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Az MCSSZ helyzete 

Változások a Táborozási Szabályzatban 

KCST! 
A jogszabályok változások és néhány finomítás miatt megváltoztak a Magyar Cserkészszövetség Táborozási 
Szabályzat mellékletei, melyek már elérhetıek a honlapon: 
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/oib/szabalyzatok 
 
Folyamatban levı, vagy új ügyednek az új őrlap kitöltéséhez mostantól már az új mellékleteket használd. 
Különösen felhívnám a figyelmedet, hogy az új 8. számú mellékletet a 12/1991. (V.18.) NM rendelet 4. § (1) alapján is 
MINDEN táborba szálló cserkésznek értelemszerően ki kell töltenie. 
 
Jó táborozást! 
Jó munkát! 
Sztrakay Ferenc Balázs cst.- országos táborozási vezetı 

 

Sajtóközlemény 

Kormányhatározat született az együttmőködésrıl 
Magyarország elmúlt 100 évének egyik legnagyobb hatású ifjúsági szervezete, a Magyar Cserkészszövetség. Jelenleg 
is 8000 aktív tagja van, és közel ugyanennyi fiatalt egyesítenek a határon túli magyar cserkészszövetségek. Az 1948 
utáni számőzetésben a cserkészet sokat tett a külföldön élı magyarság identitásának megırzéséért, az 1989-ben történt 
újjáalakulása után pedig az értékalapon álló ifjúságnevelés  
kárpát-medencei újjáélesztéséért. Az elmúlt két évtizedben közel 70 000 magyar fiatal töltött több-kevesebb idıt a 
mozgalomban, melynek különlegessége, hogy a Kárpát-medencében, valamint a diaszpórában élı  
magyarság körében kiterjedt hálózattal rendelkezik. A cserkészek életében jelentıs szerepet játszik a rendszeres 
önképzés és közösségépítés, ehhez pedig elengedhetetlen a folyamatos fejlıdés. Június 6-án a magyar kormány 
elismerve a Szövetség munkáját, átfogó, több területre kiterjedı együttmőködési megállapodást kötött a Magyar 
Cserkészszövetséggel, annak érdekében, hogy minél több magyar gyerek és fiatal számára nyíljon meg a 
kisközösséggel való találkozás lehetısége. A megkötött keretmegállapodás (http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13026) 
tartalmazza, hogy kormányzati támogatást kap az alulról építkezı, ifjúsági kisközösségi nevelés.  
Mint a megállapodásban is olvasható: a kormányzat elismeri, hogy a kommunista diktatúra az MCSSZ 1948-as 
magyarországi betiltásával, tagjainak üldözésével, vagyonának államosításával jelentıs kárt okozott a magyar 
cserkészetben. Egyúttal értékeli, hogy a magyar cserkészet Magyarországon és a környezı országokban élı magyarság 
körében, valamint a világon szórványban élı magyarok közt is megırizte az általa képviselt értékeket a kommunizmus 
évtizedei alatt. 
A kormányzat számára fontos, hogy a MCSSZ a saját tevékenységi területén – kapcsolatrendszere és együttmőködési 
keretei révén a határon túli cserkészszövetségeket képviselve – be tudjon kapcsolódni minden olyan nevelési-oktatási, 
kulturális, szociális, egészségügyi, katasztrófavédelmi, sport, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységbe, 
amelyet a törvény nem tart fenn kizárólagosan állami vagy helyi önkormányzati szerv illetve intézmény számára. 
Emellett az illetékes tárcák segítséget nyújtanak a különféle projektek megvalósításában, valamint rendszeres 
konzultációban látják az együttmőködés lehetıségét. Ezzel támogatják és elismerik a MCSSZ által végzett közcélú 
ifjúságnevelési tevékenységek mőködtetését is. A szövetség a nemzeti értékeket képviselı megmozdulások hírét, vagy 
az adódó lehetıségekkel, projektekkel kapcsolatos információkat, Magyarországon élı, külhoni és a diaszpórában 
mőködı fiatal magyar közösségekhez juttatja el.  
A fenti célok elérésére és a feladatok ellátására, 10 éves Összmagyar Cserkészstratégia megvalósításával készül a 
Magyar Cserkészszövetség, határon túli magyar szövetségekkel szorosan együttmőködve. A stratégiát a kormány 
támogatandónak találta, és az együttmőködés alapjának tekinti. 
A következı években a meglévı közel 500 cserkészcsapat létszámbıvítésére, új cserkészcsapatok létrehozására, a 
cserkészet nevelési programjának megújítására, a cserkészet láthatóságnak növelésére, helyi közösségbe való 
beágyazására, valamint az összmagyar együttmőködés elmélyítésére törekszik a szervezet, annak érdekében hogy 
minden magyarul beszélı gyerek és fiatal találkozhasson a cserkészettel. 
 



 
Néhány szó a cserkészetrıl: 
A cserkészet önkéntes, politikamentes és vallásos ifjúságnevelı mozgalom. Célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, 
elkötelezett, felelıs, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten 
felé növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével. 
Magyarországon a helyi közösségekkel együttmőködve 7 éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki nyitott 
elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.  
 
 
Buday Barnabás 
országos elnök 
Magyar Cserkészszövetség 
További információ: 
mcssz@cserkesz.hu I www.cserkesz.hu 

Fenntartói felmérés 

Kedves Mindannyian! 
 
Nemrég irdatlan vita dúlt a vélemény-listán a fenntartók helyzetérıl, szerepérıl - meg arról, hogy egyáltalán ki is, mi is 
az a fenntartó. 
 
Tárnok Nándival arra gondoltunk (illetve inkább ı gondolt), hogy a sok (egymás mellett el)beszélés után próbáljunk a 
tettek mezejére lépni, és (viszonylag) objektív módon megvizsgálni a fenntartóink helyzetét, 
szerepét,stb. 
Összeállítottunk tehát egy kérdıívet, s nagyon szeretnénk, ha minéltöbb csapatból kitöltenétek! 
 
A kérdıívet kb. egy tucat ember tesztelte, akiknek ezúton is köszönetet mondunk. A kitöltés nekik 7-15 percet vett 
igénybe. (A sok "kifejtıs" kérdéstıl ne ijedjünk meg: általában nem kötelezıek - de persze nagyon bízunk benne, hogy 
minél többen veszik maguknak a fáradságot, és érdekes / hasznos / tanulságos / másutt is megvalósítható gondolatokat 
osztanak meg vezetıtársaikkal.) 
 
Mivel elıreláthatólag (remélhetıleg?) töménytelen sok adat fog összegyőlni, ezért a feldolgozáshoz türelmet kérünk: 
ıszig igyekszünk összeállítani egy kis "tanulmányt" az összesített adatokkal és a tanulságokkal. 
Klikk ide: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFRZbWNpTlFNbnJRa3VsdzRXZ2tGNGc6MQ 
 
A kitöltésre szánt idıt, energiát a Köz nevében köszöni 
 
Nándi& BabosDzsi 

A Fegyelmi Bizottság hírei 

 2012. május 12. I.Cserkészkerület Fegyelmi Bizottság – tájékoztatás 
 
Kerületi FeB 2011-es megalakulásakor célul tőztük ki, hogy határozatainkban, döntéseinkben mindig körültekintıen és 
egyértelmően járjunk el. Az ügyben résztvevık számára ne maradjanak függıben maradt 
döntések, tisztázatlan helyzetek. 
 
A FeB megalakulása után az elsı ügy, mellyel érdemben foglalkozni tudott a bizottság, 2011. november 21-én 
érkezett. Az ebben szereplı súlyos és kényes részletek meglehetısen nagy körültekintést és részletes vizsgálatot 
igényeltek. Bár az ügy sértetje kellı alapossággal részletezte az eseményeket, a tanúk és az eljárás alá vont személy 
véleményére is kíváncsiak voltunk, az ı vallomásuk megtételére is lehetıséget biztosítottunk. 
 
