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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 

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 

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, hogy 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=Europe/Budapest  -
tf48293iafjm7nlkipe220emik@group.calendar.google.com 
egyházi naptár (katolikus ünnepekkel) -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=43dosekaianufs8pcii6t8q8p8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest -
 43dosekaianufs8pcii6t8q8p8@group.calendar.google.com 
MCsSz eseménynaptára -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=bgar3eia33thfoh9msrfmn134g%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest -
 bgar3eia33thfoh9msrfmn134g@group.calendar.google.com 



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

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. 

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 2. és 1999. július 19-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.  

docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDdaMkN3cF96bkNuWGg3dnBVbkVvUVE6MQ 

A jelentkezéseket írásban visszaigazoljuk. 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.  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDdaMkN3cF96bkNuWGg3dnBVbkVvUVE6MQ 
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. 

docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDdaMkN3cF96bkNuWGg3dnBVbkVvUVE6MQ 

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. 

docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDdaMkN3cF96bkNuWGg3dnBVbkVvUVE6MQ 

 
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.  

docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDdaMkN3cF96bkNuWGg3dnBVbkVvUVE6MQ 

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. 
docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDdaMkN3cF96bkNuWGg3dnBVbkVvUVE6MQ 
 
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. 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZGMlBsRzI1XzJ2dmZiV3dXc29hZkE6MQ 
 

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. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFBZbEMxeFV1dFdtS1pOU19HSGtGMlE6MQ 

 
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 

XI. roVERseny 

 
Szundít a labda, meg a síp, 

az erdı, a kirándulás, 

a jó cukor is aluszik - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

A távolságot, mint üveggolyót, 

megkapod, óriás leszel, 

csak hunyd le kis szemed, - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

József Attila: Altató (részlet) 
 
 
Új év, és bár ezt már jó ideje tapossuk, azért örömmel jelentjük be idén is lesz roverseny! Kicsit más, kicsit új. Úgyhogy lássuk is, mik a 
hozzávalók, és az elkészítés módja, mert ugye nem mindegy a szokásos gulyásnál sem, hogy milyen sorrendben kerülnek bele a kondérba 
ezek. 
 
Mindenekelıtt szükségünk lesz 4 fıre ezek összetétele egyéni ízlés kérdése, viszont akadnak kritériumok a választáshoz. Elsı sorban 
figyeljünk oda, hogy a hús ne legyen túl fiatal (16 év alatt semmiféleképp ne válasszunk), továbbá ügyelnünk kell a megfelelı nemi 
összetételre. A tökéletes íz elérése érdekében minimum egy nınemő egyedet válasszunk, különben a zamat értékelhetetlen lesz, ahogyan a 
választásnál a megfelelı származás is fontos (cserkész lét, vagy egy esetben a cserkész szellemiség megléte szintén kritérium). Kínosan 
ügyeljünk a főszerezésre. Ízlés szerint egy esetleg két kerékpárral mindenféleképpen bolondítsuk meg az összképet, azonban fontos hogy 
ezek megfeleljenek a KRESZ által elıírt szabályoknak, különös tekintettel a megvilágítottságra. 
 
Vannak fakultatív, nem kötelezı összetevık is: derékalj; lámpa, könnyő kis hátizsák, könnyő ruha, amiben versenyeztek, fürdıruha, 
csapatonként egy egészségügyi csomagocska, aminek a verseny alatt veletek kell lennie, hideg élelem. Szombat este adunk meleg vacsorát, 



ehhez csajka, evıeszköz; csapatonként egy vagy két bicikli, de ezt már említettem, azt viszont még nem, hogy nem árt, ha bírják a terep 
egyenetlenségeit; cserkészfüzet, legalább egy tájoló, emlékek, fényképek a nyárról, társasjátékok. Térképet kaptok a versenyzéshez, de 
hasznos lehet valamilyen B betős turistatérkép is, cserkészeknek cserkészigazolvány. Ha minden megvan, az összes apróságot fogjuk meg és 
mintegy 9 órát fızzük, hogy meglegyen a kellı zamat. 
 
Idıpont: 2012. szeptember 8-9. 
 
