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Az MCSSZ helyzete 

Tagi viszonyok rendezése 

Az Alapszabály változásakor lehetőség nyílt a 18. életévüket betöltöttek teljes jogú taggá válására. Szükség 
is volt egy-egy helyen, hogy rendezhessék soraikat, és voltak esetek, amikor fontos volt, hogy a vélemény 
melletti kiállást erősítsük a véleményt nyilvánítók számának növelésével. Azonban látjuk azt is, hogy hogy 
az életkörülmények megváltozásával egyes esetekben a cserkészünk eltávolodik, esetleg el is veszik a 
közössége számára - sajnos. Ezt is orvosolni kell, azonban a jogi helyzetet is rendezni szükséges. A 
tagsági állapot fenntartása számos nehézséget hordoz magával, ha a személy már nem tevékeny részese 
a közösségnek. Mit tehetünk ilyenkor? 
Jelenleg három út közöl lehet választani, hogy a küldöttgyűlés szabályos és hatékony is lehessen 
egyszerre: 

 azokat a felnőtt tagokat, akik már nem tevékenyek a közösségben, inaktívvá teszi a 
csapatparancsnok. Ez azt jelenti, hogy az adatai megmaradnak, bármikor újra aktívvá tehet, de 
nem fizet tagdíjat, nem számít az éves jelentésbe, és nem élhet felnőtt tagi jogaival 

 azokat a felnőtt tagokat, akik esetenként aktívak, de nem lehet őket könnyen elérni, az ECsET-ben 
felnőtt tagból működő taggá állítja, és erről tájékoztatja őket lehetőségei szerint. Így ők immár 
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mozgalmi tagok, és van tagdíjfizetési kötelezettségük, megjelennek az éves jelentés 
létszámadataiban, fizetni kell a tagdíjat (az alacsonyabb összeggel), de nem rendelkeznek 
felnőtt tagi jogokkal. 

 azokat a felnőtt tagokat, akik már elvesztek, kilépteti az MCsSz-ből, a kilépési nyilatkozattal, és 
adatait töröljük az ECsET-ből. Ebben az esetben a beazonosíthatóságukat is meg kell szüntetni, 
ha csak nem voltak felelős tisztségviselők (tehát az egyes helyzetekben nem szerepelhet benne 
pl. a teljes név, csak monogram). 

 
Az első két utat javasoljuk, és bár a második utánajárással jár, de tisztább képet kapunk és adunk 
egymásnak egymásról, ha rendezzük a házunk táját. Megéri a rendrakás! :) 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Márciusi emléktúra - Budakalász, Pannónia-telep-Pomáz 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre kerül a márciusi emléktúránk! Ismét nagy szeretettel 
várunk minden túrázni vágyó cserkészt. 
 
Időpont: Március 14. (szombat) 
 
Az alábbi oldalakon megtalálsz minden információt: 
 
Hivatalos Facebook oldal 
 
Teljesítménytúrázók Társasága  
 
 
Az alábbi távokon van lehetőség indulni: 

 12 km-es táv, (elsősorban) kcs-k és családosok részére – rajt: 8:30-9:00 

 24 km-es táv, cserkész korosztály részére – rajt: 7:30-8:30 

 48 km-es táv, tapasztalt túrázóknak – rajt: 7:00-7:30 

Természetesen bárki indulhat bármelyik távon! 
 
 
Rajt: Pannónia-telep, HÉV megálló  
 
Cél: Pomáz, Katolikus Plébánia, Nagyterem 
 
 
Részvételi díj: Cserkészeknek egységesen 500 Ft, kérünk Benneteket, hogy jelentkezzetek előre! 
 
ELŐJELENTKEZÉS!  
 
A célban a szokásos finomságok, emléklap és kitűző várja a túrázókat! 
 
Mindenkit nyomatékosan kérünk, aki szeretne részt venni a túrán, hogy jelentkezzen előre, hogy nagyjából 
előre tudjunk számolni és minél kevesebb felesleget kelljen előállítanunk!  
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Továbbá kérünk titeket, hogy hozzatok magatokkal poharat! 
" A cserkész takarékos." 
 
Sok-sok szeretettel várunk mindenkit! 
 
Jó munkát! 
 
Forgách Márton (937.) 
+36 30 395 43 61 
 
 
 

XXI. Országos Cserkész Tájékozódási Verseny - Fábry Pál 
Emlékverseny 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Immár 21. alkalommal kerül megrendezésre az Országos Cserkész Tájékozódási Verseny, amire mindenkit 
várunk szeretettel! Gyertek és mérjétek össze tájékozódási tudásotokat! :) 
 
Időpont: 2015. március 28. 
Helyszín: Budai-hegység, Julianna-major környéke 
 
Nevezés: drótpostán a következő címre: cstajolo@pr.hu 

 Nevezéshez szükséges adatok: cserkészcsapat neve, címe, kategória +az induló csapat/egyén 
száma. 

