ukránul 

Csinagyijovo) középkori vár adta a Latorca völgyében. A hangulatos helyszín sok munkát 

kínált nekünk a tábor idejére. 

 

A vár történetét átfutva láthatjuk, hogy dicsőségének majd hanyatlásának íve a kárpátaljai 

sorshoz igazodik. Sok tulajdonosa volt, számtalan magyar nemes megfordult benne, nem egy 

ismert névnek menedékéül, lakhelyéül, vadász rezidenciájaként, vagy épp búvóhelyeként 

szolgált. Írott története a 13. században kezdődik, amikor a jól ismert Bánk bán vejének 

kezében volt a település. Az ismert merénylet után a vár közel kétszáz évre a Perényi család 

birtokába került, akik a ma is látható várkastélyt építették. A település ekkoriban virágzott és 

mezővárosi rangra emelkedett. 

 

A cikk folytatása » 
 

György Márton 
kárpátaljai közösségszervező 

[vissza a tetejére] 

Megállapodást kötött a DECATHLON és a Magyar Cserkészszövetség 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

A DECATHLON a Felfedező tábor és a Magyar Dzsembori Csapat fő támogatója 
 

A Magyar Cserkészszövetség két éves partneri megállapodást kötött a DECATHLON S.A. 

nemzetközileg elismert sport- és szabadidőeszközök kereskedelemével és koncepciójával 

foglalkozó társasággal. A Tízpróba Magyarország Kft., mint a DECATHLON S.A. 

leányvállalata, valamint a Magyar Cserkészszövetség idén júliusban aláírt megállapodásának 

célja partneri segítséget nyújtani az egészséges életmódra nevelés és sportolás, különösen a 

túrázás minél szélesebb társadalmi rétegekkel történő megszerettetéséért folytatott közös 

munkában. A megállapodás értelmében a DECATHLON két évig termékekkel és eszközökkel 

támogatja a fiatalok egészséges életmódra nevelését és a túrázás népszerűsítését szolgáló 

tevékenységeit. Az első évben kiemelten a 23. Cserkész Világtalálkozóra Japánba kiutazó 

kétszáz fős Magyar Dzsembori Csapatot látja el eszközökkel és túrafelszerelésekkel, emellett 

pedig hosszú távon támogatja a Felfedező tábor célkitűzéseit: a cselekedve tanulás 

élményének ifjúsággal való megismertetését és természet iránti szeretetük kialakítását. 
 

Jó munkát! 

 

Tőrincsi Tímea 

Kommunikációs vezető 

[vissza a tetejére] 
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Hamarosan útra kel a Magyar Dzsembori Csapat! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Kevesebb, mint egy hét múlva elindul a magyar cserkészetet képviselő Dzsembori Csapat 

Japánba. Sok munka és felkészülés után sikeresen elkészítették dzsemboris cserkész 

bélyegeiket is. 

 

Tekintsétek meg őket IDE KATTINTVA! 

 

Kérdéseitekkel bátran forduljatok Lakatos Gergelyhez. 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ági 

kommunikációs gyakornok 

[vissza a tetejére] 

A Tisza-család leszármazottai örömmel figyelik a nagykovácsi kastély 

sorsának alakulását 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A nagykovácsi Teleki-Tisza-kastélyt utoljára birtokló Tisza Kálmán lánya, Tisza Ilona, és 

rokonsága büszke rá, hogy az épület magyar cserkészek kezébe került: “A Tisza család 

Amerikában lakó leszármazottai nagy örömmel figyelik az ősi vadászkastély felújítását, és a 

cserkésznevelést! Sok Tisza gyerek nőtt fel az észak-amerikai magyar cserkészetben” - írja a 

kastély Facebook-oldalán Nitsch Gábor, Tisza Ilona férje, akinek anyósa, Tisza Kálmánné 

Gréta, három hónappal ezelőtt lett száz éves, és a mai napig mesél a kellemes 

Nagykovácsiban töltött napokról. 