Találkozó szeptemben 8-án 18:00 órakor a Móricz Zsigmond körtéren. Gépjármővel érkezık elızetesen egyeztessenek a program 
szervezıivel az utasok számáról, az útvonalról és a találkozási, parkolási helyrıl. Program: szombaton 19:00 órakor a versenyszabályok 
hirdetése, 20:30 a térképek kiosztása; 21:00 tömegrajt; 6:00 beérkezés, reggeli, utána játék, tábortőz, eredmények kiértékelése, 
eredményhirdetés, díjak átadása, mulatás, ki meddig bírja. Vasárnap délelıtt hazautazás. 
 
Jelentkezni a program szervezıinél, a roverseny@gmail.com címre küldött levéllel lehet, a játékban résztvevı négyfıs csapatonként 
egyszerre, megadva a csapat nevét, névsorát, valamint a csapat tagjainak cserkészcsapat- és kerületszámát, póló méretét, lak- és drótposta 
címét és cserkészigazolványszámát.  
A részvételi díj X. cserkészkerületieknek július végéig történı jelentkezés esetén 2000 Ft/fı, augusztus végéig 2500 Ft/fı.  
Más cserkészkerületekbıl érkezıknek és nem cserkészeknek a részvételi díj július végéig történı jelentkezés esetén 2500 Ft/fı, augusztus 
végéig 3000 Ft/fı. 
 
A más cserkészkerületbıl érkezık kérjék kerületük vezetıségét, hogy támogassák részvételüket! 
 
A részvételi díjat csapatonként együtt, személyesen vagy banki átutalással lehet befizetni, ennek módjáról a jelentkezés után emailen 
egyeztetünk minden csapat képviselıjével. A részvétel lemondása esetén a pénzt nem áll módunkban visszatéríteni. 
 
További információval keressétek a szervezıket a roverseny@gmail.com címen. 
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
Benyó (412.) és Hangya (293.) 
 
http://roverseny.hu/tizenegyedik/ 

 

Beszámolók 

Gondolatok a X kerület Nagytáboráról 

Az aratás havának 6. napján közel 500 cserkész vágott neki a nagy útnak, hogy eljusson Grassalkovich gróf uradalmába, és felépítse falvát a 
gróf által kínált földterületen. 7 falucska alakult Cserkészpark erdıs területein, név szerint: Mélykút (Lila altábor), Kerelıszentpál (Barna 
altábor), Csolnok (Kék altábor), Bodony (narancs), Komját (Zöld altábor), Galgamácsa (Piros altábor), Nemesborzova (Kiscserkészek). 
 
Így szólott Krónika az aratás havának 6. napjáról, a Barna és Piros altábor krónikásainak tollából: 
„Amikor megérkeztünk Galgamácsáról a Grassalkovich gróf úr által számunkra kijelölt szálláshelyre, falubírónk szívélyesen és nagy 

örömmel üdvözölt bennünket, és rögtön részletes útbaigazítást tartott…“ 

„Elkezdtük felállítani a sátrakat a tőzı napon. Elég kemény feladat volt az elején, de már hozzászoktunk…“ 
 
Az ezt követı idıben sem nyugodhatott a Grassalkovich uradalom, hisz számtalan tennivaló akadt. 
Igy emlékszik vissza errıl, Galgamácsa becses lakosa Sinka Domokos: 
 
„A Számlálás megnyitóján Antal urunk – Isten nyugosztalja – olyan beszédet rittyentett, hogy még a Maris néninek is könnybe lábadt a 

szeme a meghatottságtól, pedig aki ismeri, tudja, hogy ı még akkor se sírt, amikor a férje meghótt. Nagy ostorcsattogtatások és egy 

lovasbemutató után ki-ki visszatért a maga falujának kijelölt helyre. 

A következı napon a számlálóbiztosok körbejárták az uradalmat és mindenki beírta a nevét a Nagykönyvbe 

Ezen éjszakán nagy feladatot bízott rám tanító urunk – Isten nyugosztalja – nekünk kellett ellátnunk az uradalom éjszakai ırzésének 

feladatát. Hála a magasságos Istennek, nem jöttek vadorzók a tábor területére, csak egy róka mozgolódott a Kapunál, de azt elfogtuk és ott 

helyben megsütöttük.” 
 