Sajnos az ügyben annyira súlyos megállapítások és erkölcsi problémák kerültek feltárásra az eljárás alá vont személyt 
illetıen, hogy cserkészetünk jó hírének és saját erkölcsi normáink védelmének érdekében az ügy teljes lezárásáig, a 
végsı döntés és határozat jogerıre emelkedéséig a Fegyelmi Szabályzat 28.§-át alkalmazzuk. Célunk ezzel az 
ideiglenes intézkedéssel az, hogy a feltételezett fegyelmi vétségbıl eredı további erkölcsi és anyagi károkat 
enyhítsük, illetve elkerülhessük. 
 
Ezért a FeB az alábbi, 2012 feb. 10-én kelt határozatát teszi közzé: 
 



I. Cserkészkerület Fegyelmi Bizottság - 2012-02-10. sz. határozata 
 
I. (Budai) Cserkészkerület Fegyelmi Bizottságához (FeB) 2011. november 21-én fegyelmi eljárás kezdeményezésérıl 
szóló indítvány érkezett Pótor József cst.-tıl, a 2011. évi svédországi dzsemborin részt vett Magyar Dzsembori Csapat 
vezetıjétıl, amely szerint “Treer Albert st. kimerítette a Magyar Cserkészszövetség Fegyelmi Szabályzatának 18.§-át” 
 
A FeB 2012. február 10-én megtartott bizottsági ülésén a beadványt megtárgyalta, és a MCSSZ Fegyelmi 
Szabályzatának 28.§ (Ideiglenes Intézkedések) alapján Treer Albert st.-t (46. sz. cscs.) bárminemő cserkészmunka 
végézésétıl és a MCSSZ rendes tagjaként megilletı jogainak gyakorlásától – fent megnevezett fegyelmi eljárás 
jogerıs fegyelmi döntéséig – eltiltja (MCSSZ FSZ. 19.§ c. és d. pontja szerint). 
 
A határozat jogerıs, eredetijét az alábbi helyen találod: http://mu.cserkesz.hu/elsoker/dokumentumok/fegyelmi-
bizottsag-hatarozatai/ 
 
Ugron Gergely 
(Fegyelmi Bizottság / elnök) 
 
 

Projektmenedzsment kézikönyv 

KCST! 
A Magyar Cserkészszövetség országos elnökségének kiadványaként megjelent projektmenedzsement kézikönyv itt 
megtekinthetı: 
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/pmkk.pdf 
 
Jm! 
Csepregi Márton csst. (1909.) 
Országos iroda - operatív vezetı 
 

Naptáraink 

A cserkesz.hu oldalon megtaláljátok az eseménynaptárt, azonban igény érkezett arra, hogy beágyazható legyen a saját 
naptárformátumainkban. Ennek megoldására három utat látunk, és ezek közül most kettınek megoldását is 
megtaláltuk. Az alábbi hivatkozások alapján két módon férhetsz hozzá a naptárakhoz: 

• mint egy honlapot, ki tudod nyitni, és meg tudod nézni (egyszerre csak egy naptárt látsz a honlapon). Ezekre 
szolgálnak a naptárak url címeit tartalmazó részek, amiket könyvjelzıid közé téve hamar elı tudod venni. 

• a saját naptárodba egy levélcímnek látszó sor segítségével be tudod ágyazni (google naptárban "más 
naptárak" fülön az "ismerıs naptárának felvétele" ablakba kell bemásolni ezt a címet), így a saját naptáradban 
is megjelenik. 

Ezen naptárak karbantartása központi feladat, és az OVT felelıssége. Reményeink szerint tudunk segíteni ezzel, de 
módosítását az OVT és munkatársai végzik. Tisztelettel kérem, hoyg ha bármilyen olyan dologra bukantok, ami 
kérdésessé teszi az intormációt, jelezzétek nekem. 
 
Köszönöm! 
 
Az elérési adatok: 
 
naptár neve - honlapos eléréshez címe - beágyazáshoz szükséges címe 
állami naptár -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=tf48293iafjm7nlkipe220emik%40group.calendar.google.com&ctz=Eur
ope/Budapest  -tf48293iafjm7nlkipe220emik@group.calendar.google.com 
egyházi naptár (katolikus ünnepekkel) -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=43dosekaianufs8pcii6t8q8p8%40group.calendar.google.com&ctz=Euro
pe/Budapest - 43dosekaianufs8pcii6t8q8p8@group.calendar.google.com 
MCsSz eseménynaptára -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=bgar3eia33thfoh9msrfmn134g%40group.calendar.google.com&ctz=Eu



rope/Budapest - bgar3eia33thfoh9msrfmn134g@group.calendar.google.com 
MCsSzF naptár -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=p6mrb1mtlt0nkilfmo3ti3m01o%40group.calendar.google.com&ctz=Eu
rope/Budapest -p6mrb1mtlt0nkilfmo3ti3m01o@group.calendar.google.com 
İVVK -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=f42hlv6iepmq90ip0i38sheu1k%40group.calendar.google.com&ctz=Eur
ope/Budapest -f42hlv6iepmq90ip0i38sheu1k@group.calendar.google.com 
STVK -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=82bap7m6up97abjfspqm57qb5g%40group.calendar.google.com&ctz=E
urope/Budapest -82bap7m6up97abjfspqm57qb5g@group.calendar.google.com 
CspkVK -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=7ggs3ed55v5vgooiitk6v87068%40group.calendar.google.com&ctz=Eu
rope/Budapest -7ggs3ed55v5vgooiitk6v87068@group.calendar.google.com 
CsTVK -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=p57m8o20e1rb2qemav6tocsvds%40group.calendar.google.com&ctz=E
urope/Budapest -p57m8o20e1rb2qemav6tocsvds@group.calendar.google.com 
Táborkereszt -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=83eagshfg3j0to6jbgl8nve4jc%40group.calendar.google.com&ctz=Euro
pe/Budapest -83eagshfg3j0to6jbgl8nve4jc@group.calendar.google.com 
ichtus -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=v33uohd9f2mdq9at05s14gnruo%40group.calendar.google.com&ctz=E
urope/Budapest -v33uohd9f2mdq9at05s14gnruo@group.calendar.google.com 
WOSM (minket érintı rendezvények) -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=ul0qs3nfpp7j7pk96pd7lunle0%40group.calendar.google.com&ctz=Eur
ope/Budapest - ul0qs3nfpp7j7pk96pd7lunle0@group.calendar.google.com 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 

 

Az Országos Elnökség döntései 

2012.06.20. 

OE-5/2012 A cserkesz.hu listáira felkerülı levelek tartalmáért az felel, aki a levelet elküldte. Ennek egyértelmősége 
érdekében levél csak természetes személy, tisztségviselı vagy szervezeti egység címérıl érkezhet, és aláírásában a 
küldı természetes személynek kell szerepelnie. 
OE-6/2012 Az OEség határozatban köszöni meg Edöcsény András cst. (442.) eddigi munkáját, amivel az NNT2013 
struktúráját felépítette. Elfogadva a megbíztatás visszaadását, a Nemzeti Nagytábor 2012 (NNT2012) összes projektjét 
összefogó program vezetésével Solymosi Balázs cst.-t (205.) bízza meg. Ezzel az OE-4/2011 hatályát vesztette. 

 

Országos és regionális programok, 
események, képzések 

Film- és színdarab ajánló 

Az oldal célja, hogy minél több olyan filmrıl vagy színdarabról informálódhassunk, amit mi, cserkészek ajánlunk 
egymásnak. Amennyiben Te is szívesen ajánlanál ilyen filmet vagy színdarabot, a programajanlas@cserkesz.hu címen 
megteheted. 