 

A nagykovácsi kastély több mint 150 éve épült, és a területet már régóta birtokló Wattay 

családtól házasságok útján került előbb a Teleki, majd a Tisza családhoz. A történelemben 

akkor játszott rövid ideig szerepet, mikor 1849-ben Görgey Arthur tábornok 

főhadiszállásaként szolgált. Az első állandó lakója Tisza Lajos miniszter volt, aki a szegedi 

árvíz után a város újjáépítéséért kapott szegedi előnévvel grófi címet. 

 

A kastély másik híres lakója volt Tisza István miniszterelnök, aki több mint 3000 kötetes 

könyvtárát is ide költöztette. Miután Tisza Istvánt az őszirózsás forradalom napján a 

városligeti Roheim-villában 1918. október 31-én agyonlőtték, és a fiát, ifjabb Tisza Istvánt a 

spanyolnátha járvány vitte el, alig egy héttel később, a kastélyt három, még kiskorú unokája 

örökölte. Tisza Lajos Kálmán és családja voltak a kastély utolsó nemesi származású lakói. A 

második világháború után Argentínába majd az Egyesült Államokba menekültek, de előtte a 

kastélyt Tisza Lajos Kálmán a vadász gyermekek neveltetésére íratta. Lánya, Tisza Ilona 

maga is cserkész, gyermekei Amerikában nőttek fel cserkész szellemben, férje a Külföldi 

Magyar Cserkészszövetség egyik tisztje.  

 

Ha többet szeretnél tudni a kastély történetéről, és kíváncsi vagy, mit keresett itt Bujtor István 

a 80-as években, akkor olvasd tovább a történetet ITT. 

 

https://business.facebook.com/magyarcsapat2015/photos/pcb.1021484674536544/1021482727870072/?type=1&theater
mailto:dzsembori@mcssz.hu
mailto:gyorik.agnes@mcssz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14eaa537f8b36a14_top
http://teleki-tiszakastely.hu/index.php/a-kastely-tortenete


Jó munkát! 

 

Strommer Nóra 

kommunikációs tanácsadó 

[vissza a tetejére] 

Ismét Budapesten az IRONMAN, a világ legnagyobb triatlon versenye 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Azt hiszed, ez csak egy szokásos verseny? És te csak egy szimpla önkéntes leszel a sok 

közül? Nagyot tévedsz! 

 

Újra együtt az IRONMAN cserkész önkéntes csapata! Frissítsd fel a futókat, add a 

versenyzők kezébe a vizet, szurkolj testközelből, éld át a verseny hangulatát! Legyünk mi, 

cserkészek a triatlon energiabombái! Csatlakozz az IRONMAN Budapest cserkész teamhez, 

melyben tavaly 60-an mutattuk meg együtt, egy helyen, milyen az, amikor a cserkészek 

összefognak egy világszínvonalú verseny lebonyolításáért. 

 

Utánozhatatlan atmoszféra, pezsgő hangulat, hírességek, felejthetetlen triatlon élmény, közel 

900 önkéntes és hálás arcok várnak az idei IRONMAN Budapesten! 

 

MI A JUTALMAD? 

 önkéntes napidíj 

 hivatalos IRONMAN póló és sapka 

 hivatalos IRONMAN hátizsák 

 egésznapos ellátás, étel-ital 

Ne maradj le! Ha elmúltál már 18, jelentkezz: 

▶︎ http://bit.ly/cserkesz-jelentkezes 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. július 31. 

 

 

Részletek: 

▶︎ http://bit.ly/ironman-reszletek 

 

Jó munkát! 

 

Mózer Bence csst. (2.) 

MCSSZ kommunikáció 

[vissza a tetejére] 

Általános szöveg a cserkészetről – segítség a csapatparancsnokoknak 

 Kedves Cserkésztestvérek! 

Kedves Csapatparancsnokok! 