Az aratás havának 9. napján szörnyő esemény rázta meg Bodony népét. Miután végeztek a déli betevıjük elfogyasztásával, szörnyülködve 
tapasztalták, hogy gyilkosság történt a mezın. Megölték a bíró fiát! Nekiláttak hát a nyomozásnak, hogy megtalálják e gaztett okozóját. 
 
Részlet a Narancs altábori Krónikából: 
 
„Mindig is érdekelt, milyen detektívnek lenni. 

Szeretném Poirot kalapját magamra venni, 

Itt erre is volt egy jó lehetıségem, 

Nyomozós játékban lehettem résen. 

Gyilkosság történt, szörnyő haláleset, 

Az áldozatért sok krokodilkönny esett. 

Volt sokféle nyom, felsorolva pár tény, 



Kis idı után: megoldva a bőntény. 

Sherlock lehettem végre ma egy napra, 

Kihegyezem orrom újabb bőntény-szagra.” 
 
Épp csak fényderült a gyilkos kilétére, máris akadt feladat a badonyiak számára. A Narancs altábori Kékfestı mesterség, ily módom 
emlékszik vissza az aratás havának 10. napjára: 
 
„Csöpögıs reggelre ébredt ma a tábor, 

A felhık azonban oszlottak már távol. 

A reggeli elfogyasztva, mi programra készen, 

Fızıversenyre készültünk egészen. 

A zsőri bár kritikus szemmel nézett, 

A paprikás krumpli mindenkit megigézett. 

Délután pihenés, aztán számháború, 

Bár reggel esett, most derőre jött ború. 

A vacsora csak közösen az igazi móka, 

Kenhetı-íző krém GH-s módra. 

Az esti Bi-Pi tőz mindenkit meghatott, 

Mély beszélgetések zajlottak ott. 

Zászló levonva, együtt, közösen, 

Hangulatosan, bár kissé ködösen. 

Fáradtan ugyan, de nyugovóra térve 

Mindenkit közelebb érezhettünk végre.” 
 
Eközben a Barna altáborban sem lógathatták lábukat a betyárok: 
 
“Hamarosan ismét kisütött a Nap, így megreggelizhettünk (…), végül következett a sátorszemle. Ezek után összecsomagoltunk, és GPS-

készülékeink segítségével nekivágtunk, hogy megkeressük az elıre kijelölt pontokat. Utunk Gödöllı csodaszép városán vezetett keresztül…” 
 
Hét derekán történt aztán, hogy Grassalkovich gróf urunk meghívta egész uradalmát, hogy vegyen részt esti közös mulatozáson. 
 
“Az estebéd után egy nagy közös esti mulatozásra győlt össze a falunépe. Mivel Grassalkovich urunk - Isten nyugosztalja - is megjelent 

körünkben, egy kis mősorral kedveskedtünk neki. Komját egy dicsıséges vadászatot jelenített meg, mi, Galgamácsaiak a zsákmány 

elkészítésében jeleskedtünk - kitőnı sikerrel.” 
(Piros altábor krónikája) 
 
Hővös hajnal virradt csütörtök reggel a Grassalkovich uradalomra. Habár nem volt olyan meleg, mint az azt megelızı napokban, mégis 
mindenki nagy örömmel fogadta Grassalkovich ajándékát. 
A reggeli betevı elfogyasztása után, melyre most korábban került sor, mint máskor, nekivágtunk a végeláthatatlan útnak Mogyoród felé. 
Latyakos utakon, szántókat átszelve haladtunk, amíg nem megpillantottuk a távolban a Hungaroringet. 
Tudtuk, hogy már közel a cél. Mindenki újult erıvel folytatta az utat, így végül megérkeztünk az Aquaparkhoz. Hosszas sorbaállás utána 
megkaptuk karszalagunkat, és belépést nyertünk a vízi csoda világába. 
A fürdés végeztével a felhızet is felszakadozott, és az idı is felmelegedett. A strandról kiérve elfogyasztottuk a déli betevınket, majd egy 
közös kép után elindultunk a hazafelé vezetı úton. 
Visszatérvén falvainkba, kipihenhettük a nap fáradalmait a mőhelyidı alatt. 
 
Az aratás havának 14. napjával eljövé a várva várt vásári nap. 
 
