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Az MCSSZ helyzete 

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=dFRZbWNpTlFNbnJRa3VsdzRXZ2tGN
Gc6MQ 
 
A kitöltésre szánt idıt, energiát a Köz nevében köszöni 
 
Nándi& BabosDzsi 

 

 

Naptáraink 

FIGYELEM! 
 
Elnézést kérek, a Hamvazószerdai dátum rossz idıpontra került. Erre akkor derült fény, amikor többen is 
kerestük a helyes dátumot, és többfélét találtunk. 
A naptárba most már helyesen van, viszont ez azt is jelenti, hogy a Cserkészbál, és minden, ami a 
Cserkészbállal azonos hétvégén van, egy héttel késıbbre csúszik (jan. 26. helyett febr. 2.) Remélem 
nem okoztunk helyrehozhatatlan károkat. Köszönöm azoknak, akik jelezték! 
 
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 bukkantok, ami kérdésessé teszi az információt, 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.c
om&ctz=Europe/Budapest  -tf48293iafjm7nlkipe220emik@group.calendar.google.com 
egyházi naptár (katolikus ünnepekkel) -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=43dosekaianufs8pcii6t8q8p8%40group.calendar.google.c
om&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.goo
gle.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.goog
le.com&ctz=Europe/Budapest -p57m8o20e1rb2qemav6tocsvds@group.calendar.google.com 
Táborkereszt -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=83eagshfg3j0to6jbgl8nve4jc%40group.calendar.google.c
om&ctz=Europe/Budapest -83eagshfg3j0to6jbgl8nve4jc@group.calendar.google.com 
ichtus -
 https://www.google.com/calendar/embed?src=v33uohd9f2mdq9at05s14gnruo%40group.calendar.googl
e.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 

 

İrsvezetıi vezetıképzés 18+ 2012-2013. 

Az idei évben az İVVK 18+ iránti érdeklıdés erısen megcsappant. Mivel az elmúlt években a képzés 
sikeresen futott, és meg tudta adni mindazt, amire szüksége volt a résztvevıknek. A sikeres képzéshez 
megfelelı számú jelöltre is szükségünk van, és jelenleg nem látjuk a kellı számú jelölt érdeklıdését, így 
a 2012-2013-as évben a képzést nem tartjuk meg. Ennek ellenére a regisztrációs oldalt bátran 
használjátok, mert a nyár elejéig befutott érdeklıdıket tájékoztatjuk a 2013. ıszén induló képzésrıl. 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt nevében 
 
José 
Pótor József cst. (304.) 
vezetıképzési vezetı 
"MCsSz - Gilwell Park" 

 



Munkatársat keresünk 

 A Magyar Cserkészszövetség munkatársat keres az alábbi helyre: 
 
Programszervezı gyakornok 
 
A gyakornokmunka elınyei 

• Munkatapasztalat-szerzés 
• Szakmai gyakorlati lehetıség 
• Fix anyagi juttatás 
• Lehetıség a folyamatos szakmai fejlıdésre 
• Lehetıség szakdolgozati témához 
• Lehetıség új kapcsolati-háló kiépítésére 
• Rugalmas munkaidı 
• Jó hangulatú, szakértı csapat 
• Értékteremtı környezet 

Feladatok 
 
Az országos vezetıtiszt programszervezésért felelıs munkatársának támogatása az alábbiak szerint: 

• Ügyintézés országos programok szervezése kapcsán 
• Önkéntes vezetık szakmai munkájának támogatása 
• Szakmai anyagok elıkészítése, kezelése 

Elvárások 

• Elhivatottság az igényes munka iránt 
• Jó kommunikációs készség 
• Kreativitás 
• Problémamegoldó gondolkodás 
• Felhasználói szintő számítógépes ismeret 
• Cserkész kötıdés 

Elınyt jelent 

•  Pedagógiai és/vagy Rendezvényszervezıi irányultság 
• Heti 16 óra (vagy ennél több) rendelkezésre állási idı 
• Segítıkész, együttmőködı személyiség 
• Angol nyelvismeret 

Munkavégzés helye: Budapest 
 
 
Jelentkezés 
 
A titkarsag@cserkesz.hu címre küldött fényképes önéletrajz és motivációs levél (amely tartalmazza a 
fizetési igényt is). 
Jelentkezési határidı: 2012. szeptember 14. 

 

 



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 2012-2013. idıszakra. (Jelenlegi egyeztetéseink alapján az I. 
(Budai), az V. (Szegedi), a VIII. (Kecskeméti) és a X. (Pesti) Cserkészkerületek közös szervezésében 
valósul meg a tábor.) 
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. 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 nevében 
 
José 
Pótor József cst. (304.) 
vezetıképzési vezetı 
"MCsSz - Gilwell Park" 

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=dDdaMkN3cF96bkNuWGg3dn
BVbkVvUVE6MQ 
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 nevében 
 

José 
Pótor József cst. (304.) 
vezetıképzési vezetı 
"MCsSz - Gilwell Park"

 

Segédtiszti vezetıképzés 2012-2014. 