 

mailto:%20strommer.nora@mcssz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14eaa537f8b36a14_top
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1Ya-bNN5RYndsduz9pQNUiVFTbipdZQsOLkLpIQqqfWA/viewform
http://bit.ly/ironman-reszletek
mailto:mozer.bence@mcssz.hu
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Az alábbiakban segítő kezet nyújtunk nektek. Sokan jelezték, hogy régóta szükség van egy 

olyan rövid összefoglalóra a cserkészetről, melyeket a szülők kezébe adva hiteles, izgalmas és 

olvasmányos módon tájékozódhatnak a cserkészetről. 

Ezt a figyelemfelkeltő levelet ezért nektek készítettük: használjátok bátran egészben vagy 

részben, szülői megbeszéléseken, toborzásokhoz, kiadványaitokhoz, szórólapjaitokhoz. 

 

 

▶ Letöltés PDF formátumban 

 

 

Jó munkát! 

 

Mózer Bence csst. (2.) 

MCSSZ kommunikáció 

[vissza a tetejére] 

Szabályzati előkészítő munka 

Az OVTT folyamatosan dolgozik a szabályzatok megújításán. A Ruházati Szabályzat 

rövidesen az OT elé kerül, majd augusztusban a VkKMISz és az AlSz kérdéseit tárgyaljuk. 

A RuSz nagyjából már korábban megismert formájában kerül az OT elé, apró változásokkal. 

A leglényegesebb, hogy az OVTT elfogadta a kósza nyakkendőt, valamint a ruházati elemek 

tekintetében az alábbi ruhahordási szabályok elfogadását javasolja az OT-nek: 

 az egyenruha jelentse mindazt, amit ma annak hívunk 

 legyen szövetségi magyar cserkészpóló (és pulóver), amin a korosztályi és tiszti 

nyakkendőket lehessen hordani - egyfajta könnyített, egységes formaruha 

 a cserkésztáborok ideje alatt, a tábor heléyn bármilyne cserkészpólón viselhető a 

korosztályi és a tiszti nyakkendő 

Reméljük, ezen könnyítések a szabályzat betartását hozza maga után, de a döntés az 

OT kezében van. 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

[vissza a tetejére] 

Egyéb programok, képzések 

Dolgozz a Sziget Fesztiválon cserkészként!  

Kedves Cserkésztestvérek!  
 

Idén augusztusban az MCSSZ több fesztivál mellett kitelepül a Sziget Fesztiválra is! 

 

 Az MCSSZ csapatába segítőket keresünk olyan cserkészek személyében, akik: 

 megbízhatóak 

http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/cspk-szuloknek-20150716.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/#14eaa537f8b36a14_top
mailto:balu@cserkesz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14eaa537f8b36a14_top


 nagy munkabírásúak 

 folyékonyan beszélnek idegen nyelven 

 betöltötték a 18. életévüket 

 képesek napi 8 órát egyenruhában, melegben, mosolygósan dolgozni :) 

 

Amit adunk a hétre: 

 Sziget karszalag 

 biztosítjuk az étkezésed 

A munka a következőkből áll: 

 regisztráltatás 

 koordinálás 

 hennázás 

 kitűzőkészítés 

 lasertag 

 stb. 

 

▶︎▶︎▶︎ JELENTKEZÉS és további részletek: http://goo.gl/forms/4zsmVGTwy3 

 

A jelentkezés határideje várhatóan július 24. (Folyamatosan töltjük fel a helyeket, ezért 

megfelelő számú jelentkezés esetén fenntartjuk a lehetőséget, hogy előbb lezárjuk az űrlapot.) 

 

JM! 

 

MCSSZ programiroda 

[vissza a tetejére] 

Rendezői szolgálat a Csillagponton! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

 „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” (Mt 9:37) Ezért kérjük az aratás Urát, hogy küldjön 

munkásokat az aratásba, és kérünk Téged, kedves testvérünk, hogy ha valamely munkában 

szívesen segítenél, élj a szolgálat lehetőségével! 

Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen látnának el rendezői szolgálatot 

a Csillagponton, 2015. július 21-25. között. 