„Erre a napra kitőzött program a falvak búcsúja volt. A központban összegyőltek a különbözı altáborok, majd a tőzı napon elkezdıdtek a 

fakultatív programok, mint például labdakészítés, nemezelés, perselykészítés, hajfestés, táncház, batikolás, stb.… A 18 éven felüliek vért 

adhattak, a gödöllıi tőzoltóság is kilátogatott hozzánk és dél körül a naptól égı cserkészeket egy jó nagy adag vízzel eloltották, vagyis hogy 

lelocsolták.  

A csőrben moldvai táncok fergeteges kavalkádjához csatlakozhattunk, ahol egy nagyon lelkes tanártól leshettük el a lépéseket. 

Körülbelül egy óra felé huszárok ügettek be fényes paripáikon Grassalkovich udvarára, és egy olyan ámulatba ejtı bemutatást tartottak, 

hogy az állunk is leesett. Ezután mi is ügyeskedhettünk a lovakkal. 

A moldvait követıen a csőrben fergeteges zumba party vette kezdetét, ami egészen a búcsú végéig tartott. A hangulat leírhatatlan és 

megismételhetetlen volt. 

A kézmőves tárgyak elkészítéséért GA-t kaptunk, amit aztán megduplázhattunk vagy elveszíthettünk egy-egy játékkal, illetve beválthattuk 

finomabbnál finomabb étkekre, mint kürtıskalács, kenyérlángos, kókuszgolyó, palacsinta, vagy ezen kívül masszázsért, hajfestésért, 

lovaglásért adhattuk a pénzünket. 

A hatalmas búcsú után misén ill. istentiszteleten vettünk részt, majd Grassalkovich Antal elköszönt ünnepélyesen a népétıl. Ezután 

visszameneteltünk nótaszóval Galgamácsára, ahol isteni gyümölcsleves és milánói makaróni várt minket. 

Este a mulatozáson az idıjárás néha megtréfált minket, de végül csak sikerült átnézni az idei krónikákat jeles raji elıadások keretében, s 

most már akkor errıl a napról is elı lehet venni az immár leírt krónikát akár egy évadnyitó tábortőzi jelenethez… Mert a szavak, s az 

emlékek néha elszállnak, az írás és a krónika pedig megmaradnak.” 
(Piros altábor (Galgamácsa) 2012.07.14.) 
 
Az aratás havának 15. napján, az elızı napi mulatozás után újból sok tennivalója akadt a Grassalkovich uradalomban élıknek. Most mindazt, 
mit nehéz munkával felépítettek, fájó szívvel ugyan, de le kellett bontaniuk, és hátrahagyniuk. 
 
„Reggel hétkor ébresztettek minket az éjjeli ırök. Pár percen belül fenn is voltunk és neki kezdtünk az egyéni cuccaink összepakolásának, 

amivel nyolc órára el is készültünk. A reggeli falugyőlés után következett a reggeli falatozás ami lényegében a megmaradt ételekbıl állt. 

Evés után az ırsi körletek lebontása volt a feladat. Amikor ezzel elkészültünk a tábor középítményeinek lebontása, latrinák betemetése GH 

sátor összerakása valamint az erdı régi állapotának visszaállítása volt a cél. Az ebéd után, ami hasonló volt a reggelihez megjött a 

teherautó, amit közösen felpakoltunk. A végsı zászlólevonás után búcsúzkodás és csapat valamint ırsi fotózás volt. Nehéz szívvel ott hagytuk 



a tábort és a szentjakabi hévmegállóhoz igyekeztünk ahonnan már mindenki a maga útját járta.” 
(Horvát Péter - Vargák) 

 

Cserkészekkel foglalkozó cikkek a közelmúltból 

Íme a közelmúlt cserkészhírei: 
 
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/kalozok-a-tisza-partjan-452568 
A kecskeméti csapat táboráról 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mPBEAR2--f8 
Török cserkészek vendégeskedtek Sátoraljaújhelyen 
 
 
http://mandiner.blog.hu/2012/07/14/menteni_kapolnat_7237 
A 622. számú Gaál Gaszton cserkészcsapat emléktúrájáról 
 
http://polgarportal.hu/kuzdo-ter/magyarorszag/596-mese-jatek-es-tizproba-a-kastely-korul 
A X. kerületi KNT-rıl. 
 