 A nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk, ha ez nem történik meg kérjük még egyszer elküldeni 
azt. 

 Nevezési díj: 1800 Ft/csapat (3 fő), 600 Ft/fő (egyéni kategóriákban) 

 A nevezési díjakat a helyszínen kell befizetni. Ha az előzetesen nevezett csapat vagy egyéni 
versenyzők közül nem tud eljönni, a térkép árát akkor is ki kell fizetni! 

 Nevezési határidő: 2015. március 5. 

 Határidő utáni nevezés: csak a helyszínen az üres helyekre 2500Ft/csapat, illetve 1000Ft/fő 
nevezési díj ellenében 

 
Szállás: Cserkészpark parancsnokával egyeztetve 
 
Az első rajt szombaton reggel 9:30-kor lesz! 
 
Eredményhirdetés: a helyszínen, minden kategória 1-3. helyezettje érmet kap 
 
Az FK kategóriában abszolút helyezések alapján hirdetünk eredményt. 
 
A Célban frissítő üdítő lesz!  
 
Információ: cstajolo@pr.hu  
 
Kategóriák: 

 
Fiúk  
A: 11-12 éves  
B: 13-14 éves 
C: 15-16 éves  
D: 17-20 éves egyéni  
E: 21-35 éves egyéni  
S(senior): 36- egyéni 
FK: 21 fölött, kezdőknek  
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Lányok 
α (alfa): 11-12 éves 
β(béta): 13-14 éves 
γ(gamma): 15-16 éves 
δ(delta): 17-20 éves egyéni 
ε(epszilon): 21-35 éves egyéni 
S(senior): 36- egyéni 
FK: 21 fölött, kezdőknek 
 
Jó felkészülést, eredményes versenyzést! 
 
A jó időt megrendeltük! 
 
Jó munkát! 
 
Szebeni Zsolt cst. 

A kerületi cserkésznapok előfutára: 11. Árvízi Emléknap, Szeged 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Mint bizonyára tudjátok, 2015 áprilisában kerületeink készülnek számunkra programokkal Cserkésznap 
alkalmából.  
 
Ám, hogy ne csak áprilisban legyen módunk más városokban élő cserkésztestvéreinkkel találkozni, 
Szegeden - a Cserkésznapok előfutáraként - márciusban kerül megrendezésre a 11. Árvízi Emléknap! 
 
Az eseményre az ország minden részéről várják szeretettel az érdeklődőket az V. kerületi cserkészek! 
Munkájukkal hónapok óta arra törekszenek, hogy a korábbiaknál még nagyszerűbb és izgalmasabb 
programot állítsanak össze Nektek! 
 
Időpont: 2015. március 14. 
Helyszín: Szeged, Dóm tér 
 
Ízelítőként a programból: 
 
• árvízi- és cserkészkiállítások,  
• regös- és kézműves programok,  
• Titok Klub programjai,  
• Teddy Maci kórház,  
• Ragó Ákos meséi,  
• kutyás bemutató,  
• bábelőadás,  
• szabaduló szoba,  
• biciklis ügyességi verseny,  
• vízi program,  
• kósza játék,  
• véradás, 
• főzőverseny,  
• Bogáncs ŐVVK találkozó és módszertani ötletbörze,  
• táncház,  
• szentmise,  
• tábortűz 
 
… és még sok-sok érdekes látnivaló! 
 
Fontos, hogy előzetes regisztráció esetén a szervezők ingyenes ebédet is tudnak biztosítani a 
résztvevőknek. Hasonlóképpen péntekre és szombatra szállást - a más városból érkező 
cserkésztestvéreknek - környékbeli iskolákban és plébániákon. 
 
Az eseménnyel kapcsolatban Bibok Ágnes csst.-t, a kommunikációért felelős szervezőt keressétek 
bizalommal a bibokagi@gmail.comcímen! 
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Február 8-tól indul az esemény honlapja és a Facebook-oldala is, kövessétek figyelemmel! 
 
Ha Neked sem elég az évben egy olyan nap, ami csak a cserkészeké, akkor itt a helyed! 
 
Találkozzunk március 14-én, Szegeden! 
 
Jó munkát! 
 
Nagy Mária Magdolna csst. (550.) és Pap Réka (175.) 
ÁEN főszervezők 
 
nevében: 
 
Bellák Hedvig csst. (25.) 
Cserkészház - Programiroda 

ISGF nemzetközi találkozó Pannonhalmán 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Március 16-20. között rendezik meg Pannonhalmán az ISGF - idehaza Gildeként is ismert -nemzetközi 
felnőttcserkész-szervezet műhelymunkáját, melyre Európa számos országából érkeznek majd résztvevők. 
Az osztrák szervezők a magyar cserkészeket is szeretettel várják az esemény egy-egy rövid szakaszára, 
akár egy-egy napra is, látogatóként. A résztvevők szívesen megismerkednének minél több magyar 
cserkésszel, valamint nem titkolt céljuk, hogy hosszú távon az MCSSZ is tagja legyen az ISGF-nek. 
 