Programajánló 

Ezen az oldalon nem feltétlen cserkész szervezéső, de a cserkészet értékrendjével egyezı, elég vonzó és igényes 
programokról tájékozódhatsz. Az átláthatóság kedvéért fejlesztési területek szerint vannak strukturálva. 
 
Amennyiben (a késıbbiekben bármikor) hallotok olyan programról, amit érdemes lenne többekkel megosztani, kérjük 
küldjetek errıl tájékoztatást a programajánló címre (programajanlas@cserkesz.hu), és feltesszük az oldalra. 

I. Csatári Cserkészkupa és Családi nap 

 A IV. Kerület elsı alkalommal rendezi meg a Csatári Cserkészkupát és Családi napot. A programra 2012. július 
21-22-én kerül sor, Veszprémben. 
 
Tudnivalók a biciklis kupáról: 
 
Verseny helyszíne: Veszprém, Csatár-hegy és környéke  
Versenytáv: 28.43 km  
Etap: 16.3 km 
Gyorsasági szakasz: 12,13 km  
Pályaösszetétel: 35% földút, 65 % murva 
Elınevezés zárása: 2012. július 1.  
Nevezés zárása: 2012. július 21., szombat 12.00 óra 
Értékelés: kategóriánként az elsı 3 helyezettet értékeljük.  
Jelentkezési lapokat csak a maraton versenyre (a 7 gyorsasági szakaszt nevezik maratonnak), és a fızıversenyre kell 
kitölteni.  
Az elınevezési jelentkezési lapot e-mailben Takács Roland címére, a helyszíni jelentkezési lapot a helyszínen kell 
leadni a versenyirodában, a kitöltött és a szülı által aláírt beleegyezı nyilatkozattal együtt (14-18 éves korig).  
Részvételi díj: NEM NEVEZÉSHEZ kötött, július 1-jéig jelentkezıknek 300ft/fı, a helyszínen 500 ft/fı. 
Jelentkezni takacs.roland@citromail.hu címen lehet. A részvételi díjat a helyszínen kell befizetni, a versenyirodában. 
A versenyszabályzatot itt találod.  
 
 
A verseny kísérıprogramjai  
1. Körverseny 
A körversenyre bárki nevezhet, aki rendelkezik a szabályoknak megfelelı kerékpárral. A technikai feltételek 
megegyeznek a maraton versenyével. Nevezés a helyszínen. Egyszerre indul a mezıny egy vonalból a korosztályokat 
figyelembe véve. A körök száma a pálya hosszától függ kb. 5-10 kör. A végeredmény az érkezési sorrend az utolsó 
körben. Bukósisak használata kötelezı! 
 
2. Gyorsulási verseny 
Azoknak gondoltuk, akik nem indulnak egy komolyabb versenyszámban sem, de mégis hajtja ıket a versenyszellem. 
Két versenyzı egy vonalból rajtol egy egyenes szakaszon. Az nyer, aki lehagyja a másikat. A legtöbbet nyert 
versenyzıt díjazzuk. Nevezni a helyszínen. Bukósisak használata kötelezı! 
 
3. Ügyességi verseny a kiscserkész korosztálynak 
A kiscserkész korosztálynak szombaton és vasárnap ügyességi, kerékpáros feladatotok, alapszintő KRESZ ismeretek 
elsajátítása játékosan. Nevezés a helyszínen.  
 
4. „Legjobb szurkoló tábor verseny” 
Célja a hangulat növelése. A szurkolók készíthetnének zászlókat, esetleg csapatpólót, vagy valamilyen kampánymősort 
kedvenc csapatuknak versenyzıjüknek. A legvidámabb szurkolócsapatot díjazzuk.  
 
5. Fotó és videó verseny 
A verseny alatt készített legjobb fotót és videót keressük. A legjobbakat díjazzuk. A pályamunkákat augusztus végéig 
beküldhetik Szabó Miklósnak, aki felteszi a honlapra, ott megtekinthetık lesznek és a Ti szavazataitok döntik el, hogy 
kik lesznek a gyıztesek. Ezen verseny díjátadása 2012. szeptember 8. lesz a Kerületi Fórumon.  
 
6. Fızı verseny 
Elınevezés szükséges, határidı július 1.  
A fızıversenyre jelentkezı csoportoknak az étel alapanyagához 3000 ft értékben, ÁFÁ-s számla ellenében (MCSSZ 
IV. Cserkészkerület, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 41.) hozzájárulást biztosítunk. Minden, a fızéshez szükséges 
felszerelést, alapanyagot az induló csoportoknak kell magukkal hozni.  



 
A jelentkezık számától változhat a program. 
Nevezni itt tudtok. 
 
 
A rendezvény részletes programja: 
Szombat, 2012. július 21. 
- Regisztráció+ gépátvétel, helyszíni nevezés. Kizárólag csak ezen a napon lehet nevezni a maratonra (a 7 gyorsasági 
szakaszt nevezik maratonnak), ekkor kap mindenki rajtszámot, vasárnap már nem!  
- Rajtszámok kiosztása ideiglenes rajtsorrend kifüggesztése 
- Szervizpark és a sátrak felállítása 
- Pályabejárás 
- Versenyzıi megbeszélés 
- Szervizpark 
- Szervizpark alatt pályabírói megbeszélés 
- Verseny hivatalos tesztje 
- Nézıknek napközben méta, foci, tollas, kidobós, stb. 
 
Vasárnap, 2012. július 22. 
- Végleges rajtsorrend kifüggesztése, egyéb programok idıpontjainak kihirdetése.  
- A fızıverseny ételeinek elkészítése 12.00 órára (12.40-ig a zsőri értékel)  
- Délelıtt gyorsasági szakaszok 
- Dél körül szervizpark +ebéd 
- Ebéd után még két gyorsasági 
- Díjkiosztó célceremónia 
- Bontás, haza indulás 
- Nézıknek ezen a napon: a gyorsasági verseny megtekintése, legjobb szurkolótábor-verseny, fotó-, és videópályázatra 
mővek készítése, labdajátékok. 
 
 
Bokor Réka, csst 
kommunikációs gyakornok 

Regionális Cserkészévzáró 

Kedves Cserkésztestvérek! 
Közeleg a nyári szünet a várva várt vakáció. Mi cserkészek azonban a tanév lezárása után egy nappal, még tartogatunk 
Nektek egy kis meglepetést. 
 
A Magyar Cserkészszövetség II. Kerülete és a Herman Ottó Múzeum sok szeretettel vár mindenkit a Múzeumok 
Éjszakáján megrendezésre kerülı interaktív cserkészrendezvényre, amely színes és változatos programokat kínál 
kicsiknek és nagyoknak, gyerekeknek és szülıknek egyaránt. 
 
16.00-16.30. (kicsiknek) 
Kalandozások a cserkésztörténeti kiállításon Tóth Arnolddal 
16.30-18.00. Kézmőves foglalkozások. Gyöngyözés, Nemezelés, Csomózás 
 
18.00-19.00. (nagyoknak) 
Kalandozások a cserkésztörténeti kiállításon Tóth Arnolddal 
19.00-20.00. Cserkészfilmek 
 
20.00-23.00. A kerületi programok kiértékelése (vezetıknek) 
 
2012. Június 16. Szombat 
16.00-20.00. 
Múzeumok Éjszakája Herman Ottó Múzeum Miskolc, 
Papszer utca 
 

 



"Mentsük meg a béndeki kápolnát!" túra 

 2012.07.21. Szombat - Itt a helyed! 
 
Béndek régi a középkortól lakott település volt Észak –Somogyban. A falu az 1980-as évekre teljesen elnéptelenedett. 
Mára csak a temetı és a kápolna maradt meg. A házak eltőntek, a helyüket erdı vette át. A túra célja: A figyelem 
felhívása a kis kápolna megmentéséért. 
 
Az útvonal gyalog és kerékpárral is teljesíthetı. A célban a sikeres teljesítıket a zsíros kenyér és a tea mellett kitőzı és 
oklevél várja. 
A rajt Balatonboglár, vasútállomás; cél Balatonboglár Mővelıdési ház –cserkészotthon. 
 