Felhívjuk figyelmeteket, hogy az MCSSZ facebook oldalán naponta friss híreket találtok, kövessétek figyelemmel. 
Amennyiben a bejegyzéseket sokan "tetszikelik", egyre több emberhez jutnak el híreink. Így segíthetitek, hogy sok fiatalhoz eljusson 
mozgalmunk híre. 
Köszönettel: 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

Házunk tája... 

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-up 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 

Várjuk beszámolóitokat programjaitokról 

Cserkésztestvéreim! 
 
Nagy szeretettel várom beszámolóitokat 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 

 



CserkészMobil hírek 

Kedves Flottatagok! 
 
A mai nap folyamán léptek életbe az új percdíjak és a mobil internet is. Ezért kaptatok néhányan szokatlan smseket a Telenortól, ne 
ijedjetek meg tılük, akkor sem, ha nem kaptatok volna.  
Annyit kell tudni, hogy mindenkinek benne van az elıfizetésében egy 50 mb-s csomag, de akiknek ennél nagyobb volt mostanáig aktiválva, 
annak marad az eredeti csomag. Ez esetben természetesen az 50 megás csomag havidíját nem számlázzák ki. 
 
Jó internetezést mindenkinek a mobilon is :-) 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
Kedves Flottatagok! 
 
Mint Elıttetek is ismert, a Magyar Országgyőlés megszavazta a 2012. július 1-jén életbe lépı új távközlési adó bevezetését. Mivel a 
Telenor ezt áthárítja ügyfeleire, sajnálatos módon érinteni fogja flottánkat is. 
 
A Telenor szerzıdésmódosítási javaslata után hosszas tárgyalások következtek, melyek során a lenti változásokra sikerült enyhíteni azt. Az 
új feltételek a szolgáltatók és a flották között is nagyon kedvezınek minısülnek!  
 
A telefonadó hatása a katolikus flotta tarifáira a következı: 
Bevezetésre kerül egy kiegészítı havidíj (nettó 600 Ft) amely nem lebeszélhetı 
A jelenleg is érvényben levı havi nettó 1400 Ft elıfizetési díj ezentúl 50%-ban a Telenor hálózatán belül, 50%-ban egyéb belföldi mobil 
vagy vezetékes irányba beszélhetı le. 
A távközlési adó 2012. augusztus 1-tıl kerül kiszámlázásra, addig a korábbi feltételek szerint történik a számlák kiállítása. 
A szerzıdés további részei változatlanok maradnak, így nem kerül korlátozásra: 
az egymás közötti díjmentesség 
a belföldön díjmentesen küldhetı sms-ek száma továbbra is 100 db / hónap 
 
Üdvözlettel: 
 
Szentiványi Matyi 
kapcsolattartó 
 

Megjelent cserkésztestvéreink könyve: Budapest a diktatúrák 
árnyékában 

Kedves Cserkésztestvérek, 
 
örömmel értesítünk Benneteket a "Budapest a diktatúrák árnyékában" címő rendhagyó útikalauzunk megjelenésérıl. Könyvünk a fıváros 
XX. századi történetének titkos helyszíneit, szimbolikus tereit és emlékhelyeit mutatja be ismeretterjesztı módon, képekkel, ábrákkal, 
térképpel. 
 
Kutatómunkánk eredményeit a folyamatosan frissülı http://www.titkosbudapest.hu honlapon is megtekinthetitek illetve újabb történeteket, 
képeket, mozgóképes anyagokat találhattok a www.facebook.com/titkosbudapest oldalon. (Itt még tart a kiadó által meghirdetett 
nyereményjáték is.) 
 