Az ISGF egy 1953 óta létező cserkészszövetség, mely nyitott mindenki felé, aki nemzeti 
cserkészszövetsége tagja volt, de kinőtt belőle (sok országban általános dolog, hogy vándor korosztály 
után a cserkészek átlépnek ebbe a nemzetközi felnőtt-szervezetbe), vagy akinek nem volt módja fiatalabb 
korában csapatban cserkészkedni, de szeretne ilyen jellegű közösség tagja lenni (például pedagógusok 
vagy szülők). 
 
Amennyiben a szervezet felkeltette érdeklődésedet, angol tudásodat szeretnéd pillérezni vagy csak 
nemzetközi kapcsolataidat építenéd, bátran látogass el a Pannonhalmi Műhelymunkára, március 16. és 20. 
között. 
 
A szervezők magyarországi kapcsolattartója a Magyar Cserkészszövetség Cserkészház-Programirodája, 
kérdéseiddel fordulj hozzánk bátran a program@cserkesz.hu-ra! Kérünk, ugyanitt jelezd, ha látogatóként 
részt vennél az eseményen.  
 
Köszönjük! 
 
Külföldi cserkésztestvéreink várnak mindenkit szeretettel! 
 
 
Jó munkát! 
 
Bellák Hedvig csst. (25.) 
Cserkészház - Programiroda 

Jegyelővétel kedvezményes áron a XXI. Országos Cserkészbálra 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Elkészültek a XXI. Országos Cserkészbál meghívói! Aki nem átutalással szeretné megvásárolni a jegyét, 
bátran kereshetitek a jegyterjesztőket: 

 Horváth András 
horvath.andras@mcssz.hu 
(drótpostás egyeztetéssel vagy H-P 9-13 óráig a Magyar Cserkészszövetség Horánszky utca 20 
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alatti kommunikációs irodájában) 
  

 Bellák Hedvig csst. 
bellak.hedvig@mcssz.hu 
(Email-es egyeztetéssel vagy H-CS 9-15 óráig a Magyar Cserkészszövetség Horánszky utca 20 
alatti program irodájában) 
  

 Rudan János cst. 
rudanj@gmail.com 
(drótpostás egyeztetés) 

Továbbá február 8-áig minden vasárnap a Szent Imre templom esti 6 órás miséje után az előtérben a 

Szent Imre szobornál is megvásárolhatóak a jegyek.  
(Kérjük, ha nagyobb mennyiséget vennél ott, jelezd előre, hogy biztosan legyen nálunk elég.) 
 
Kérjük - amennyiben van rá lehetőségetek - gyűjtsétek össze, hogy csapatotokból, városotokból, 
körzetetekből hányan jönnének a bálra és egy csapatösszekötő keresse fel az egyik jegyárusítónkat, hogy 
minél egyszerűbb legyen a jegyek átadása . 
 
A jegyek kedvezményes elővételes áron február 8-áig válthatóak meg 2500 Ft-os áron. Utána már csak a 
helyszínen lehet belépőt váltani. 
 
Átutalással a következő módon fizethetsz: 
 
Zöld Liliom Alapítvány, 17000019-11579135, AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. További 
információk ahttp://zoldliliom.hu/elerhetoseg.php címen. 
 
A közlemény rovatban szerepeljen, hogy ki(k), hányan, honnan (melyik cserkészcsapatból) rendelték a 
jegyeket. 
 
Kérjük az átutalással történő fizetés esetén írj emailt nekünk, melyben csatolod a befizetés igazolását és 
kérünk ,itt is írd le a pontos listát, hogy ki(k)nek a számára rendelted a jegye(ke)t.  
 
Az email címzettje a bál hivatalos emailcíme legyen (orszagoscserkeszbal@cserkesz.hu). Fontos, hogy a 
tárgyban CSAK AZ “ELŐVÉTEL” SZÓ SZEREPELJEN!  
 
 
Köszönjük! 
 
Jó munkát! 
 
Turi Gellért (25.) és Mátó Boró (25.) 
XXI. Országos Cserkészbál főszervezők 

Nevezz Te is a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A magyar tudományos és természetfilmes szakma, valamint a hazai természet – és környezetvédelemmel 
foglalkozó szervezetek összefogásával idén első alkalommal rendezik meg hazánkban a Nemzetközi 
Természetfilm Fesztivált.  
 
A Fesztivál kiemelt témája a természet- és a környezetvédelem, küldetése, hogy elérje a fiatalokat 
alkotóként, nézőként és aktív természetvédőként egyaránt.   

