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Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

Hamarosan kézbe vehetitek a kézikönyveket! 

Érezzék meg közösségünk erejét augusztus 1-jén!

 

Testületek 

Az Országos elnökség hírei 
 

 

 

Országos Központ hírei 

Az MCS és VL jövője  

Elindult a Magyar Cserkészszövetség 

kedvezményrendszere!  

Évkezdő csapatparancsnoki találkozó  

Elkezdődött a 23. Cserkész Világdzsembori 

Erzsébet-tábor cserkész módra 

Extrém és aktív cserkész programokat keresünk!

 

Jelentkezz programszervezőnek Kárpátaljára!  

Cserkésztábort tartotok augusztusban? 

Forgathatunk nálatok? :) 

Egyéb programok, képzések 

Ismét Roverway 2016-ban!  
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Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

 

Hamarosan kézbe vehetitek a kézikönyveket! 
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Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Kiadványainkkal kapcsolatos munkálatok a végéhez közelednek. Zajlik a nyomdai kivitelezés, és már dolgozunk a 

kézikönyvek hozzátok való eljuttatásának módján.  

Bízunk benne, hogy mind a gyerekek/fiatalok, mind ti, vezetők örömmel használjátok majd az önkéntesek és munkatársak 

közös munkájával létrejött kézikönyveket. 

 

Jó munkát! 

 

Németh-Nagy Melinda cst. (412.) 

MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok 

 

 

 

 

 

Érezzék meg közösségünk erejét augusztus 1-jén!  

Kedves Cserkésztestvéreim! 

 

Augusztus 1-jén, szombaton a világon minden cserkész egyszerre ünnepel a World Scout Scarf Day-n, amihez idén is 

csatlakozik a Magyar Cserkészszövetség.  

Miről is szól ez a nap? Kifejezi az összetartó cserkészközösséghez tartozásunkat, ami jelen van, bárhová is megyünk a 

világban. Emellett megmutathatjuk, milyen sokan vagyunk azáltal, hogy egész nap és mindenhol viseljük egyenruhánkkal 

együtt nyakkendőnket. 

 

A nyakkendőt, amit a fogadalom letételekor kapunk meg, azaz a fogadalmunk jelképe, és amit büszkén viselünk minden 

alkalommal. Szoktunk-e gondolni arra, amikor egy-egy cserkész rendezvényen, reggeli körletszemléhez, vagy egy 

találkozó előtt feltesszük gondosan megtekert nyakkendőnket, hogy mit is jelent számunkra ez a háromszög alakú 

ruhadarab? Mit éreztünk akkor, amikor a nyakunkba tette fogadalmunkkor vezetőnk, vagy amikor korosztályt váltottunk, 

vagy megszereztünk egy-egy képesítést és ehhez megkaptuk új nyakkendőnket?  

 

Szombat reggel, mielőtt felvesszük egyenruhánkra a nyakkendőnket, gondoljunk arra ismét, mit jelent számunkra, milyen 

emlékeink kötődnek hozzá, és mit jelenít meg a világnak. Mit képviselünk, s miként, amikor viseljük? Ünnepeljünk a 

nyakkendő napon mindannyian, és mutassuk meg fogadalmunk jelképe által, milyen sokan vagyunk mi, 

cserkészek, akik építünk egy jobb világot! 

 

Ne feledjük, hogy ez nem egy különleges alkalom, azaz nem leszünk ezen a napon „cserkészebbek”. Cserkészek vagyunk 

minden nap, jótetteket hajtunk végre, s ezen a napon a látható cserkészetért teszünk ismét! Lássák a cserkészet 

sokszínűségét, tapasztalják meg a sokaságát, érezzék meg a közösségünk erejét! 