A túra részvételi díja : 1000 ft/fı, melyet teljes egészében a felújítás céljára ajánlunk fel 
Információ: Visnyei Tibor 06-20-524-0516, visnyei.tibor7@chello.hu , www.622gg.hu honlapon 
 
Béndek42 
Rajtidı 7.00-9.00, táv 42 km szint 400 m, szintidı 11 óra 
 
Útvonal: Balatonboglár (vá.)-Boglári berek- Szılıskislak-Landord-Gyugy- Hácsi erdı-Béndek- Tardi 
erdı-Piros ház-Grófi emlékmő- János- hegy- Szılıskislak (Rózsapuszta)- Rác-fa- Balatonboglár 
cserkészotthon 
 
Béndek22 
Rajtidı 7.00-10.00, táv 22 km szint 200 m, szintidı 6 óra 
 
Útvonal: Balatonboglár (vá.)-Boglári berek- Szılıskislak-Landord-Gyugy- Piros ház-Grófi emlékmő- 
János- hegy- Szılıskislak (Rózsapuszta)- Rác-fa- Balatonboglár cserkészotthon 
 
Térkép: Észak-Somogy. Az induláskor részletes útleírást adunk. 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

 

Tranzit Fesztivál Kıszegen 

Három évvel ezelıtt néhányan – barátok, ismerısök – összeálltunk, mert úgy véltük: Magyarországnak majd évtizedes 
várakozás után végre el kell indulnia a tranzitváróból. Tudtuk, az ügy érdekében nekünk is cselekednünk kell. Ekkor 
indítottuk útjára a Tranzit rendezvénysorozatot. Azóta számos rendezvény van már mögöttünk, talán nem túlzás azt 
mondani: közösségi tér lettünk. Most egy nagyobb szabású rendezvényre készülünk. Az idei nyár végén szervezzük 
meg a Fesztivál a Határon címő rendezvényünket, melyre Téged is szeretettel meghívunk! 
 
A fesztivál idıpontja: 2012. augusztus 22-26. (szerda-vasárnap) Helyszíne: Kıszeg belvárosa 
 
Napközben elıadásokkal, szemináriumi beszélgetésekkel, esténként koncertekkel, táncházzal, felolvasóestekkel, 
filmvetítésekkel, bulival illetve további kultúrális programokkal várunk. Gyere el! Mert neked is ott a helyed! 
 
Június 15-ig kedvezményesen regisztrálhatsz a rendezvényre a tranzit.info.hu oldalon!  
Amennyiben további kérdésed lenne, keresd a Tranzit Irodát a +36-1-411-1142-es vagy a +36-20-923-9165-ös 
telefonszámon, illetve akapcsolat@tranzit.info.hu  e-mail címen. 
 
Üdvözlettel: 
/Tranzit szervezıi csapat/ 
 
Ízelítı a programból: 
 
Egység vagy kétség - Merre tovább Európa? Hogy vagyunk? - Kárpát-medencei népszámlálási körkép Iskola a határon 
- A katonai oktatás múltja és jelene, a magyar katonai hagyományok Egyedül a világ ellen? - Magyarország sajtója 
külföldön Székely deszkások, szevasztok! - Határon túli közösségeink Múltidézo - Feltáratlan ügynökügyeink Keleti 
szél, nyugati hajó - Gazdasági kilátások keleten, nyugaton 



 
Elıadóink lesznek többek között: 
 
D. Tóth Kriszta, az MTV mősorvezetıje Schmidt Mária, a Terror Háza igazgatója Rogán Antal, a Fidesz 
frakcióvezetıje Baán László, a Szépmővészeti Múzeum fıigazgatója L. Simon László, az Országgyőlés Kulturális és 
Sajtóbizottságának elnöke Csermely Péter, a Magyar Nemzet fıszerkesztı-helyettese Vitézy Dávid, a Budapesti 
Közlekedési Központ vezérigazgatója... és még sokan mások. 
 
Tervezett fellépıink: 
 
DJ Bootsie Quartett Firkin Söndörgo Naphon csoport Csík Zenekar Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar 
És akik még velünk lesznek: Mandiner Jobbklikk Konzervatórium Századvég Alapítvány Heti Válasz Kerdem blog 
Infotér Egyesület Edupress Magyar Konyha Fiatal Írók Szövetsége 

Kedvezményes cserkésztábor Zánkán 

 KCST! 
 
Kérünk benneteket, hogy népszerősítsétek ezt a tábort. http://cserkesz.hu/tabor 
AZ MCSSZ célja, hogy meg tudjon szólítani olyan fiatalokat is, akik egyébként nem engedhetnék meg az efféle 
értékes és hasznos nyári programokat, valamint igyekszik minél több fiatalt megszólítani és cserkész közösségeinkbe 
hívni.  
 
Segítségeteket köszönjük! 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok  

VK háttér 

Kedves Cserkésztestvérem! 
 
Az alábbi feladatokra keresünk lelkes embereket a MCsSz - I. (Budai) Cserkészkerület - X. (Pesti) Cserkészkerület 
által közösen szervezett vezetıképzés, 2012-es vezetıképzı (al)táborait kiszolgáló VK-háttér táborba: 
- GH (csak a tavalyról meghívottak jelentkezését várjuk) 
- BALTA 
- BALTA Tréner 
- Logisztikai munkatárs 
 
Részletek és jelentkezés itt. 
Jelentkezések határideje: 2012. július 12. 
 
JM! 
 
Téglás Gergely - Tegger st. 
VK-táborparancsnok  

İrsvezetıi vezetıképzés 2012-2013. 

Az MCsSz ırsvezetıi vezetıképzést hirdet az I. (Budai) és X. (Pesti) Cserkészkerület szervezésében 2012-2013. 
idıszakra. 
Jelentkezési feltételek: 
• 2013. június 30-ig megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség; 
• 1995. augusztus 5. és 1999. július 15-e közötti születési dátum; 
• 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény; 
• legalább kétéves évvirág (2 év cserkészmúlt - ez alól az alakuló csapatok felmentést kérhetnek); 
• legalább egy cserkésztáboron való eredményes részvétel (cspk igazolja); 
• az I. cserkészpróbák anyagának ismerete (hivatalos próbarendszer). 
A jelentkezés menete: 
Az igényfelmérésre jelentkezni 2012. október 15-ig lehet az őrlap kitöltésével. A jelentkezéseket írásban 
visszaigazoljuk. A jelentkezési lapokkal együtt küldjük meg az írásban elkészítendı feladatok listáját. Kérjük a 



csapatparancsnok testvéreket és a körzetek vezetıit, hogy segítsék a jelöltek felkészülését, esetleges hiányaik mielıbbi 
pótlását! 
A képzés fıbb idıpontjait megtaláljátok az eseménynaptárban. 
A képzés alapvetıen cserkész korosztályi vezetésre készít fel! Van KcsİVVK és İVVK 18+ is! 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 

Kiscserkész-ırsvezetıi vezetıképzés 2012-2013. 

Miért? 
Magyarországon minden 14. cserkészvezetı képzett a 7-11 éves korosztállyal való foglalkozásra. Talán nem kell 
magyarázni, hogy ez a szám elképesztıen alacsony. A képzéssel azt szeretnénk elérni, hogy ezzel a remek 
célcsoporttal is felkészült vezetık szakmailag színvonalas módon dolgozzanak! 
Közismert, hogy egy 7-11 éves gyereknek mások a képességei, igényei, fejlesztési lehetıségei, mint 11-15 éves 
korában. 
Egy kiscserkész foglalkozás körülbelül 100%-a játék, ehhez megfelelı és helyesen alkalmazott játékkészlet szükséges. 
A képzés elvégzése igényel némi energiabefektetést, de a vezetıi munka alatt ez többszörösen megtérül. 
 