 
Célja, az ökoszemlélet népszerűsítése mellett, lehetőséget adni a mai profi és amatőr filmkészítőknek és 
alkotóknak, alkotóműhelyeknek műveik szélesebb körben való megismertetésére, bemutatására és a 
megmérettetésre, valamint a szakmával és a közönséggel való kapcsolatépítésre. Kiemelt cél a nemzetközi 
zsűri által értékelt díjnyertes filmeknek olyan nemzetközi megjelenési és publicisztikai lehetőséget adni, 
amivel a Fesztivál felkerülhet Európa kiemelt, rangos filmfesztiváljai közé. A szervezők 300-400 alkotást 
várnak, és az előzsűri, majd a zsűri értékelése után a legkiválóbb művek kerülnek a közönség elé Gödöllőn, 
ahol három helyszínen – köztük a Királyi Kastélyban - várják majd az érdeklődőket. Jelenleg (2015. 01. 22.) 
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több mint 210 film érkezett be, 38 országból, mind a 9 nevezési kategóriába. 
 
A Fesztivál időpontja 2015. május 14-17. 
Helyszín Gödöllő.  
 
A Fővédnök V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár. 
 
A Fesztiválra profi és amatőr filmesek nevezését várják, az alábbi kategóriákban 2012 vagy azt 
követően készített alkotásokkal: 
 
• Természetfilm 
• Vadászat, halászat/horgászat 
• Természeti értékeink, természet, mint turisztikai desztináció 
• Dokumentumfilm 
• természetvédelem, környezetvédelem, biodiverzitás 
• tudomány és természet 
• vidéki élet, fenntartható gazdálkodás 
• Etűd, kísérleti film (természeti jelenségek, impressziók, természet témájú irodalmi művek képi adaptációi) 
• Kisjátékfilm - ember és természet kapcsolata 
• Cserkész életet népszerűsítő és bemutató filmek (pl. a dzsemborik világa, túlélő táborok, 
hagyományőrző akciók, cserkész életrajzok) 
• Állati színészek (olyan kisjátékfilm, amiben a főszereplők állatok) 
• Animáció (állatokkal-növényekkel, természettel kapcsolatos témában) 
 
Nevezni 2015. február 28-ig lehet.  
 
Elérhetőségek 
 
Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, Gödöllő 
cím: 1172 Budapest, Jászdózsa utca 30. 
e-mail: info@godollofest.com 
 
Carplove International Nonprofit Kft. - szervező 
Cím: 1172 Budapest, Jászdózsa utca 30. 
web: www.carplove.com 
e-mail: info@carplove.com 
 
Ersók Nóra - média és kommunikációs kapcsolatok 
Tel.: +36 70 384 3718 
e-mail: nora.ersok@godollofest.com 
web: www.godollofest.com 
 
A Fesztiválról és a nevezésről bővebb információ a www.godollofest.com oldalon találhattok. 
 
A hirdetés megtekintése. 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 

Kószatábor 2015 - Előjelentkezés az Országos Cserkészbálon! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Örömmel jelentjük, hogy a nyári Kószatábor szervezése igen jól halad! 
 
Te is érdeklődsz? Szeretnél többet tudni a táborról? Szeretnél találkozni velünk, a szervezőkkel? Az 
Országos Cserkészbálon mi is ott leszünk! 
 
Este 10 és fél12 között a szupermenek és pókemberek között minket is megtalálhatsz majd, egy erre kijelölt 
szobában. Itt egy előjelentkezési felületet fogunk biztosítani a táborra, ahol megadhatod az 
elérhetőségedet. Így a meghirdetéskor Te személyes levélben, azonnal értesülsz majd minden 
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információról!  
(A báli előjelentkezés természetesen nem feltétel, és önmagában nem is jogosít a tábori részvételre.) 
 
Fontos, hogy a bálon kérdéseidnek is teret adunk majd, itt személyesen tudunk válaszolni minden 
érdeklődőnek.  
Ugyanitt szívesen fogadjuk azokat is, akik segítenének a tábor szervezésében, de legfőképpen a 
nyári lebonyolításában. 
 
A hivatalos, jelentkezési felület nem sokkal a bál után, február második felében nyílik majd meg és március 
közepéig lesz nyitva! Első tábor lévén még sajnos igen korlátozott lesz a résztvevői létszám, ahol a báli 
előjelentkezés előnyt jelent majd!  
 
Azonban tudnotok kell, hogy túljelentkezés esetén nem feltétlenül a regisztráció sorrendjében fogjuk 
elbírálni a jelentkezőket: törekszünk a kerületek- és csapatok tekintetében minél vegyesebb összetételre, 
hiszen egy országos szintű tábor megvalósításán dolgozunk. 
 
Táborunk célja a kósza őrsök erősítése, tehát elsősorban létező őrsök jelentkezését várjuk, vezetővel. 
(Aggodalomra semmi ok: a magányos kószák sem kell, hogy otthon maradjanak!) 
 