 

Jó munkát! 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

 

mailto:nemeth-nagy.melinda@mcssz.hu
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Testületek 

 

Az Országos elnökség hírei 

Beszámoló az Országos Elnökség üléséről 

 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

2015. július 29-én, 18-20 óráig tartotta rendes ülését az Országos Elnökség. A megbeszélésen részt vett: Buday Barnabás 

cst. (16.) OE, dr. Henn Péter csst. (442.) OÜVE; Lendvay Endre cst. (1909.) OÜVEH, Solymosi Balázs Balu cst. (205.) 

OVT, illetve Tekse Balázs cst. (958.) OVTH. 

 

Az elnökségi ülésen az alábbi témákkal kapcsolatban egyeztettünk: 

 Beszéltünk a TÁMOP 5.2.8. projekt lezárása körüli teendőkről – adminisztráció, HR ügyek stb. – , illetve megvizsgáltuk a 

lezárás utáni lehetőségeket. A témát a következő elnökségi ülésen folytatjuk, bővebb tájékoztatást ez után tudunk adni. 

 A Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja jövőjével kapcsolatban is egyeztettünk, felmértük a lehetőségeket, a lapok 

működését befolyásoló tényezőket, mint az ezzel kapcsolatos kérdőíves felmérés eredményei, illetve a költségek (a 

nyomtatott formát a TÁMOP 5.2.8. projekt finanszírozta). Mindent figyelembe véve augusztustól online felületen jelennek 

meg a lapok. Ezzel kapcsolatban részleteket az Országos Központ hírei között olvashattok, a Kommunikációs csoport 

hírében. 

 Megbeszéltük és elfogadtuk a javaslatot az elnökségi fogadóórákra vonatkozóan, amelyeket ez alapján szeptembertől 2 

hetente, az elnökségi ülések keretében tartunk majd személyes, illetve a tervek szerint online formában is. Részleteket 

hamarosan olvashattok a hírlevélben. 

 Az elnökség következő pár heti programjáról is egyeztettünk: augusztus 2-án mindhárman Japánba utazunk, és pár napos 

látogatást teszünk a dzsemborin. Augusztus 13-án Barnabás, augusztus 14-én pedig jómagam részt veszünk a XXI. MÖT 

rendezvényén, Székesfehérvárott. Ezen kívül meglátogatunk táborokat, köztük vezetőképzőket is a következő hetekben, 

és további személyes találkozókra is sor kerül, ahol a mozgalom működésével kapcsolatos folyamatokról, esetleges 

problémákról igyekszünk informálódni, és ezekre megoldásokat találni. 

 

A legközelebbi elnökségi ülés időpontja: augusztus 26., 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 

 

 

 

mailto:elnokseg@cserkesz.hu
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Országos Központ hírei 

 

Az MCS és VL jövője  

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Bizonyára emlékeztek, mikor 2013 nyarán hatalmas energiával vágtunk bele, hogy újratervezzük a cserkész magazinokat. 

Újjáélesztettük a lapok nevét, alapjaiban dolgoztuk át a szerkezetüket, új rovatokat indítottunk, kiváló újságírókat vettünk fel 

és teljesen friss arculatot kapott minden megjelenő lap. 

 

Most ismét fordulóponthoz érkeztünk az MCS és a VL jövőjét illetően. A TÁMOP projekt végéhez közeledve az újságok 

finanszírozását a Szövetségnek új módon kell megoldani. Rengeteg visszajelzés, kérdőívre adott válasz, megjegyzés és 

személyes megkeresés érkezett az MCS és VL jövőjét illetően. Ezek, illetve szakmai egyeztetések alapján 2015 

augusztusától a két magazin online felületen folytatja útját, és egy három hónapos tesztidőszak alatt mérjük fel azok 

hatékonyságát, olvasottságát. 

 

Az újságok főszerkesztői teendőit 2015 augusztusától Réder Kristóf, Kiko csst. (148.) veszi át. 