Mi ez? 
A KCsVK-ban leendı vezetıket készítünk fel kiscserkészekkel (7-11 éves gyerekek) való foglalkozásra. Ha Te, vagy 
csapatod egyik vezetıje ilyen korú gyerekekkel szeretne foglalkozni, akkor itt a helye! Megszerzett tudás élesben 
kipróbálásra kerül, ellenırzött körülmények között. 
 
Az MCsSz kiscserkész ırsvezetıi vezetıképzést hirdet a 2012-2013. idıszakra. 
Jelentkezési feltételek: 
• 2013. június 30-ig megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség; 
• 1995. augusztus 5. és 1999. július 15-e közötti születési dátum; 
• 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény; 
• legalább kétéves évvirág (2 év cserkészmúlt - ez alól az alakuló csapatok felmentést kérhetnek); 
• legalább egy cserkésztáboron való eredményes részvétel (cspk igazolja); 
• az I. cserkészpróbák anyagának ismerete (hivatalos próbarendszer). 
A jelentkezés menete: 
Az igényfelmérésre jelentkezni 2012. október 15-ig lehet az őrlap kitöltésével. A jelentkezési lapokkal együtt küldjük 
meg az írásban elkészítendı feladatok listáját. Kérjük a csapatparancsnok testvéreket és a körzetek vezetıit, hogy 
segítsék a jelöltek felkészülését, esetleges hiányaik mielıbbi pótlását! 
A képzés fıbb idıpontjait megtaláljátok az eseménynaptárban. 
A képzés alapvetıen kiscserkész korosztályi vezetésre készít fel! Van İVVK és İVVK 18+ is! 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205) 
országos vezetıtiszt 

Segédtiszti vezetıképzés 2012-2014. 

A Magyar Cserkészszövetség segédtiszti vezetıképzést hirdet a 2012/2014-es idıszakra, az I. (Budai) és a X. (Pesti) 
Cserkészkerülettel közösen, az alábbiak szerint. 
Jelentkezési feltételek: 
• 1995. július 15. elıtti születési dátum; 
• érettségi- vagy szakmunkás-bizonyítvány, melynek kiállítási dátuma 2013. július 15. elıtti; 
• ırsvezetıi képesítés; 
• csapatparancsnoki ajánlás; 
• lelkivezetıi ajánlás; 
• legalább egy cserkésztáboron való részvétel. 
Igényfelmérésre való jelentkezés: 2012. október 15-ig az őrlap kitöltésével. 
A képesítés megszerzésének feltételei: 



• a határidık pontos betartása; 
• a tanfolyamokon való részvétel; 
• az írásbeli elıfeladatok megfelelı szintő teljesítése; 
• a táborkapu próba sikeres letétele; 
• a tábor elvégzése és a tábor közbeni próbázáson való megfelelés; 
• a tábor utáni csapatnál végzendı feladatok teljesítése és 
• a tiszti fogadalom letétele. 
 
A képzés eseményeit megtaláljátok az eseménynaptárban. A képzés igényei szerint lehetséges még két hétvége a tábor 
elıtt, és egy hétvége a tábor után, de ezek az alkalmak, valamely másik vk eseménnyel lesznek párhuzamosan, hogy a 
lehetı legkevesebb idıt vegyük el a cserkészeknek szabad hétvégék közül. Errıl késıbb adunk tájékoztatást. 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 

Csapatparancsnoki vezetıképzés 2013. 

Az MCsSz csapatparancsnoki vezetıképzést szervez 3 hétvégés találkozással és otthoni munkával cspk-knak és cspkh-
knak. A jelentkezés feltétele a st képesítés. 
Az igényfelmérésre jelentkezni 2012. október 15-ig lehet az őrlap kitöltésével. 
A képzés eseményeit megtaláljátok az eseménynaptárban. II. félévtıl kezdıdik a képzés! 
CsTVK is indul, kifejezetten szervezeti vezetık képzésére. 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 

İrsvezetıi vezetıképzés 18+ 2012-2013. 

Az MCsSz ırsvezetıi vezetıképzést hirdet 18. élvetévüket betöltötteknek 2012-2013. idıszakra. 
Jelentkezési feltételek: 
• 1995. január 1. elıtti születési dátum; 
• legalább kétéves évvirág (2 év cserkészmúlt - ez alól az alakuló csapatok felmentést kérhetnek); 
• legalább egy cserkésztáboron való eredményes részvétel (cspk igazolja); 
• a cserkészpróbák anyagának ismerete (hivatalos próbarendszer). 
A jelentkezés menete: 
Az igényfelmérésre jelentkezni 2012. október 15-ig lehet az őrlap kitöltésével. A jelentkezéseket írásban 
visszaigazoljuk. A jelentkezési lapokkal együtt küldjük meg az írásban elkészítendı feladatok listáját. Kérjük a 
csapatparancsnok testvéreket és a körzetek vezetıit, hogy segítsék a jelöltek felkészülését, esetleges hiányaik mielıbbi 
pótlását! 
A képzés fıbb idıpontjait megtaláljátok az eseménynaptárban. 
A képzés alapvetıen cserkész korosztályi vezetésre készít fel! Van KcsİVVK és İVVK is! 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 

Cserkésztiszti Vezetıképzés 2012-2013. 

Az MCsSz szervezeti vezetık képzésére cserkésztiszti vezetıképzést indít a 2012-2013-as esztendıkre az alábbi 
feltételekkel (az OIB 2008. március 29-i ülésén, a határozatképes ülés után ismertettek alapján, és annak a jelenlévık 
általi hallgatólagos elfogadásával): 
A képesítéshez a feltételek a VkKMISz alapján: 



• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsıfokú végzettség, 
• segédtiszti képesítés, 
• 2 év segédtiszti gyakorlat. 
A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. A találkozási alkalmakon felül is lesznek feladatok. 
Jelentkezés az igényfelmérésre 2012. július 25-ig itt. 
Aki csapatparancsnoki megbízatás miatt jelentkezne a CsTVK-ra, kérem, alaposan gondolja meg, mert indul 
csapatparancsnoki vezetıképzés is! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 

Alapképzés 2013. 

A Magyar Cserkészszövetség Alapképzést hirdet a cserkészet iránt érdeklıdı, nem cserkész felnıtteknek a 2012/2013-
as idıszakra. 
A képzés menete:  
• 3 hétvégés képzés 
• amennyiben cserkészközösséghez kíván csatlakozni, segítjük megtalálni a helyi csapatot 
• a képzés végén a képzés elvégzésérıl igazolást adunk 
A jelentkezés feltétele: betöltött 18. életév. 
• a jelentkezı elérhetısége 
• 2-5 sor, hogy miért kívánja elvégezni 
Az igényfelmérésre jelentkezni 2012. október 15-ig itt lehet. 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 

Vezetıi továbbképzés 2012. 