Nagy szeretettel várunk a Kószatáborba és az Országos Cserkészbálra is! 
 
 
Jó munkát! 
 
Jóvér Ákos csst. (802.) 
X. kerületi kósza szakvezető 

Beszámolók 

Kagylós találkozó - A nevelési módszertani modell és az ehhez tartozó 
eszköztárak előrehaladása 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Köszönjük részvételeteket a 2015. január 31-én a kagylós találkozó keretein belül megrendezett A 
projektben készülő nevelési módszertani modell, valamint az ehhez tartozó eszköztárak előrehaladását 
bemutató rendezvényen. 
 
Az Egységes Ifjúságnevelési Kézikönyv véglegesítése kapcsán fontosnak tartottuk, hogy a véleményezési 
időszak alatt érkezett meglátásaitokra, kérdéseitekre választ adjunk és bemutassuk az EINK-hez illeszkedő 
kézikönyvek tematika tervezetét és a kiadványokhoz kapcsolódó munkánk jelenlegi állását. A 
rendezvényen kitöltött kérdőívek alapján felvesszük veletek a kapcsolatot. Hisszük, hogy ti, a Magyar 
Cserkészszövetség vezetői, a közös munkánk eredményeképp elkészült kézikönyveket hatékonyan 
alkalmazhatjátok majd a jövőben ifjúságnevelői munkátok során. 
 
Jó munkát! 
 
Németh-Nagy Melinda cst. 
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok 
 

Házunk tája... 

Segíts modellvasút terepasztalt építeni kórházban gyógyuló 
gyerekeknek! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
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Egyik cserkésztestvérünk gyermeke sajnos sok időt tölt a SOTE gyermekklinikáján, így ismerkedett meg az 
ott kezelésben részesülő gyermekekkel és szüleikvel. A szülők, hogy szebbé tegyék a kórházban töltött 
időt, modellvasutat építenek a SOTE II. számú Tűzoltó utcai klinikáján fekvő gyerekeknek. A hematológiai 
osztályra került kis betegek sajnos sokáig vannak a kórházban a kezelések miatt, így nagy örömöt okoz 
majd nekik az új játék, amivel gyorsabban telhet el a gyógyulás ideje, és talán elfeledtetheti velük pár 
pillanatra a betegségüket. A szülők korábban is készítettek közös összefogással egy H0-ás terepasztalt, 
ami sajnos nem fért el a kórházban, azonban így is jó helyre került, egy beteg gyermek játszhat vele 
otthonában. Most újabb játék építésébe kezdenek bele, aminek már változtattak a méretein, így biztos, és 
végleges helye lesz a kórház gyermekosztályán.  
 
Annak érdekében, hogy a gyerekeknek minél nagyobb élményben legyen része a játék használata során, 
kérjük segítsétek a készítőket azzal, hogy ha van bármilyen TT méretarányú modellvasút egységetek 
(alkatrész, sín, váltó, kis ház, híd, vagon, mozdony stb.), amire Nektek már nincs rá szükségetek, küldjétek 
el nekik. Az sem baj, ha valami hibája van, mert megjavítják. 
 
Az MCSSZ irodájában leadhatjátok a modellvasút részeket, és mi eljuttatjuk a szülőknek, akik a terepasztalt 
készítik a beteg gyerekeknek. 
Cím, ahová hozhatjátok a játékokat 9 és 17 óra között: Budapest, VIII. kerület, Horánszky utca 20., II. 
emelet. 
 
Ha bármilyen kérdésetek van, keressétek Helesfai Marcellt cst.-t (85.) a marcell24@freemail.hu címen. 
 
Jó munkát! 
 
MCSSZ Kommunikáció 

Partnerségi megállapodás a Földművelésügyi Minisztérium és az 
MCSSZ között 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Földművelésügyi Minisztérium bővítette hivatalos stratégiai partnereinek körét, a továbbiakban a tárca 75 
gazdasági társaságra és civil szervezetre - köztük ránk, a Magyar Cserkészszövetségre - számít a 
jogszabály-előkészítésben, átfogó programok, stratégiai dokumentumok megalkotásában. 
 
Az erről szóló partnerségi megállapodásokat február 3-án, kedden adta át a szervezetek 
képviselőinek Nagy István parlamenti államtitkár.  
A Magyar Cserkészszövetség a partnerségi megállapodásban foglaltak alapján a jogalkotásban, a 
jogszabályi előkészítésben, a feladatok megosztásában működik együtt az FM-mel. Az átadáskori rövid 
indoklásban kiemelték, hogy a cserkészek nevelése során a természetszeretetre nevelést, a kárpát-
medencei természeti értékek megismerését, a felelős természetjárásra nevelést, illetve a a természeti 
erőforrások felelős felhasználására nevelést tartják kiemelten fontosnak tevékenységünkben. 
 