Bemutatkozóját ITT találjátok. A lapokat hírportál formájában, egy speciálisan a magazinokra kialakított, különálló honlapon 

olvashatjátok a következő hónaptól. Találkozhattok majd videókkal, interaktív tartalmakkal, blogbejegyzésekkel, átdolgozott 

rovatokkal, játékokkal, azonnali hozzászólásokkal, a korosztályokra szabott megjelenéssel, egyszerű, letisztult felülettel – 

és még sok minden mással! 

 

Hamarosan további információval érkezünk. Addig is figyeljetek bennünket, augusztusban indulunk! 

 

Mózer Bence csst. (2.) 

MCSSZ kommunikáció 

 

 

 

 

Elindult a Magyar Cserkészszövetség kedvezményrendszere!  

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Elindítottuk a Magyar Cserkészszövetség kedvezménykártya programját, amely országosan több mint 1000 

elfogadóhellyel és átlagosan több, mint 11% kedvezménnyel vár benneteket! Azonban ez a szám folyamatosan emelkedik, 

akár a te közreműködéseddelis! 

 

Kérlek, hogy olvasd el az alábbi kísérőlevelet, amelyet a kedvezménykártyák mellé teszünk a csapatparancsnokok 

számára. Ahttp://cserkesz.hu/tagkartya/ oldalon pedig - az ECSET- kód megadását követően - tájékozódhattok az 

aktuálisan elérhető kedvezményekről, partnerekről. 

 

A kísérőlevélen túl a kiosztással kapcsolatosan az alábbi információkat adjuk. A kártyák szortírozva lettek és: 

 felvehetőek a 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a alatt, a Titkársággal előre egyeztetett időpontban, 

https://drive.google.com/file/d/0BxfQFDB_WpmEZWp1NkZ5LVdMWkk/view?usp=sharing
mailto:mozer.bence@mcssz.hu
mailto:kommunikacio@mcssz.hu
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1ROBGcVnK_ggVNMHUJfJMfm6OnQgUyzvveK-I1dG_tX4/viewform
https://drive.google.com/a/mcssz.hu/file/d/0B_Hq_pbPQ626bHNPUDZOSzg0STg/view
http://cserkesz.hu/tagkartya/


 vagy a PFM-eken keresztül is elkérhetőek, akik elviszik a csapatokhoz a kártyákat. 

 

A kártyákat tehát első körben - tekintettel azok bekerülési költségére - a fenti két úton igyekszünk mielőbb eljuttatni a 

csapatokhoz. Amelyek ezen úton nem kerülnek el hamarosan tőlünk, még augusztus végén igyekszünk postai úton 

kézbesíteni, de nagyon megköszönjük a csapatparancsnokoknak, ha a takarékosság jegyében a személyes átvétel 

valamilyen formáját igyekeznek megoldani. (A postai sikertelen kézbesítésekről sajnos nincs jó tapasztalatunk, többnyire 

szakadtan érkeznek vissza a küldött csomagok. A kártyák épségének megóvása érdekében tehát végső esetre 

tartogatnánk ezt a megoldást.) A személyes átvételre lehetőség kínálkozik a szeptemberi csapatparancsnoki évkezdő 

találkozón is, ahol kérdezhettek is majd a kedvezményrendszerrel kapcsolatban. (A szeptemberi programról az "Évkezdő 

csapatparancsnoki találkozó" cím alatt olvashattok a hírlevélben.) 

 

Kérjük, hogy a cserkészeiteknek való átadást egy átadás-átvételi lapon rögzítsétek. 

 

Szívesen állok rendelkezésre, ha további kérdéseitek vannak!  

A leggyakoribb kérdésekre adott válaszokat a cserkesz.hu/tagkartya oldalon fogom közzétenni. 

 

Jó munkát! 