Az MCsSz vezetıi továbbképzéseket szervez korosztályi tudásfejlesztés érdekében. Megfelelı számú érdeklıdı esetén 
(10 biztos résztvevı egy csoportból (korosztáyl, tapasztalat)) a képzés helyszíne a résztvevıknek legalkalmasabb 
helyszín. Tehát ha egy cserkészkerületbıl 10 biztos résztvevı érkezik, a képzést a kerület központjában tartjuk meg. 
Természetesen a kerületi határok nem átjárhatatlanok, akinek esetleg közelebb van egy másik kerületi központ, bátran 
jelezze. Az idıpontok biztosak, kérjük az igények alapján figyelembe venni az éves eseménynaptár tervezésénél. A 
nem budapesti helyszínő képzések esetén a képzık útiköltsége, szállásköltsége és az étkeztetése a vendéglátó kerületet 
terheli. A képzések ára a helyszíntıl, témától és a kiadott anyagoktól függ. A jelentkezés a regisztrációs honlapon. 
Jelentkezési határidı: 2012. szeptember 9. 
Kiscserkész, cserkész, kósza és vándor korosztályi vezetésrıl szóló továbbképzés ıv és rpk megbízatás, ıv vagy st 
képesítéső vezetıknek és már tábort végzett ıvj és stj vezetıknek. 
A képzés alkalmait megtalálod az eseménynaptárban. Az elsı alkalom ténylegesen képzés, a második dátum egy 
feladatleadási határidı, a harmadik alkalommal a vtk-hoz kapcsolódó túra vagy portya a résztvevık által vezetett 
egységgel. Kérjük a csapatokat, hogy az eseménynaptáruk összeszerkesztésénél vegyék ezt figyelembe. 
A képzés ára az ismert kedvezmények alapján 3500 Ft. A központ által rendezett elsı alkalom Budapest környékén 
lesz. 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 

 

 



Beszámolók 

Falusuvickolás Kismaroson 

 A kismarosi cserkészcsapat tavalyi akciója után ismét színesre festett egy szürke felületet a faluban. A Színes Város 
Mozgalomnál pályáztunk, és nyertünk támogatást a dunakanyari kerékpárút melletti fal megszépítésére . 
Cserkészeinkkel alapos elıkészítés, glettelés és alapozás után festettük fel Laufer Ferenc tervei szerint, ezeket a 
hatalmas hullámokat és színes papírcsónakokat, no meg a kislányt, aki nem is olyan kicsi és a visegrádi várat. 
 
Támogatóink voltak:  
Lıcsey és Társa Kft, 
Kemikál Zrt, 
Mapei Kft, 
Kisdunaújság 
 
Lászlófi Károly, 827. Szent László cserkészcsapat 
 
Képek elérhetıek itt: http://cserkesz.hu/hir/beszamolo/falusuvickolas-kismaroson 

Tass József Cserkészkönyv reprint kiadás 

Megjelent egy kiadó jóvoltából a fenti könyv. Aki meg akarja rendelni, a kiadótól közvetlenül meg tudja rendelni a 
kiadó címén. 
A könyv adatai: 11*15cm-es, 64 oldal, 900Ft 
A kiválasztott könyvet többféleképp is kézhez veheted. Hogyan szeretnéd? Egy kis pesti könyvesboltban a Duna-
parton, a Jászaitól nem messze: Famulus Könyvesbolt – Budapest, 13. ker, Újpest rkp. 5. Itt egy picivel drágább, mint 
nálunk a szerkesztıségben, de színes-szagos-kézbevehetõ a vásárlás elõtt. Honlapjukon minden szükséges infót 
megtalálsz. Az épp készleten levõ könyveinknek is utánanézhetsz 
 
Kollár Tamás 
irodavezetı 

Házunk tája... 

Új munkatársak a Központban 

 
Gyarmati Anett - kommunikációs vezetı 
Cserkészbecsületemre mondom: hangoljunk együtt! 
 
Néhány éve még „refis” diáklányként harsogtam a Fiúk fel a fejjel kezdető cserkészhimnuszt, kalapgyőrögetı 
tisztelettel álltam a zászlófelvonás ceremóniáján, és még azt is elhittem hogy meg kell menteni a csapatot gaz 
támadóktól. Azóta felnıttem és a média világa felé sodort az élet. Manapság a „Kommunikációs szakma” nevő ırsben 
táborozok. Gyarmati Anett vagyok, a Magyar Cserkészszövetség új kommunikációs vezetıje. 
 
Már nagyon régen – szinte még kisgyerekkoromban! – magával ragadott a betők iránti vonzalom, s ez nem csillapodott 
azóta sem. A tervezıgrafikát gyakorlatilag gyerekként kezdtem tanulni. Miután kaptam egy kis ízelítıt a szakmából, 
még többet szerettem volna tudni róla. A vízben születı győrőkhöz tudnám ezt hasonlítani, amikor a csepp, 
csobbanásával felborzolja a felszínt. Egy szerencsés lehetıségnek köszönhetem, hogy azóta is kiadványok, grafikai 
munkák tervezésével, szerkesztésével és szervezésével foglalkozom nap mint nap. 
 
Egy „kreatívnak” sohasem baj, ha van egy második élete, amikor például íróvá vagy zenésszé változik át. Nálam a 
második a befutó. Az effajta alkotó munka ugyanis jó hatással van a többi feladatomra is. 
 
Apropó, mővészet! Szerintem a stratégiák megalkotása is az. Tervek és manıverek elkészítésének, végrehajtásának és 
kombinálásának tudománya: avagy mővészete. Amihez ugyanúgy szükség van szakmai felkészültségre, tudásra, az 
idık során megszerzett és készséggé vált tapasztalatokra, mint ahogyan nélkülözhetetlen hozzá az ötlet, a teremtı, 
alkotó fantázia is. 



 
Hangolódjunk rá együtt a cserkészet népszerősítésére! Hogy hangverseny – és ne hangzavar legyen. Vessük be a 
hangerısítés tudományát is (hiszen az együttmőködés varázsszer). Keress bátran, kérdezz bizalommal, s ha vakmerı 
ötleted támad, akkor is megtalálsz! Én pedig ígérem, hogy hangjátékokkal és hanghatásokkal segítem a közös munkát. 
Elindítom a hangáradatot innen és a nagyvilágból, hogy hangrobbanással sikeres kampányokkal a hátunk mögött 
fújjuk a cserkészindulót. Hiszen a harsány hangúaké a világ. 
 
Temperamentum? Ollé!  
 
 
 
Pej Zsófi - projekt igazgató 
Nem vagyok (még?) cserkész, de saját tapasztaltból tudom, milyen egy kisközösség tagjának lenni, és nehezen 
képzelem el, hogyan lehet ezt az élményt nélkülözni. Környezet-gazdaságtant tanultam az egyetemen, gyakorlati 
tapasztalatot stratégiai tervezésbıl, projekt menedzsmentbıl, pályázat írásból-kezelésbıl szereztem. Legfıbb 
tanítómesterem három ovis gyerekem, akik nap mint nap fejlesztik kreativitásomat és probléma-megoldó készségemet. 
Nemrég visszatérve a munka világába, örültem, hogy van munkahelyem. Kicsit hálátlannak éreztem magam, de 
motoszkált bennem, hogy nem vagyok a helyemen, csak éppen fogalmam sem volt, hogy merre tovább. Mikor elém 
került a lehetıség, hogy a MCSSZ lelkes és céltudatos csapatát erısítsem, úgy éreztem, megtaláltam, amit kerestem. 
Tudom, hogy szuper emberekkel szuper célokért fogunk együtt küzdeni, és ilyenkor mindig jó eredmények születnek. 
 
 
Fillinger Zsófia - projektvezetı 
Fillinger Zsófia vagyok nagycsaládos édesanya, mérnök és tanár. Cserkész tagságom egészen rövid múltra tekint 
vissza. 2011-ben tettem fogadalmat. A segédtisztképzésben most veszek részt. 
A cserkészettel való kapcsolatom azonban régebben kezdıdött. Öt gyermekem van. Amikor a legkisebb is 
felcseperedett részt vettem az elsı cserkésztáboromban hat évvel ezelıtt. Ekkor a három fiam már cserkész volt, rajtuk 
azt láttam, hogy a cserkészet meghatározó, egész életre szóló élményeket ad nekik. 
Az évek során tapasztalatot győjtöttem a tábor ellátmányozása mellett, a portyavezetés, a próbáztatás és a programok 
szervezésében. Mindezeket azon kívül, hogy számomra feltöltıdést jelentettek az otthon töltött évek alatt, hatékony 
eszköznek tartom a gyerekek, fiatalok felé. Megtapasztaltam azt is, hogy egy csapat életében nem mindig mennek 
zökkenımentesen a dolgok. Mint minden emberi közösségben itt is az egymás iránti szeretet és elfogadás teszi szilárd 
és megtartó erejő csapattá az 1002. Néri Szt. Fülöp cscs-t. 
Szeretném megszerzett tudásomat, gyermeknevelés területén győjtött 20 éves tapasztalatomat, és nem utolsó sorban a 
cserkészethez kapcsoló elkötelezıdésemet olyan cél szolgálatába állítani, amirıl azt gondolom, hogy nagyon fontos az 
ifjúság értékes felnıtté válásának folyamatában. 
 
