Hírlevél X/6, 2015. február 13.

 Az MCSSZ helyzete
o Tagi viszonyok rendezése - pontosítás
 Országos és regionális programok, események, képzések
o Ha március, akkor számháború!
o Kányádi Sándor felolvasó maraton - Felhívás közös olvasásra!
o Hamvazószerdán közös cserkészmise lesz Forrai Tamás celebrálásával!
o Árvízi Emléknap - Újabb információk!
 Házunk tája...
o Milyennek szeretnéd látni a jövőben a cserkesz.hu-t, peldaul.hu-t,
taborhelyek.hu-t?
o Megjelent a Magyar Cserkész februári száma! :)
 Külügyi Hírek
o Nemzetközi Vándor Hét 2015 - Kandersteg, Svájc
o Szent István Népének Tábora Erdélyben 2015

Az MCSSZ helyzete
Tagi viszonyok rendezése - pontosítás
A múlt heti hírlevélbe megjelentek nem voltak teljesen pontosak, amiért elnézést kérek. Alaposan körüljárva
az ügyet, ismét rá szántunk egy írást, hogy tudjátok, miként és hogyan lehet ezt rendezni.
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 négy 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, de felnőtt tagi jogaival továbbra is él és
élhet!
 azokat a felnőtt tagokat, akik esetenként aktívak, de nem lehet őket könnyen elérni, az ECsET-ben
felnőtt tagból működő taggá kívánja állítani. Ezt vagy a tag maga teheti, vagy ő kérheti a
csapatparancsnoktól vagy a központtól. Így ők immár mozgalmi tagok, és van tagdíjfizetési
kötelezettségük, megjelennek az éves jelentés létszámadataiban, fizetni kell a tagdíjat (az
alacsonyabb összeggel), de nem rendelkeznek felnőtt tagi jogokkal. Ez csak akkor járható, ha
van a kezünkben bármilyen írás (akár drótposta, akár levél), hogy ezt kérte!
 azokat a felnőtt tagokat, akik már elvesztek, pártoló taggá lépteti át, amelyet egy
űrlap segítségével tud megtenni a tag, amit a titkárságra juttat el. Így ők immár pártoló tagok,
nem jelennek meg az éves jelentés létszámadataiban, nem kell fizetni tagdíjat, és 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).

A csapatparancsnok akkor törölheti, ha bizonyított két felszólítás után sem rendezte a tag a tagdíját.
Az első három 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
Ha március, akkor számháború!
Kedves Cserkésztestvérek!
Idén is megrendezésre kerül az elmaradhatatlan I. cserkészkerületi számháború a Budai Várban.
Időpont: 2015. március 13. 15:00
(További részletek később, facebookon is, illetve érdeklődj itt.)
Gyertek, számítunk rátok!
Jó munkát!
A 32-esek nevében:
Bence Zsolt cspk.

Kányádi Sándor felolvasó maraton - Felhívás közös olvasásra!
Kedves Cserkésztestvéreim!
Országhatárokon átívelő rendezvénnyé szélesedett, évről-évre nagyobb népszerűségnek örvend a 2009ben Székelyudvarhelyen indult felolvasó maraton. A tavalyi, hatodik maratonon már 13 ország 156
településén, több mint 27 000-en olvastak fel. 2014 óta a maraton fő szervezője a csíkszeredai Kájoni
János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsának támogatásával. Reméljük 2015-ben is sikerül, immár
hetedik alkalommal átadni a közös olvasás örömét minél több
embernek, bárhol a nagyvilágban! Ez az esemény az olvasás, az egyetemes értékek szeretetéről szól, ezt
népszerűsíti, ezúttal is hangsúlyozva, hogy olvasni jó.
Idén a maratoni felolvasáson Kányádi Sándor gazdag életművét szólaltatjuk meg, amelyből bárki találhat
kedvére valót, korától, anyanyelvétől, foglalkozásától függetlenül.
A maraton időpontja: 2015. február 17., kedd, reggel 10 órától este 8 óráig
A hivatalos bejelentkezési cím: felolvasomaraton@gmail.com
Kapcsolattartó: Török Edit, telefon: 0753-073489
További részletekről ITT olvashattok.
Az esemény PLAKÁTja.
Biztatlak arra Titeket, hogy csapatprogramként, csapatfoglalkozásként csatlakozzatok a
kezdeményezéshez!
Légy résen!
Kerekes István csv. (Mókuska)