 

Szórád Előd cst. (118.) 

kedvezményrendszer-koordinátor 

 

 

 

 

Évkezdő csapatparancsnoki találkozó  

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

2015. szeptember 12-én tartjuk az évkezdő csapatparancsnoki találkozót. Kérjük, hogy minden csapat parancsnoka, vagy 

helyettese legyen jelen ezen az eseményen. Szó lesz az MCSSZ stratégiájáról, valamint a csapatok ügyeiről (a nevelési 

kérdéseket az Indabára tartogatjuk), illetve a kedvezményrendszerrel kapcsolatban is informálódhattok (lsd. az Elindult a 

Magyar Cserkészszövetség kedvezményrendszere! hírt a hírlevélben). A találkozón a kedvezménykártyák, illetve a toborzó 

anyagok is átvehetőek (akinek utóbbira korábban van szüksége, bátran jelezze a pfm-jénél).  

A meghívó az alakuló csapatok leendő parancsnokainak is szól, így ha van ilyen mentorált csapatod, bátran továbbítsd 

neki is az információt. 

 

A helyszín Budapest. 

Az időkeret: 10-19 óra között (ezek a legtágabb határok). 

 

Kérem, jegyezzétek elő a naptárban! 

 

Jó munkát! 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

http://cserkesz.hu/tagkartya/
mailto:szorad.elod@mcssz.hu
mailto:szorad.elod@mcssz.hu
mailto:balu@cserkesz.hu


 

 

 

Elkezdődött a 23. Cserkész Világdzsembori 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Megkezdődött a 23. Cserkész Világdzsembori. Lakatos Gergő, a magyar dzsembori csapat önkéntes kommunikációs 

vezetőjének beszámolóit minden nap olvashatjátok a hivatalos magyar dzsembori oldalon. Tekintsétek meg első 

értekezését az alábbiakban. 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ági 

kommunikációs gyakornok 

 

 

2015. július 29. és augusztus 8. között Dél-Japánban rendezik meg a 23. Cserkész Világtalálkozót. Scott A. Tear a 

Cserkészmozgalom Világszervezetének főtitkára szerint a világdzsembori egy hely, ahol fiatalok tízezrei jönnek össze, 

hogy békét teremtsenek. A résztvevők legyenek bár mexikói, szaúdi, kenyai vagy más nemzetiségűek a világ több, mint 

160 cserkészszövetségéből alkotnak egységet.  

 

Itt nincsenek olyanok, akik maguk közé engednék az aktuális politikai ellentéteket, ezen felülemelkedve válnak barátokká. 

Ez lenyűgöző átváltozás, amit mi élőben élhetünk át. A cserkészek minden kétséget kizárólag a béke követei. 

 

Amina (17, Algéria) alig tudja kifejezni szavakkal, amit érez. Így meséli nekem: "Ez egy álom. Minden olyan más. Japán 

olyan számomra, mint egy másik bolygó. Ez az első dzsemboris élményem. Annyira izgatott vagyok, hogy megoszthassam 

gazdag kultúránkat és történelmünket az új barátaimmal." 

 

"Eszméletlenül várjuk a dzsembori kezdetét, várjuk a nyitó ceremóniát, és hogy végre elkezdődjenek a programok. 

Mindenkivel találkozunk az egész világból - meséli Maria és Marilyn (15), a libanoni cserkészettől. 

 

Hogy mit élnek át magyar fiataljaink? Kövessétek nyomon a magyar csapat 

oldalát: www.facebook.com/magyarcsapat2015 . 

 

Jó munkát! 

 

Lakatos Gergő csst. (442.) 

önkéntes kommunikációs vezető 

 

 

 

 

Erzsébet-tábor cserkész módra 

Kedves Cserkésztestvérek! 

http://mu.cserkesz.hu/wsj2015/
mailto:gyorik.agnes@mcssz.hu
https://www.facebook.com/magyarcsapat2015
mailto:dzsembori@mcssz.hu


 

A "Cser-Készen az Életre" tábor második turnusa kezdődött el vasárnap Zánkán. A múlt heti kánikula után ezen a héten 

hűvösebb idő köszöntött az ókori Hellász lakóira, akik töretlen lelkesedéssel táboroznak mintegy 40 cserkészvezető 

közreműködésével. Zeusz és Hádész főistenek vezetésével ismerkednek a görög kultúra alapjaival, kipróbálhatják erejüket 

a kalandparkban, az erdei túrán, evezhetnek a Balaton hullámain, és mindeközben a cserkészetbe is bepillanthatnak. Vár 

még rájuk egy hagyományos moldvai táncház, és az elmaradhatatlan olimpia is.  