 
 
 
 

Archívumban meghallgatható 

Archívumban meghallgatható cserkésztestvérünk, Katona András interjúja a Lánchíd Rádióban: 
http://mno.hu/?block=mno_video_popup&param=media_id%3D55195 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

Gyulay Endrét 25 éve szentelték püspökké 

 Gyulai Endrét, az MCSSZ volt elnökét 25 éve szentelték püspökké. 
Itt olvashatsz 
errıl: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/gyulay_endre_bocsanatot_kerni_jottem_25_ev_hibaiert/2283677/ 
 
Az MCsSz Elnökének köszöntı sorai: 
 
Igen tisztelt Püspök Úr! Kedves Elnök úr, Cserkésztestvérem! 
 
Püspökké szentelésed 25. évfordulóján szeretettel és tisztelettel köszöntünk!  



Köszönjük a magyar cserkészekért és cserkészmozgalomért végzett munkádat, értünk mondott imádságaidat és 
aggódásodat.  
Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveidben megelégedettségben, egészségben tölthesd napjaidat, barátaid és szeretteid 
körében. A Szentlélek Úristen vigasztaló és örömet adó jelenléte bátorítson és lelkesítsen.  
 
 
Jó munkát! 
 
Buday Barnabás csst. (16.) 
országos elnök 
 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

A II. Kerület Nívó-díjat kapott 

 A Magyar Cserkészszövetség II. Cserkészkerületének Miskolv városa Nívó-díjat adományozott! 
Gratulálunk! 
 
Bıvebben itt olvashatsz róla: http://www.minap.hu/news.php?extend.53191.2 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

Emlékévi vándorkiállítási anyag 

KCST! 
 
Kérünk benneteket népszerősítsétek kerületeitekben, hogy a vándorkiállítási anyag igényelhetı a Központból. A 
központi anyag 3 példányban készült, abból a célból, hogy helyi rendezvényekre ingyen kölcsönözhessék a kerületek, 
és csapatok. 
Jelenleg 8 roll-ap és egy standzászló alkot egy központi csomagot, de ez folyamatosan bıvül további eszközökkel 
(toborzó anyagok, népszerősítı anyagok, kiállítási ötlettár) 
Ezzel a központi, és az ezt kiegészítı helyi anyagokkal olyan programokon érdemes megjelenni ami eleve nagy 
közönséget érint, vagy olyan helyszíneken ahol naponta sok-sok ember megfordul (pl. falunapok, egyetemi aulák...). 
A központi anyagokat a kommunikacio@cserkesz.hu címen egyeztetve lehet elıre lefoglalni. 
 
Köszönjük! 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

Nem kis cserkész 

„Diploma nélkül nem lehet érvényesülni a szakmában, a valóban használható tudást azonban nem az egyetemi 
elıadókban lehet megszerezni” – vallja Virág Zsolt, az Evoline ügyvezetı igazgatója. 
 
Bár ı maga mőszaki menedzser oklevéllel rendelkezik és egy MBA programba is belekezdett pár éve, úgy véli, a 
sikeres pályához szükséges tudásra nem ezekben az években tett szert. 
 
Irány a nonprofit szektor 
Eredetileg történelemtanár szeretett volna lenni – édesanyja pedagógus –, végleges pályaválasztását azonban a mérnök 
édesapa szakmai példája is befolyásolta. Egyetem után gyakornokként egy évig az IQSYS üzleti intelligenciával 
foglalkozó csapatát erısítette, ahol hamar felszínre kerültek kereskedıi és vezetıi képességei, és 28 évesen már a 
sokmilliárdos cég menedzsmentjében ült a Tanácsadás és Csomagalkalmazás üzletág vezetıjeként. Annak ellenére, 
hogy ez volt elsı hivatalos munkahelye, mire kilépett a felsıoktatás rendszerébıl, már több mint 10 év vezetıi 
tapasztalat állt mögötte. 
 
Hogyan lehetséges ez? A közel 200 embert foglalkoztató it-cég ügyvezetéséhez másfél éve csatlakozott szakember 
kisiskolás kora óta cserkészkedik, és állítja, hogy az országos ifjúsági szervezet különbözı vezetıi szintjeit bejárva 



már 13 éves kora óta éles élethelyzetekben alkalmazta mindazt, amit ma a menedzsmenttudományok kapcsán az 
egyetemeken oktatnak. „A cserkészetben úgy próbáltam ki a vezetést, hogy a motiváció válogatott eszközeit 
alkalmazhattam: pénz nélkül kellett munkára ösztönözni, fegyelmezni, kreativitást serkenteni. Nagyon sokat tanultam 
ebbıl, egy évtizednyi, teljes értékő vezetési tapasztalatot szereztem, amelyeknek a mai napig nagy hasznát veszem” – 
mondja. 
 
Ezért azt tanácsolja a jelenlegi hallgatóknak: az egyetemi évek alatt valamely nonprofit szervezetben tegyék próbára 
képességeiket. Szerinte nagy lehetıségek vannak ebben a szektorban, könnyen kerülhet vezetı pozícióba, akinek 
megvannak ehhez az adottságai. Az önkéntes munka másik nagy elınye, hogy az ember megtanulja az anyagi 
vonatkozásoktól mentes értékteremtés módját és szépségeit, valamint kisebb kockázattal hozhatók meg azok a súlyú 
döntések, amelyek sikerébıl vagy kudarcából késıbb tanulhat az ember. 
 
 
Tanulj meg dönteni 
Fontos, hogy a fiatalok minél korábban kerüljenek olyan helyzetekbe, amikor döntéseket kell hozniuk, és 
szembesüljenek azok következményeivel. Ez az önálló, magabiztos és felelısségteljes személyiség kibontakozása felé 
vezetı legjobb út. A probléma az, hogy a mai ifjúság nem szeret dönteni, csak sodródik, és ez igaz a pályaválasztásra 
is. Sokszor a legalapvetıbb kérdéseket sem teszik fel maguknak, vagy ha igen, nem tudják rájuk a választ. Mindig azt 
javasolja a karrier kezdetén álló, útkeresı végzısöknek: strukturáltan gondolják át, mekkora és milyen hátterő cégnél, 
az informatika mely területén, melyik városban szeretnének tevékenykedni. Ezzel máris közelebb kerülnek a 
személyes sikerükhöz. „Én sem gondoltam át ezt ilyen alaposan, és valószínőleg az én tanácsomat sem fogadják meg 
az egyetemisták. Mindenki a saját tapasztalataiból tanul, és az nyer, aki erre a többieknél elıbb képes” – mondja Virág 
Zsolt. 
 
Virág Zsolt 
1997–2001: Kandó Kálmán Mőszaki Fıiskola, mőszaki menedzser szak 
2000–2001: IQSYS Zrt., gyakornok üzleti intelligencia területen 
2002–2006: IQSYS Zrt., account menedzser 
2006–2010: IQSYS Zrt., Tanácsadás és Csomagalkalmazás üzletágvezetı 
2011–:Evoline Kft., ügyvezetı igazgató 
 
Saját sikerrecept 
– Soha ne hagyd abba a tanulást! 
– Beszélj minél több nyelven! 
– Tanulj meg döntéseket hozni és felvállalni azokat! 
– Higgy a céljaidban! 
– Építs kapcsolatokat! 

Várjuk beszámolóitokat programjaitokról 

Cserkésztestvéreim! 
 