Érdeklıdéseteket, megjegyzéseiteket köszönettel fogadjuk. Reméljük munkánk számotokra is hasznosulhat. 
Az érdeklıdık a könyvet, a legnagyobb kedvezménnyel, tılünk 2000 forintért vásárolhatják meg. (gtabajdi@gmail.com) 
 
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Ungvary_Krisztian_Tabajdi_Gabor_Budapest_a_diktaturak_arnyekaban&id=113128&t
ype=22 
 
Jó munkát! 
Ungváry Krisztián (Róka), Tabajdi Gábor (Zsiráf) 

A Magyar Posta levele 

Tisztelt Elnök Úr! 
Ezúton is köszönöm a Magyar Cserkészszövetség segítı közremőködését a 100 éves a Magyar Cserkészszövetség témában kibocsátott 
alkalmi bélyeg-kisívünk és borítékunk tartalmi elemeinek összeállításában és a szükséges engedélyek biztosításában.  
kérem, szíveskedjék továbbítani köszönetemet a Szövetség tagjai felé is, és fogadja a témában kibocsátott 15 db. alkalmi bélyeg-kisívet és 10 
db. elsınapi bélyegzéssel ellátott alkalmi borítékot. 
 
Jövıbeni sikeres együttmőködésünk reményében, üdvözlettel: 
 
Ignácz Krisztián 
osztályvezetı 



Megjelent az Ichthys újság pünkösdi száma 

Megjelent az Ichthys újság pünkösdi száma, amely egyebek mellett a következıket tartalmazza: 
 
"...hogy a cserkészek között is igaz megértés legyen." (Bóna Zoltán) 
 
Szomorú emlékeim a magyar cserkészet újraindulásáról (Teleki József) 
 
Liszt Ferenc magyarsága I. rész (Ivasivka Máté) 
 
Szentlelkes és egyéb énekek (Botos Ria) 
 
Ichthys Közgyu^lés -- 2012. március 2-4. Balatonfüred 
 
Centenáriumi Vízitúra felhívása 
 
Az újságot itt elérhetitek: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/megjelent-ichthys-punkosdi-szama 
 
 
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 mindenki tudja, 2013 nyarán tartjuk a Nemzeti Nagytábor 2013-at. Ritkán tartunk nemzeti nagytábort, azonban hiszünk abban, 
hogy itt az idı, hogy összegyőjtve 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 Nagytábor 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 (pólóra, 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: 
• Augusztus 15. –rajzok  
• Augusztus 15. – irodalmi alkotások  
• Augusztus 15. – zenei alkotások  
• Szeptember 15. – fényképek  
• Szeptember 15. - modellek és makettek  
• Október 15. – filmek  
 
A pályázathoz készült videót itt nézhetitek meg: http://www.youtube.com/watch?v=wvS1DSNfv6U&feature=youtu.be 
 
 
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 

Pályázati lehetıség 

Az Országos Elnökség felhívja a cserkészcsapatok figyelmét az alábbi pályázatra: 
 
TÁMOP-3.2.1.A-11/1 és /2 Közoktatási intézmények szerepbıvítése, újszerő intézményi együttmőködések kialakítása (tanulást segítı 
támogató formák bevezetése) 
 
Beadási határidı: 2012. 07.23.-08.24. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás 
 
Támogatás összege: 5 millió Ft – 30 millió Ft 
 
Támogatási intenzitás: 100 % 
 
 
Olyan cserkészcsapatok figyelmébe ajánljuk a pályázatot, amelyek oktatási intézményekkel együttmőködve tudják megvalósítani a pályázat 
céljait. 
 
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak az oktatási intézmények fenntartói. (Részletes felsorolás a pályázati felhívásban 



található.) 
 
Támogatható tevékenységek köre 
 
Pályázni az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére a következı 20-40 órás, alkalmanként minimum 1, maximum 3 órás idıkeretben 
megvalósítandó, az alábbi tevékenységcsoportokban meghatározott tevékenységekkel lehet: 
 
I. Szociális tevékenységek 
Azon tevékenységek, amelyek keretében az diákok segítséget nyújtanak a szociálisan rászorulók részére szociális intézményekben, saját 
otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más 
okból származó problémáik megoldásában: 

• 1) idıs emberek segítése egyénileg otthonukban 

• 2) idıs emberek támogatása szociális intézmény keretei között 

• 3) életinterjú készítése digitálisan rögzített módon idıs emberekkel 

• 4) közös programok lebonyolítása 

• 5) fogyatékos személyek ellátásának segítése, közös kulturális és sport tevékenységben részvétel 

• 6) az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának 
kezdeményezése, illetve az ellátás biztosításának segítése 

 
II. Egészségügyi tevékenységek 
Azon mentor által felügyelt kórházi szolgálat keretben végezhetı tevékenységek (az egészségügyi intézménnyel egyeztetett keretek 
között szakfeladatot nem igénylı tevékenységek), amelyek során segítséget 
nyújtanak a rászorulók részére egészségügyi intézményekben. 
 