Az eseményről itt olvashattok. 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Milyennek szeretnéd látni a jövőben a cserkesz.hu-t, peldaul.hu-t, 
taborhelyek.hu-t? 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Régi kérés, hogy megújítsuk, átalakítsuk, használhatóbbá tegyük az világhálós felületeinket. Szeretnénk, 
hogy ezen vágyakat tettek is kövessék, ezért a címben felsorolt honlapok kapcsán várjuk 
meglátásaitokat. Nem előre definiált válaszlehetőségeket kínálunk, hanem minden benned lévő javaslatot, 
ötletet, véleményt szeretnénk meghallgatni, és ha lehetőség adódik rá, megvalósítani. Egyszóval alapos és 
mindenre kiterjedő munkára törekszünk. 
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Éppen ezért arra kérünk, hogy erre az űrlapra mindent írj le, amit az adott weboldal kapcsán gondolsz és 
javasolsz (pl. most jó/rossz, kiket gondolsz az oldal célközönségnek, javasolt funkciók, javasolt arculati 
elemek, igényelt tartalmak, regisztrációhoz kötés, stb, stb.).  
 
A válaszokat 2015. február 28-ig várjuk, de jó, ha ennél hamarabb elküldöd. 
 
Köszönjük, hogy megosztod javaslataidat, ötleteidet! 
 
Jó munkát! 
 
Szórád Előd cst. (118.) 
Informatikai vezető 

Külügyi Hírek 

Agora 2015 - Vándorvezetői találkozó 

Kedves Vándorvezetők! 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmeteket egy cserkészprogramra, amely kifejezetten Nektek szól! 
 
Idén már nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre az Európai Cserkész Agóra Franciaországban. Az 
Agóra egy olyan oktatási eszköz, amely a cserkészmódszer segítségével éri el a vándor korosztálynak 
kitűzött célokat, miközben nagy hangsúlyt fektet a fiatalság szerepének megerősítésére is. 
 
Az idei találkozó témája az "Életrevalóság - Skills for Life". A szervezők lehetőséget biztosítanak 
tapasztalatok megosztására, ötletbörzére és többek között például a Roverway alakítására is. 
 
A program helyszíne: Château Jambville, Párizs, Franciaország 
A program ideje: 2015. április 8-12 
Hozzájárulás: 10.000 Forint (A program költségeinek nagy részét a Magyar Cserkészszövetség fedezi. A 
hozzájárulási összegből indokolt esetben támogatás kérhető!). 
 
Jelentkezhetsz, ha az alábbiak mindegyike igaz rád: 

 1990. január 1. és 1999. december 31. között születtél 

 aktív cserkészmunkát végzel, jövőbeli tervekkel (2014-2016) 

 őrsvezetői, segédtiszti, vagy cserkésztiszti képesítésed van 

 szürke nyakkendős vándor vagy 

 16-24 éves korú őrs vagy raj aktív vezetője vagy 

 az angol nyelvet legalább társalgási szinten ismered 

 vállalod hazaérkezés után egy A/4-es oldal terjedelemben szakmai beszámoló írását 

 
A jelentkezéshez kérünk mellékelni: 

 cserkészönéletrajzot, különös tekintettel a fenti elvárásoknak való megfelelésre 

 egy maximum 1 A/4 oldalas motivációs levelet 

 csapatparancsnoki ajánlást 

 
A válogatás során a vidéki cserkészkerületekből (II.-IX.) érkező jelentkezéseket előnyben részesítjük. 
 
Jelentkezési határidő: 2015. február 28., 23:59 az intercom@cserkesz.hu címre küldött levéllel a fenti 
mellékletekkel.  
 
Jó munkát! 
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Hetyey Annamária (442.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Segédtiszti vezetőképzés 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Segédtiszti Vezetőképzés - Ifjúsági nevelési vezetők felkészítője TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 
Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása. 
 
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása 
című kiemelt projekt keretében segédtiszti vezetőképzést (Ifjúsági nevelési vezetők felkészítője) hirdet a 
2014/2016-os időszakra az alábbiak szerint: 
 
A STVK – Ifjúsági nevelési vezetők felkészítőjének paraméterei: 
 
A képzések (felkészítő események) helyszíne:  
23/A – Szombathely, illetve környéke 
23/B/C - Budapest, illetve környéke 
 
A képzés (felkészítő) cserkész-segédtiszti képesítést ad, tehát sikeres teljesítés esetén a résztvevő jelölt 
kellő ismereteket kap az ifjúsági vezetőmunka nevelési kérdéskörében ahhoz, hogy egy rajt, (20-30 fős 
azonos korosztályú fiatalt) kellő szakmaisággal legyen képes irányítani. 
A felkészítő eseményeink egy része a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés 
támogatása című kiemelt projektből valósul meg. 
 