Nagy szeretettel várom beszálomóitokat érdekes akcióitokról vagy olyan programjaitokról, melyek nyitottak más 
cserkészek számára is. 
Küldhettek jól sikerült képeket, kis videókat, ırsi fotókat, menı csatakiáltásokat, stb. Mindezt 
a kommunikacio@cserkesz.hu címre várom.  
Ezeket a cserkesz.hu honlapon vagy a facebookon tesszük majd közzé.  
A legjobb az volna, ha minden csapat kijelölné a maga csapatmédiását, akit felvennék a médiások levelezılistájára, így 
egyszerőbbé válna a kapcsolattartás, valamint híreitek, ötleteitek is szélesebb körben ismertebbé válnának! 
Adjatok hírt magatokról! 
 
Köszönöm! 
Jó munkát! 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

 

 



Kommunikációs gyakornoki lehetıség 

A Magyar Cserkészszövetség gyakornoki programot hirdet kommunikációs területen! 
A gyakornoki programról bıvebben itt olvashattok! 
 
A feltételekrıl itt találtok információkat: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/kommunikacios-gyakornok 
 
Kérlek, terjesszétek ismerıseitek között! 
 
JM! 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

Külügyi Hírek 

Friss nemzetközi hírek - magyar nyelvő összefoglalóval 

http://www.google.com/reader/shared/17469660025783777635 

NNT 2013 

Hányan leszünk? 

Kedves Csapatparancsnok! 
 
Amint már mindeki tudja, 2013 nyarán tartjuk a Nemzeti Nagytábor 2013-at. Ritkán tartunk nemzeti nagytábort, 
azonban hiszünk abban, hogy itt az idı, hogy összegyőjlve erıt vegyünk a következı 100 évre. A jelen kérdıív 
kitöltése 5 percet vesz igénybe, és kérlek töltsétek ki, hogy lássuk, hány cserkészre tervezünk 2013. augusztus 11-19 
között Ócsán, lássuk mekkora erıt tudunk felmutatni! 
A célunk, hogy minden magyar cserkészcsapatból legalább egy ırs jelen legyen! Ez a tábor kiváló lehetıséget biztosít 
arra, hogy a nevelı munkánkat a gyakorlatban éljük meg. 
Ha bármilyen kérdésed van, bátran írj a Nemzeti Nagytábr 2013 központi címére. 
 
Köszönöm! Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 
 

Pályázatok 

Emlékévi pályázatok 

Vegyél részt a megmérettetésben, csillantsd meg kreativitásod és éld meg az alkotás örömét!  
Ha ırsileg vagy a rajoddal pályáztok, vegyél részt a közös munkába, s ötleteiddel tedd izgalmassá a 
végeredményt! Hiszen a cserkész jó csapatjátékos!  
Segíts a magyar cserkészmozgalomnak, s munkáddal támogasd, hogy többekhez is eljusson a cserkészet híre. 
Hozz létre egy olyan kincset, mely a kultúrát és közös értékeinket gyarapítja!  
 
 
A magyar cserkészet pályázatot hirdet az Emlékév, valamint a Vági tutajút és a WAGGGS alakulásának 100. 
évfordulója) kapcsán. Mivel a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 100 éves évfordulóját ünnepli, 
meghirdetésünkkel a lehetı legtöbb embert el akarjuk érni, és célunk, hogy sokan bekapcsolódjanak a pályázatba, s 
közösen mutassák meg, mit jelent számunkra a cserkészet. Természetesen olyan mőveket várunk, amelyek akár a teljes 



magyar cserkészetre, akár egyes területekre (anyaország, külhoniak, nyugati magyarság) összpontosít.  
 
A következı kategóriákban lehet pályamőveket beadni:  
 
1. Irodalmi alkotások 
• Novella  
• Egyperces  
• Vers  
• Ballada 
 
2. Zenei alkotások: 
• Klasszikus  
• Modern - szöveges  
• Modern – csak hangszeres  
• A capella  
Zenei és irodalmi alkotásoknál más mővek eredetijének megjelölésével annak átirata is pályáztatható mő.  
 
3. Rajz/festmény: 
• Képeslapok  
• Ruházati elemek (polóra, pulóverre tehetı rajzok)  
• Grafikák  
• Falfirkák  
• Gyerekrajzok  
• Festmények  
 
4. Fényképek:  
a. cserkész szellemiséget megjelenítı képek  
b. képek cserkészeseményekrıl  
• tevékenység  
• szertartás  
• csapat  
• csendélet  
• tábor  
• természetben  
• cserkésztörvény szerint  
• lesifotó  
 
5. Filmek 
• Reklámok  
• Kisfilmek  
• Rövidfilmek  
• Játékfilmek  
• Promóciós filmek a NNT2013-hoz  
 
6. Makettek (különös tekintettel a Vági tutajútra) (a makettek kategóriában mőködı modellek is indulhatnak)  
• Cserkészethez kötıdı eszközök makettjei (pl. tábori építmények, stb.)  
• Diaporámák (3D képek)  
• Kismakettek (legfeljebb 0,5 m2)  
• Nagymakettek (legalább 0,5 m2)  
• Vági Tutajút eszközei (tutajok és eszközök - 1:87 vagy 1:64)  
• Vági Tutajút tájai (legalább 0,5 m2 1:87-es arány)  
 
Az elsı két kategóriában fényképeket (legalább 5), a második két kategóriában 15 illetve 20 diás ppt anyagot, a Vági 
Tutajút esetében pontosan 10 fényképet várunk beküldésre. Az elkészült anyagot ez után kéri be a zsőri.  
A Vági Tutajút pályázatra bekért anyagok a Szlovákiai Magyar Cserkészek Cserkészgyőjteményének részei maradnak 
és reszt vesznek a 2013-s évi vági tutajúttal kapcsolatos vándorkiállításon.  
Pályamővet egyénileg, ırsileg vagy rajilag lehet beküldeni.  
 
Értékelés  
A beérkezı pályamőveket zsőri bírálja el. Ugyanakkor az MCCSZ közösségi felületein is közzéteszi az alkotásokat, 
tehát a közönség is véleményt nyilváníthat kedvenc mőveire.  
Beküldési cím  
Az alkotásokat a palyazat@cserkesz.hu (FIGYELEM, módosult) címre várjuk, vagy postán az MCSSZ Központi 
Iroda címére: Tömörkény utca 3/a, Budapest, Hungary, 1025  



 
Díjazás  
Minden kategóriában több korcsoportban is díjat osztunk ki.A díjazottak elismerı tanúsítványt, valamint 
cserkészprogramokon hasznos tárgyakat kapnak majd, valamint cserkész témájú könyveket, stb. Továbbá jegyeket 
kulturális programokra, valamint kedvezményes részvételt a Nemzeti Nagytáborban. 2012. decemberében közös 
díjátadót tartunk minden kategóriában.  
 
Zsőri:  
Az adott kategóriában kompetens cserkésztestvéreinket kérünk fel a zsőrizésre, illetve minden magyar 
cserkészszövetség elnöke helyet foglal valamelyik zsőriben.  
 
A pályázatok beküldési határideje: 
• Július 15. –rajzok  
• Augusztus 15. – irodalmi alkotások  
• Augusztus 15. – zenei alkotások  
• Szeptember 15. – fényképek  
• Szeptember 15. - modellek és makettek  
• Október 15. – filmek  
 
 
Jó munkát!  

Bokor Réka, csst.  

kommunikációs gyakornok 
 

Zöld Forrás pályázat 

KCST! 
Május 31-én kiírásra került az idei Zöld Forrás pályázat, közhasznú civil szervezetek számára. A beadási határidı 
meglehetısen szoros: június 30. 
 
A teljes hír itt olvasható: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=news_46_1784 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 
 
 
 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2012. június 29., 
 
 
 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetıtiszt  

 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége 
http://www.cserkesz.hu/elnokseg 



 
 
 