Vezetőképző vezető
Romániai Magyar Cserkészszövetség
Tel: +40-732-143180

Hamvazószerdán közös cserkészmise lesz Forrai Tamás
celebrálásával!
Kedves Cserkésztestvérek!
Múlt héten egy nagyon békés, és baráti hangulatú istentiszteleten vehettünk részt közösen. Nagy
szeretettel várunk az újra rendszeres, kéthetente tartott közös imádságra jövő héten szerdán is, ami ezúttal
katolikus szertartás szerint zajlik majd!
Aznap lesz hamvazószerda, a húsvét ünnepét megelőző 40 napos nagyböjt kezdete. Ez a mise jó alkalom
egy közös ünneplésre és arra, hogy közösen kezdjük el ezt az időszakot.
A misét Forrai Tamás cserkésztestvérünk, a jezsuiták magyarországi rendtartományának
tartományfőnöke tartja.
Időpont: február 18., 17 óra.
Helyszín: VIII. kerület, Horánszky utca 20., Párbeszéd Háza, Jézus Kápolna
(Az épületbe belépve jobbra le a lépcsőn, ki az udvarra, balra át a másik épületszárnyba, és az alagsorban
található a kis kápolna.)
Gyertek, imádkozzunk közösen!
Bellák Hedvig csst. (25.)
projekt asszisztens
Cserkészház

Árvízi Emléknap - Újabb információk!
Kedves Cserkésztestvérek!
Korábban már hirdettem, illetve a legutóbbi elnökségi hírlevél is tartalmazta a szegedi Árvízi Emléknap
programajánlóját.
Most újabb infóval szolgálhatok: elindult a programra való regisztráció a honlapon!
Érdemes figyelemmel kísérni és jelentkezni, hiszen több remek programunk is előjelentkezéshez kötött a
létszámkorlát miatt!
Főzőverseny, szabadulószoba, városi keretmesés játék, vízi program, kézműves programok, kovácsolás,
íjászat, Teddy maci kórház és még sok minden más vár Benneteket a szegedi Dóm téren március 14-én!
A korábbi évekhez hasonlóan, idén is tudunk szállást biztosítani péntek és szombat este. Ennek feltételei a
honlapon olvashatóak, bővebb információval a szállás felelősei tudnak szolgálni.
A rendezvényen ebédet is biztosítunk - ha szeretnél jóllakni, mindenképpen regisztrálj!
Valamennyi regisztráció (programok, szállás, ebéd) határideje: 2015. március 7.
A rendezvényhez kapcsolódóan egy fórumbeszélgetést is szervezünk 2015. március 10-én 18 órai
kezdettel.
A beszélgetés címe: Cserkészet határok nélkül, a témája külföldi cserkésztapasztalatok lesz. Kiderül,
milyen egy hannoveri cserkészcsapat élete, mit csinál az RMCSSZ külügyi vezetője vagy milyen remek
tapasztalatokat lehet gyűjteni Dél-Koreában.
Helyszín: Szeged, Katolikus Ház (6722, Dugonics tér 12.)

Várunk Benneteket, találkozzunk a 11. Árvízi Emléknapon és a fórumbeszélgetésen is!
Jó munkát!
Bibi
Bibok Ágnes
Kommunikáció - Árvízi Emléknap

Házunk tája...
Milyennek szeretnéd látni a jövőben a cserkesz.hu-t, peldaul.hu-t,
taborhelyek.hu-t?
Kedves Cserkésztestvérek!
Régi kérés, hogy megújítsuk, átalakítsuk, használhatóbbá tegyük a világhálós felületeinket. Szeretnénk,
hogy ezen vágyakat tettek is kövessék, ezért a címben felsorolt honlapok kapcsán várjuk a
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.
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.).
Köszönjük azoknak, akik már kitöltötték az űrlapot, aki még nem tette, annak még van lehetősége a
kérdőív kitöltésére!
A válaszokat 2015. február 28-ig várjuk, de jó, ha ennél hamarabb elküldöd.
Jó munkát!
Szórád Előd cst. (118.)
Informatikai vezető

Megjelent a Magyar Cserkész februári száma! :)
Kedves Cserkésztestvérek!
Megjelent az Magyar Cserkész februári száma!
A tartalomból:

 "Nincs lehetetlen! Merj változtatni az életeden"
 Vadonlakó szakág
 ZOO Café - az állati kávézó
 600 millió óra önkéntes munka két év alatt!
 SkiJam 2015 - képek

Olvasd el az MCS e havi számát ITT vagy az ISSU oldalán!
Régebbi számok fellapozásához kattints IDE!
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok

Külügyi Hírek
Nemzetközi Vándor Hét 2015 - Kandersteg, Svájc
Kedves Cserkésztestvérek!
A kanderstegi cserkészpark szeretettel vár magyar cserkészeket is az immár ötödszörre megrendezésre
kerülő Nemzetközi Vándor Hétjére (International Rover Week). Az idei találkozót egy alpesi kapocsnak
szánják a dzsemborihoz, mivel a két program egyidőben kerül lebonyolításra. A jelentkezők nemzetközi
őrsökben fognak együtt dolgozni, szórakozni és kirándulni a világ (lehetőleg minél több) külöböző
nemzetiségű cserkészével.
A program időpontja: 2015. július 28. - augusztus 8.
A program helyszíne: Kandersteg Nemzetközi Cserkészközpont, Svájc
A program költsége: 400 svájci frank
(ez magában foglalja a szállást, alapvető tábori felszerelést, hideg élelmet a kirándulásokra, főzéshez
szükséges alapanyagokat, nyakkendőt, felvarrót, tradicionális és különleges svájci BBQ vacsorát, részvételt
az augusztus elsejei Svájci Nemzeti Napon és a cserkészet alapításának emléknapján, programokat - van
lehetőség extra programok foglalására is, önköltségen)
A jelentkezők: 18-30 éves WOSM vagy WAGGGS tagszövetség cserkészei
A szervezők minden résztvevőnek biztosítanak sátrat és alapvető tábori felszerelést, továbbá egy, a
táboron kívül töltött estét is, amikor egy hegyi kunyhóban tölthettek egy éjszakát! A díjban foglalt
kirándulások nehézségi szintjét minden jelentkező magának választhatja meg az elérhető túrák közül, hogy
egyszerre legyen a kirándulás élvezetes és kihívásokkal teli. A szabadnapon lehetőségetek van bármilyen
extra programra, mint például hegymászás vagy a közeli Oeschinen tónál való pihenésre (extra költség
felmerülhet a programtól függően).
Jelentkezési határidő. 2015. május 31. 23:59 az intercom@cserkesz.hu címre küldött emaillel.
További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal!
Hetyey Annamária (442.)
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság

Szent István Népének Tábora Erdélyben 2015
Kedves Cserkésztestvérek!
A Romániai Magyar Cserkészszövetség szeretettel várja az MCSSZ cserkészeit is az idén nyáron
megrendezésre kerülő emléktáborukba. A SZINTE az erdélyi magyar cserkészet újjáalakulásának 25.
évfordulóját hivatott méltó módon megünnepelni egy táborral, melyen a Magyar Cserkészszövetségek
Fórumának minden tagszövetsége részt vesz.
A tábor helyszíne: Magyarlóna, Kolozs megye
A tábor időpontja: 2015. augusztus 18-24
A tábor költsége: 3000 forint vagy 10 euró fejenként (40 főig, afelett más összegek alkalmazandók - emiatt
csak az első 40 jelentkező részesülhet az alacsonyabb árban, melyet a jelentkezések beérkezési sorrendje
fog meghatározni)
Koroszályok:

 Cserkész altábor - 11-14 év
 Felfedező atlábor - 15-18 év
 Családos altábor - cserkész szülők és gyermekeik
 Programfelelős altábor - vándor és felnőtt cserkészek
 a szervezők célja, hogy minden cserkész a saját, otthoni korosztályának megfelelő altáborba
kerüljön, így kisebb változtatásokra lesz lehetőség

Augusztus 23-án a táborban nyílt látogatási napot tartanak majd a Kolozsvári Magyar Napok keretein belül.
Jelentkezési határidő: 2015. március 31., 23:59 az intercom@cserkesz.hu címre küldött emaillel.
További kérdéseitekkel bátran keressétek a Külügyi Bizottságot!
Hetyey Annamária (442.)
Országos Külügyi Bizottság

Jó munkát!
Budapest, 2015. február 13.
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