 

Többek között az alábbi területeken várjuk a közreműködésüket: helyszínek berendezése, 

felügyelete, résztvevők irányítása, útbaigazítása, vendégek kísérése, a találkozó után a 

helyszín visszaállítása, bejáratok felügyelete, eszközök felügyelete, stb. A rendezői szolgálat 

nem egész napos munkát jelent, hiszen váltásban folyik a munka, de napi szinten állandó 

készültséggel jár, a váratlan helyzetek sikeres kezelése érdekében. A rendezők 

munkabeosztása mindig az adott nap előtti este készül el.  

 

A rendezők vállalják, hogy a találkozó helyszíni előkészítése és lebonyolítása alatt felkészítés 

és segítségnyújtás céljából a szervezők rendelkezésére állnak. Továbbá, hogy a találkozót 

http://goo.gl/forms/4zsmVGTwy3
mailto:program@cserkesz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14eaa537f8b36a14_top


megelőző felkészítő napokon (2015. 07.18.-21) már jelen vannak, és a Csillagpont Találkozó 

zárónapjára következő vasárnap (2015.07.26.) a helyszín teljes rendbetételében segédkeznek. 

 

Jelentkezés feltételei: 
 

• A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév. 

• Fedett szállást csak egészségügyi probléma esetén tudunk biztosítani. 

• Fényképes, max egy oldalas önéletrajz beküldése emailon 

• A „2015 Csillagpont Rendezők” facebook profiljának bejelölése ismerősként 

 

Jelentkezni ITT (http://goo.gl/forms/OdKaSi5lqX), ezen az űrlapon lehet, továbbá az 

önéletrajzotokat és felmerülő kérdéseket aj.szandra19@gmail.com e-mail címre várjuk. 

 

A jelentkezések beérkezéséről és elfogadásáról visszajelzést küldünk. 

 

Kérjük, csak olyanok jelentkezzenek, akik maradéktalanul vállalni tudják a fentieket! 
 

Köszönettel: szervezők 
 

MRE Zsinati Ifjúsági Iroda 

E-mail: csillagpont@reformatus.hu 

Irodai vonalas szám: 1/460-0703 (hétköznap 9-16 óra között) 

A faxszám: 1/460-0702 

Honlap: http://csillag.reformatus.hu/ 

 

Jó munkát! 

 

Kiss Margit (Gréti) 

Csillagpont koordinátor 

+36-30-485-47-46 (MRE flotta) 

[vissza a tetejére] 

Egyéb hírek, beszámolók 

Táborkereszt hírei 

Kedves Cserkész- és cserkészkedvelő Atyák! 
 

Míg jómagam is táborban vagyok (voltam és leszek), megérkeztek a csepeli plébániára a K.I. 

leporellók öt nyelven ( német-angol-lengyel-japán-olasz ), mind 2-2,000 pédányban. 

Ugyanolyan kivitelű, mint a magyar. 

A japán nagy részét, és főként az angolból is sokat szeretnénk kijuttatni a dzsemborira. De 

nem mindet. Amennyiben van a felsorolt nyelveken cserkész ismerősötök, és szeretnétek neki 

küldeni, úgy jelezzétek és boritékban eljuttatjuk nektek is. 

 

Az MCSSZ központjába, a jezsuitákhoz és még néhány helyre mindenből küldünk, hogy az 

odalátogatók között is tudják népszerűsíteni. 

 

Jó munkát!  

http://goo.gl/forms/OdKaSi5lqX
mailto:j.szandra19@gmail.com
mailto:csillagpont@reformatus.hu
http://csillag.reformatus.hu/
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https://mail.google.com/mail/u/0/#14eaa537f8b36a14_top


 

Kispál György cst. 

Táborkereszt 

[vissza a tetejére] 

KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - Magyar szolidaritás tüze 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Az 1933-as gödöllői jamboree idején a Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot 

rendezett. Az előre megbeszélt napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész 

Magyarországon és az elcsatolt területeken. A megbeszélt időben lobbantak fel a szolidaritás 

lángjai Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. 

Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak. 

 

Tizenkét évvel ezelőtt, 2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújította 

ezt a kezdeményezést. Ennek nyomán otthon, a Kárpátmedencében, Kazahsztántól 

Honoluluig, Narviktól Rio de Janeiróig, Ausztráliától Japánig, a föld minden magyarok által 

lakott részein fellángoltak a tábortüzek, vagy gyertyácskák. Kérjük csatlakozzon e nemes 

kezdeményezéshez. 