Jelentkezési feltételek: 
• 1997. július 15. előtti születési dátum; 
• érettségi- vagy szakmunkás-bizonyítvány, melynek kiállítási dátuma 2015. július 15. előtti; 
• őrsvezetői képesítés (kortárs közösségvezetésben szerzett tapasztalat); 
• csapatparancsnok (helyi közösség operatív irányítását végző felnőtt vezető) ajánlása; 
• lelki-vezetői ajánlás; 
• legalább egy nyári táborban való részvétel. 
 
A képzésre 2015. február 13-ig lehet jelentkezni az Egységes Vezetőképzési Online Központ (EVOK)-on 
történő regisztráción keresztül. (vk.cserkesz.hu/moodle) 
 
Az EVOK profil elkészítése vagy frissítése után jelentkezni kell a következő képzések valamelyikébe: 

 23/A STVK (Szombathely) 

 23/B/C STVK (Budapest) 

 
Mindkét helyszínen megvalósuló képzésre bármely kerületből lehet jelentkezni, mindhárom tábor ugyanazt 
a képzést nyújtja. Azonban a nem III. Cserkészkerületi jelölteknek, akik a 23/A képzést választják, a 23/B/C 
képzés előhétvégéin kell részt venniük! 
 
A képesítés megszerzésének feltételei: 
• a képzés/felkészítés során megjelenő határidők pontos betartása; 
• a tanfolyamokon való részvétel; 
• az írásbeli előfeladatok megfelelő szintű teljesítése; 
• a TKP sikeres letétele; 
• a tábor elvégzése és a tábor közbeni próbázáson való megfelelés; 
• a tábor után elvégzendő feladatok teljesítése és 
• a tiszti fogadalom letétele. 
 
A képzés, tehát a vezetőfelkészítő alkalmak időpontjai: 
23/A (Szombathely) 
• Képzési hétvége: 2015. március 20-22. (Szombathely)  
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• Tábor: 2015. június 24. – július 4. (Szombathely környéke) 
• Képzési hétvége: 2015. szeptember 18-20.  
• Képzési hétvége: 2015. november 20-22. 
 
23/B/C (Budapest) 
• Képzési hétvége: 2015. március 20-22. (Budapest) 
• Képzési hétvége: 2015. május 8-10. (Budapest) 
• Tábor: 2015. július 22-31. (Budapest környéke) 
• Képzési hétvége: 2015. szeptember 18-20. (Budapest) 
• Képzési hétvége: 2015. november 20-22. (Budapest) 
 
José 
Pótor József cst. (304.) 
vezetőképzési igazgató 

Meghirdetések 

Repülj velünk a fellegek között! 

Kedves Cserkésztestvérem! 
 
Szeretnél magabiztosabb, bevállalóbb lenni a mindennapi életben, leküzdeni félelmeidet és 
döntéshelyzetekben nagyobb önbizalommal helytállni? Jobb összpontosításra, nagyobb 
összeszedettségre, tudatosságra és precizitásra van szükséged? Szélesítenéd a látásmódodat a 
repüléshez szükséges fizikai, technikai, meteorológiai ismeretekkel? Szívesen feszegetnéd a fizikai és 
mentális határaidat, jobban megismernéd a szélsőséges körülmények közötti viselkedésedet? 
 
Jelentkezz MOST! 
 
AKCIÓ! Akik MOST jelentkeznek, idén nyáron már májustól ugorhatnak! 
 
Elméleti oktatási akció: 2l Coca Cola Zéró az első 10 sikeres orvosi vizsgálattal jelentkezőnek! :) 
 
Jelentkezési űrlap ITT! 
 
A Cserkész Ejtőernyős Szakág FACEBOOK oldala. 
 
Jó munkát! 
 
Markó Gergely csst. (140.) 
+36-70-778-2141 

Ajándék scout típusú sátor a teljesítménytúrát lebonyolító 
csapatoknak! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Az eddigiekhez hasonlóan, idén is szeretnénk megvalósítani a tavaszi és őszi teljesítménytúrákat. A 
megszervezéséhez, lebonyolításához szükségünk van kerületek, csapatok közreműködésére.  
 
Ezeknek az eseményeknek a lebonyolítása izgalmas, érdekes és jó tapasztalatszerzési lehetőség is, 
ugyanakkor tudjuk, hogy nem kevés feladatot igényel. Éppen ezért azoknak a csapatoknak, akik vállalják a 
tavaszi és őszi túra együttes megszervezését, ajándékba scout típusú őrsi sátrat adunk. A tavaszi és őszi 
események szervezésére lehet külön-külön is jelentkezni, ebben az esetben a 2015 nyaráig tartó 
pontgyűjtő akciónkba kerül be az adott csapat, melynek keretében cserkészkerületenként két őrsi sátrat 
nyerhet a két legtöbb pontot összegyűjtő csapat. Azok a csapatok azonban, akik vállalják a tavaszi és őszi 
túrák nem kevés feladattal járó együttes bonyolítását, automatikus kapnak egy ilyen sátrat. 
Ezen kívül természetesen segítjük a csapatok munkáját, hogy minél gördülékenyebben valósulhassanak 
meg a túrák. 
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További részletekről érdeklődjetek a program@cserkesz.hu címen, és a jelentkezéseteket is ide várjuk! 
 