III.Oktatási, kulturális és közösségi tevékenységek 

• 1) korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényő gyermekekkel nevelését-oktatását végzı 
intézményekben 

• 2) nevelési-oktatási intézményekben segítı tevékenység gyermekek és tanulók részére 

• 3) sajátos nevelési igényő gyermekekkel közös sport, kézmőves tevékenység 

• 4) katonasírok gondozása 

• 5) közgyőjteményben kisegítı feladatok ellátása 

• 6) oktatás idısek számára (számítógép használat, nyelvtanítás) 

 
IV. Környezetvédelmi tevékenység 

• 1) parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése 

• 2) biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés, 

• 3) oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport és közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló tevékenység 
(kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás) megvalósítható. Az állagmegóvásra irányuló munkákhoz 
kapcsolódóan olyan kiadások rendelhetık és számolhatók el, amelyek a közösségi szolgálattal és az azt felvállaló tanulók 
közvetlen tevékenységével összefügg, azonban ezeknek a tevékenységeknek a mértéke és anyagi vonzata nem lehet olyan fokú, 
amelyek már a fenntartó kötelességi körébe tartoznak. 

• 4) Nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális és egyházi intézmények környezetének rendezése, fa és növényültetés, avar 
összegyőjtése, 

• 5) környezettudatosságra, fenntartható fejlıdésre vonatkozó programokban való részvétel, az eredmények disszeminációja 
(nevelési-oktatási intézmény, civil szervezet honlapján blog írása, szórólapok készítése) 

 
A pályázat részcéljai: 

• oktatási reform támogatása; 

• az nevelési-oktatási intézményi közösségi szolgálatban résztvevı diákok számának növelése, 

• az érettségi elıfeltételként országosan bevezetésre kerülı kötelezı program elıkészítése megfelelı számú közoktatási intézmény 
közremőködésével, 

• a pedagógusok számára tapasztalati tanulás lehetıségének biztosítása a közösségi szolgálat tárgyában, 

• a befogadó intézmények minél nagyobb számú bevonása, hogy felkészülhessenek az országos igények fogadására. 

Elszámolható költségek köre: 

• Projekt elıkészítés költségei 



• Projektmenedzsment költségei 

• Projekt szakmai megvalósításával összefüggı költségek 

• Célcsoport számára biztosított támogatások 

• Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások 

• Egyéb szolgáltatások 

• A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közti átjárhatóság mértéke az elszámolható költségek 5,4 %-a lehet. 

 
A pályázatról részletes információk itt találhatóak: http://www.nfu.hu/doc/3440 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

Pályázati lehetıség CSAPATOKNAK 

Kis projektek - az Európai Cserkész Alap támogatásában 
 
Kiíró: Európai Cserkész Alap 
Cél: A cserkészet fejlıdésének támogatása Közép- és Kelet-Európában. 
Ki jelentkezhet: a projekteket helyi cserkészközösségektıl (csapatok) várjuk vagy az adott nemzeti cserkészszövetségek egyéb szervezetei 
szintjeitıl (kerületek), melyek rendelkeznek a külügyi vezetı ajánlásával. 
 
Jelentkezés: online jelentkezés a szervezet honlapján (http://fose.scouthub.org/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=154) 
A kért támogatás 1000-3000 euró közt lehet 
Határidı: A pályázatok beadási ideje nem kötött, bármikor benyújthatók. 
Példák támogatandó projektekre: közremőködés nevelési/oktatási projektekben, eszközvásárlás, nagyobb események szervezése 
 
További információ: fose.scouthub.org 
Kapcsolat: europefoundation@scout.org 
 
A pályázat angol nyelvő. 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

 
 
 
 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2012. július 30., 

 
 
 
 
 
 

Az Országos Elnökség nevében 
 

Solymosi Balázs cst.  
országos vezetıtiszt  

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