 

A gyertyaláng vagy a tábortűz mindenhol a helyi időszámítás szerint, augusztus 20-án este 

21.00 órakor lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát New Zealand, 

Ausztrália vonalától kelljen útra és végigkísérve augusztus 20-át, Honoluluban aludjék ki. 

Így, amikor Budapesten felröppennek a Szent István napi tűzijáték első rakétái, a Magyar 

Szolidaritás Lángja már 11-12 órája van úton és Honoluluig még ugyanannyi órai útja van 

hátra. 

 

Nincs olyan időzónája a Földnek, ahol nem élnének cserkészeink és más magyarok, így csak 

szervezés kérdése a megvalósítás: Tábortűz Wokingban, Fillmore-ban, Los Angelesben, egy 

gyufavillanás a Hargitán, gyertyák a budapesti lakásokban, mécses Dunaszerdahelyen, 

tábortűzek Rióban, Caracasban, Sydneyben, Münchenben, Oslóban, Torontóban, a kiégett 

Krasznahorkán, Calgaryban, New Yorkban vagy Kőrösmezőn. Azok, akik a budapesti 

tűzijátékot nézik, a felreppenő első rakétát tekintsék a Magyar Szolidaritás Tüze 

fellobbanásának. 

 

Mozgalmunk sikeresen terjedt az egész világban, mert egy nemzeti hagyomány születéseként 

jelent meg sokunk előtt. Most újból útjára indul a Láng, hogy a világot bejárva emlékeztessen 

mindannyiunkat szétszórtságunkra és együttérzésünkre. A trianoni határokon kívüli és az 

otthoni magyarság egy napra a világ minden pontján legalább lélekben egymásra talál. 

Ha módjában áll, tisztelettel felkérjük a felhívás közlésére, illetve terjesztésére. 

 

Köszönettel vennénk az illő programra, illetve szertartásra vonatkozó RÖVID javaslatokat is. 

 

Például: 

1. Himnusz  

2. RÖVID bevezető, az akció leírásával. 

3. Ünnepélyes tűzgyújtás. 

4. A jelenlévők felsorolhatják a trianoni határokon kívül élő barátaik nevét, országát. 

5. Gondoljunk azokra, akik üldöztetést, megveretést, jogfosztást szenvednek még ma is 

mailto:plebania@cs2pl.t-online.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14eaa537f8b36a14_top


magyarságukért, vagy kegyetlen börtönbüntetést, olyan vétségért, amiért a szerbek tizedannyi 

büntetést sem kapnak (Temerini fiúk). 

6. Az ünnepi tábortűz vagy gyertya, mécses lángjánál mindenki meggyújthatja a magával 

hozott vagy kiosztott gyertyákat, mécseseket. 

 

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik már tizenkettedik éve vesznek részt ebben a 

mozgalomban és azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk a világ minden tájáról. 

 

Jó munkát! 

 

Lendvai-Lintner Imre 

Morris Plains, NJ, USA és Magyarody Szabolcs, Hamilton, ON, Kanada  

KMCSSZ sajtószolgálata 

 

További KMCSSZ hírek: http://www.kmcssz.org/vindex.php?kategoria=sajto 
[vissza a tetejére] 

Államtitkári látogatás a tardosi cserkésztáborban 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és 

esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára látogatást tett a 433.sz. Szent Bernát 

Cserkészcsapat táborában, Tardoson.  

Az államtitkár így nyilatkozott a tábor látogatása kapcsán: „A cserkésztáborok kiemelkedő 

jelentőségűek, a programok szervezésében részt vevő önkéntes fiatalok elköteleződése pedig 

példaértékű.”  

 

További részleteket itt olvashattok: http://goo.gl/Zgkifq  

 

Jó munkát! 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

[vissza a tetejére] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jó munkát! 

 

Budapest, 2015. július 20., 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 
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