Hozzuk együtt sikerre a teljesítménytúrákat! 
 
Jó munkát! 
 
Fülöp Melitta 
programigazgató 
+36 20 579 25 87 (cs.) 

Pályázati felhívás Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Idén is lesz Kőrösi Csoma Sándor program! 
 
Ennek keretében a magyar diaszpórába várnak olyan, 20. életévüket betöltött fiatalokat, akik közösségi, 
hagyományőrző tevékenységekben (többek között például a cserkészet, vagy néptánc, magyar 
nyelvoktatás, énekkar stb.) való részvételre és/vagy a magyar diaszpóra közösségi életének szervezésére 
és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenységre vállalkoznak és elhivatottak. 
 
A Program 2015 februárjától 2016 júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt a nyertes pályázó 
legalább 6, legfeljebb 9 hónapig a külhoni magyar közösségekben, 1 hónapig pedig Magyarországon tölti 
majd jogviszonyának idejét. 
Külföldi programszakasz – melyre magas ösztöndíj is jár a nyertes pályázónak – tervezett időtartama a déli 
féltekén: 2015. május 1 – 2015. október 31., az északi féltekén pedig 2015. augusztus 1 – 2016. május 31. 
(A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időintervallumon belül valósul meg.) 
 
A pályázat benyújtása 2015. január 27 – 2015. február 27.-ig lehetséges! 
 
Interjú a pályázókkal: 2015. március 9 – március 27. 
 
Célországok: 

 Európa (Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország) 

 Amerikai Egyesült Államok 

 Ausztrália 

 Dél-Afrika 

 Izrael 

 Kanada 

 Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Venezuela, Uruguay, Chile) 

 Új-Zéland 

Részletes információt a pályázatról itt találtok. 
 
Használjátok ki ezt a különleges lehetőséget! Erősítsük a külhoni magyarságot!  
 
Jó munkát! 
 
Havas-Volczer Fruzsi (903.) 
Csapatalapítási összekötő 
Pest és Nógrád megyében 
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Beszámolók 

"Petőfi Emléklap a Helyállásért" kitüntetést kapott cserkészünk! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Magyar Cserkészszövetséget, illetve a Nyugat-magyarországi cserkészetet és köztük nevesítetten is a 
soproni cserkészeket, Dr. Soós István PhD cst. (66.) személyén keresztül február 2-án - ismételten - 
elismerésben részesítették az 1989-es soproni Páneurópai Piknik megszervezésében és 
megrendezésében nyújtott szerepünkért.  
 
Az ünnepségnek helyet adó Terror Háza főigazgatója így írt a cserkészek Páneurópai Piknik 
szervezésében nyújtott teljesítményéről:  
 
"Tisztelt Dr. Soós István PhD! Kedves István! 
 
Engedje meg, hogy ezúton hívjam meg a budapesti Terror Háza Múzeumba, ahol 2015. február 2-án 
ünnepi fogadás keretében szeretnénk átadni Önnek a „Petőfi Emléklap a Helyállásért” elnevezésű 
elismerésünket. Közalapítványunk az emléklapot azon hazai és nemzetközi teljesítmények elismerésére 
alapította, melyek középpontjában a szabadságért meghozott áldozatok és erőfeszítések állnak. 
 
Ilyen csodálatra méltó áldozat és teljesítmény volt a negyed századdal ezelőtti Páneurópai Piknik 
szervezése, illetve az 1989 nyarán Magyarországra menekülő közel ötvenezer keletnémet állampolgár 
befogadása, gondozása, amire közép-európai összehasonlításban nincsen példa. Ön akkor – másokkal 
egyetemben – helytállt és követendő példát mutatott mindannyiunknak. Nem túlzás, ha kijelentjük: az Ön és 
társai szerepvállalása nélkül világunkból rég kivesztek volna az olyan fogalmak, mint a szabadság, az 
igazságosság, az áldozat vagy az önzetlen szolidaritás. 
 
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel: 
 
Schmidt Mária" 
 
Dr. Soós István 1989-ben, mint soproni egyetemista, és mint az 1988-ben elindult soproni cserkészek 
rajparancsnoka kezdettől fogva részt vett a Páneurópai Piknik megszervezésében és lebonyolításában. 
Rajával 1989. augusztus 19-én ténylegesen is konkrét rendezői és irányítói feladatokat láttak el a 
helyszínen. Ezáltal került be nevesítetten is a szervező szervezetek közé a Magyar Cserkészszövetség is. 
Így, most rajta keresztül a magyar cserkészeket is elismerték. 
 
Az elismeréshez szívből gratulálunk! 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2015. február 5. 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 
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