 

A szavak helyett beszéljenek inkább a képek, amiket megtalálhattok a tábor Facebook oldalán. 

 

Jó munkát! 

 

Merza Péter csst. (25.) 

Erzsébet-tábor főszervező 

 

 

 

Extrém és aktív cserkész programokat keresünk!  

Kedves Cserkésztestvérek! 

Kedves Vezetők! 

 

A Magyar Cserkészszövetség 2015 őszére ismét egy profi stábbal dolgozik együtt annak érdekében, hogy különböző 

vírusvideókat, image filmeket, mood filmeket, spotokat készítsen. A célunk, hogy olyan, cserkészetet, cserkész kalandokat 

népszerűsítő mozgóképeket hozzunk létre, amik a mozgalom valódi élményeit, vagányságát emelik ki. 

 

A filmekkel kapcsolatban most a ti segítségeteket kérjük! 

 

Olyan 

 különleges játékokat, 

 látványos élményprogramokat, 

 táborban kivitelezhető extrém aktivitásokat, 

 ötletesen megvalósítható dolgokat keresünk, 

amik remekül mutatnak a képernyőn és a különböző koroszátályú, nem cserkészek, illetve szülők számára is izgalmas, 

lendületes élményeket tár fel. 

 

Ne fogjátok vissza magatokat, minden kreatív ötletre szükségünk van! Személyenként akár többször is kitölthetitek az 

űrlapot :) 

 

▶︎▶︎▶︎ Az űrlapot ide kattintva tölthetitek ki. 

 

Jó munkát! 

 

Tőrincsi Tímea 

kommunikációs vezető 

 

 

https://www.facebook.com/pages/CserK%C3%89SZEN-AZ-%C3%89LETRE/287875634639459
mailto:merza.peter@mcssz.hu
http://goo.gl/forms/lsSycR6biC
mailto:torincsi.timea@mcssz.hu


 

Jelentkezz programszervezőnek Kárpátaljára!  

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. 

 

A kalákában az alábbi feladat ötletek várhatóak: 

 Pásztor Ferenc Közösségi Ház tetőszigetelés – nem profik munkáját igénybe vevő feladat, a tetőszerkezet szigetelésének 

a felhelyezése, hulladék összeszedése, eltávolítása. 

 Templom takarítás, illetve templomkert – szemétszedés, rendrakás, takarítás, fák metszése, rendbe tétele. 

 Templom körüli kovácsolt kerítés lefestése. 

 A templomudvartól a Vérke folyóig terjedő szakasz és a Vérke-part kitisztítása, rendbetétele. 

 Temető kápolna és környékének, apácák sírjainak rendbetétele, körbekerítése és egy emléktábla elhelyezése egykori 

tevékenységükről. 

 Munkácsi cserkészház rendbetétele. 

 Potheringi emlékmű – az emlékmü körüli terület rendbetétele és az emlékmű talapzatának apróbb javitása. 

 Szentmiklósi vár – az önkéntesek elkezdték, de a vár körüli munkák zöme még hátra van. Így folyamatos segítségre 

szorulnak, melyet a várkapitány fog kiosztani az önkéteseknek. 

 Munkácsi temető sírjainak rendbetétele – olyan sírok rendbehozatala, melyek a Munkácson élt magyar családokhoz 

tartoztak, de mostanra el lettek hanyagolva. 

 Az iskolák és óvodák játszótereinek rendbetétele – mászókák lefestése, lehetőség szerinti javítása, szemét eltakarítás stb. 

 

Feladat ötletek közösségi koordinátorok részére: 

1. Barátságos focimérkőzés, “Összetartozás kupa” (katolikusok-reformátusok, görögök-rómaiak, falvak, települések közötti). 

2. Bolhapiac! A bevétel (vagy egy része) helyi jótékonysági célt szolgálna. Ez jó móka minden korosztálynak. 

3. Kirándulás! Kárpátaljai nevezetességek megtekintése – buszos túra. Sok kárpátaljai egyáltalán nem ismeri a legszűkebb 

hazájának kincseit sem. 

4. Piknik! Soha jobb alkalom az egészséges kikapcsolódás, összetartozás, lazítás és közösségépítés számára. 

5. Összefogás az élhetőbb és tisztább környezetért! Folyók, patakok, parkok, kirándulóhelyek megtisztítása. Bármely 

településen aktuális (sajnos). 

6. Filmklub! Utána jó kis beszélgetések, tea és süti mellett (akár rendszeresítve is). 

7. Activity csata (Játék est) – minden korosztálynak. Különböző közösségek (akár cserkész csapatoknak is). 

8. Gyalogtúra fiataloknak! Akár több napos is, és nem csak hegyi, de lehet pl. Szőlős – Rahó túra, stb. 

9. Klasszikus feltöltődés! 5 órai tea klasszikus zenével (a településen élő zeneiskolai tanárok és diákjaik részvételével). 

Minden korosztály számára, és lehet verses esttel egybekötve is. 



10. Közösségi összefogás a falvak ill. azok óvodái játszótereinek kialakítása vagy rendbetétele. 

11. Számháború, méta különböző közösségeknek (természetesen cserkeszcsapatoknak is). 

 

▶︎ 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: 

karpatalja@cserkesz.hu 

+36-30-419-4914 

 

Jó munkát!  

 

Endrődi Judit őv. (442.) 

MCSSZ projekt koordinátor 

és 

Szórád Gábor cscst. 

MCSSZF Igazgató, projekt koordinátor 

 

 

 

Cserkésztábort tartotok augusztusban? Forgathatunk nálatok? :) 

Kedves Cserkésztestvérek! Kedves Táborparancsnokok! 

 

A Szövetség új, a cserkészetet népszerűsítő rövidfilmek készítésébe fogott, melyeket augusztusban tervezünk 

megvalósítani. Egyben szeretnénk, ha a filmek létrehozásában ténylegesen ti szerepet vállalnátok. Ezért kérünk 

benneteket, ha augusztusban tartotok cserkésztábort és nem bánjátok, hogy egy filmes stáb egy napra ellátogat 

hozzátok, az alábbi űrlap kitöltésével jelezzétek és felvesszük veletek a kapcsolatot! 

 

Előre is köszönjük támogatásotokat! 

 

Jó munkát! 

 

MCSSZ Kommunikációs csoport 

 

 

 

 
 

 

http://mu.cserkesz.hu/egyutt-karpataljaert/onkenteseknek/
mailto:karpatalja@cserkesz.hu
tel:%2B36-30-419-4914
mailto:karpatalja@cserkesz.hu
mailto:karpatalja@cserkesz.hu
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1VL-xsqVI84Nymitm1VIjd9Umtzfn2sGxFYY3DXD55Ns/viewform
mailto:kommunikacio@mcssz.hu


Egyéb programok, képzések 

 

Ismét Roverway 2016-ban!  

Kedves Cserkésztestvéreim! 

 

2016-ban is megrendezésre kerül a Roverway, ezúttal Franciaországban. A Magyar Kontingensbe résztvevőnek várunk 

minden 16 és 22 év közötti cserkészt. 

 

Mi is a Roverway?  

Egy nemzetközi cserkésztalálkozó, amely a 16 és 22 év közötti vándor cserkészeknek és fiatal vezetőknek szól. A tábor 2 

részből áll. Az első rész, a Roads során Franciaország egy általatok kiválasztott szegletét járhatjátok be az őrsötökkel és 5-

6 másik nemzetből érkező őrssel. Az ország 7 régiója közül választhattok: Észak, Északnyugat, Ile de France, Kelet, 

Délnyugat, a Hegyvidék és a Mediterránium. A tábor második fele a Central Camp, ahol egy helyen a táborozik mind az 

5000 résztvevő. A táborhely Jambville-ben lesz. A közel 52 hektáros park Párizstól északra helyezkedik el. Résztvevőként 

várunk minden 16 és 22 év közötti cserkészt, az IST-be és őrsvezetőnek pedig minden 22 év felettit. 

 

 

Tábor ideje: 2016. augusztus 3-14. 

Helyszín: Jambville, Franciaország 

Tábor költsége: ~250.000 Ft 

Jelentkezés feltételei: 

 az MCSSZ aktív tagja vagy, 

 1994. augusztus 3. és 2000. augusztus 14-e között születtél (’94 augusztus 3. előtt születettek IST-ként vagy őv-ként 

tudnak részt venni) 

 társalgási szinten beszélsz angolul 

 

Regisztrációs határidő: 2015. szeptember 6. 

 

További információk és jelentkezés a www.rw2016.cserkesz.hu oldalon. 

 

Hasznos linkek: 

http://roverway2016.org/ 

https://www.facebook.com/roverway2016 

https://twitter.com/roverway2016 

 

Jó munkát! 

 

Hetyey Annamária (442.) 

Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 
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Péntekig jelentkezhetsz az IRONMAN-re segítőnek!  

Kedves Cserkésztestvérem! 

 

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 

 

 

 

Cserkész jellegű roma táborba keresünk segítőket  

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Az Ormánságban az ország egyik legszegényebb vidékére szervezünk tábort helyi cigány gyerekeknek. 

A mélyszegénység miatt nem sok programjuk van, amin részt vehetnének a nyáron, így óriási szükség van a 

táboroztatásra, amit a helyi pap (Lankó József) jóvoltából tudunk megvalósítani. Sajnos már ezeket a falvakat is elérte a 

http://bit.ly/cserkesz-jelentkezes
http://bit.ly/ironman-reszletek
mailto:mozer.bence@mcssz.hu


kábítószer és egyre több fiatal válik a rabjává, ezért is lenne fontos, hogy az élménydús programokkal alternatívát 

nyújtsunk nekik a drogokkal szemben.  

 

Biztos ti is kérleltétek már cserkészeiteket, hogy eljöjjenek a nagytáborba, vagy versenybe kellett szállnotok a sok 

különórával, hogy őrsgyűlésre csábítsátok őket. Ezeket a gyerkőcöket azonban már attól is boldogság önti el, hogy 

pár napig együtt játszunk velük! 

 

Ez a tábor nem cserkésztábor, de sokban hasonlít rá: keretmesét fonunk köréjük, cserkészjátékokat játszunk és cserkész 

neveléssel foglalkozunk velük. 

 

Összesen 10 segítőre van szükségünk, jelentkezzetek bátran! 

 

A tábor időpontja: augusztus 24-28-ig. 

Helyszín: Drávapalkonya helyi plébánia 

 

Az utazást nem, azonban a szállást és az ellátást biztosítják számunkra. 

 

Aki szívesen jönne, írjon egy levelet az asztalos.kato@gmail.com címre vagy hívjon a +36-20-317-1649-es számon! 

 

Jó munkát! 

 

Asztalos Katalin őv. (1100.) 

 

 

 

 
 

 
   

 
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség  

Országos Elnöksége nevében  
Solymosi Balázs cst. (205.)  

országos vezetőtiszt.  
cserkesz.hu/elnokseg  

Feliratkozás a hírlevélre  
Hírlevél archívum 
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