A Magyar Cserkészszövetség az MCsSzF tagszövetségeivel közösen segédtiszti vezetıképzést hirdet a 
2012/2014-es idıszakra, 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 nevében 
 

José 
Pótor József cst. (304.) 
vezetıképzési vezetı 
"MCsSz - Gilwell Park"

 



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 nevében 
 

José 
Pótor József cst. (304.) 
vezetıképzési vezetı 
"MCsSz - Gilwell Park"

 

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 (korosztály, 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 nevében 
 

José 
Pótor József cst. (304.) 
vezetıképzési vezetı 
"MCsSz - Gilwell Park"

 



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/ 



Kereskedı Játékkal is ünnepeljük a Jubileumot! 

A Magyar Cserkészszövetség 100 éves fennállásának évében száz forint névértékő emlék érmét vernek a 
Magyar Pénzverı gépei. Ezen a napon egy óriási Kalmár játékkal készülünk, amire az ország minden 
cserkészét nagy szeretettel várjuk! Egyedülálló lehetıség, hogy kereskedj, nyakkendıharcolj, gazdagodj 
(legalább játékból:-) és mindezt a Nemzeti Bank épületében és tıszomszédságában Reagan elnök szobra 
és a szovjet emlékmő körül rohangálva! 
Kiváló alkalom a budapesti, Budapesten tanuló vidéki, határon túli cserkészeknek a találkozásra! 
 
2012. szeptember 28-án találkozzunk Budapesten a Szabadság téren! 
Program: 
17:00 A Magyar Nemzeti Bank épületében ünnepélyesen kibocsátják a pénzérmét 
18.00 Kereskedıjáték indul a Szabadság téren a Nemzeti Bank elıtt 
21:00 Kereskedıjáték vége, felhıtlen jókedv stb. 
 
Közben cserkészkiállítás a szökıkútnál. 
 
Megjelenés cserkészegyenruhában! 
Jelentkezés résztvevınek itt: 
 
Részletesebb program és játékszabályok rövidesen! 
További információ a Cserkészházban kérhetıek. 
 
Várunk még jelentkezıket a szervezıi csapatba is! 
 
 
Jó munkát! 
 
Bencze Dávid csst. (25.) 
program igazgató 
"MCsSz - Cserkészház" 
www.cserkesz.hu 

A cserkészet 100 évérıl - Óbudán 

 Történelmi elıadássorozatot indított az Óbudai Kulturális Központ. Az elıadásokat Dr. Tóth József 
történész tartja majd. 
Az elıadások ingyenesek. 
 
Október 16-án, kedden 15.00 órától a "100 éves a magyar cserkészet" címő elıadását 
hallgathatjuk meg. 
 
További elıadások: 
Szeptember 18. kedd 15.00 – A holocaust és Wallenberg 
Október 30. kedd 15.00 – Az építı XVIII. század 
 
Aki teheti, látogasson el az elıadásra. 
 
további információ: http://kulturkozpont.hu/kk/?cat=1 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

 

Kiállítás a cserkészéletrıl 

 "A Kiskun Múzeum és a 871. számú Szent Imre Cserkészcsapat szeretettel meghívja Önt és kedves 
hozzátartozóit 2012. augusztus 18án, szombaton 16 órakor kezdıdı Kiskunfélegyházi cserkészélet 
múltja és jelene címő kiálltás megnyitójára, amelyet a 100 éve alakult Magyar Cserkészszövetség 
tiszteletére rendezünk." 



Cserkészklub - az új cserkészévben is! 

  2009 szeptemberében indult el a Központ szervezésében a Cserkészklub. Óriási lehetıség minden 
hónap elsı szerdáján találkoznia azoknak a cserkészeknek, akik már elmúltak 18 évesek. Igen és itt meg 
is áll a belépési feltételek vagy kritériumok felsorolása, ugyanis ez nem egy szokásos cserkész 
megbeszélés. Itt egyetlenegy dolog köt össze minket: a fogadalmunk. És természetesen az a tény, hogy 
felnıttek vagyunk. 
 
A Cserkészklubok idıpontjairól és programjairól tájékozódjatok az MCSSZ honlapján, 
illetve facebook oldalán! 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

 

Beszámolók 

CserKészen a tévében 

A Magyar Televízió Balatoni nyár címő mősorában beszélt a Cser Készen az élet táborról Solymosi Balázs 
- Balu, és Édes Anett ırsvezetı csütörtökön. A mősor teljes terjedelmében megtekinthetı itt, a táborról 
pedig 1 óra 22 percnél van szó. Jó szórakozást! 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

Régészkedı cserkészek 

 Különleges cserkésztábort szerveztek a sátoraljaújhelyi Kácsárdon augusztus 12-tıl kezdıdıen: a 
kilencnapos nagytábor lakói a sátoraljaújhelyi vár régészeti feltárásában segédkeztek. Kisvárda, 
Szerencs, Eger, Békés, Miskolc cserkészei vettek részt a táborban, a teljes létszám körülbelül 200 
fı volt. 
 
A cserkészmozgalom célja, hogy elısegítse a fiatalok testi, lelki, társadalmi, és szellemi fejlıdését. Az 
újhelyi várban végzett önkéntes munka pedig teljes mértékben kimeríti a napi kötelezı jócselekedet 
követelményét. A gyerekek húszfıs brigádokba beosztva dolgoztak, ásókkal, csákányokkal és 
talicskákkal felszerelve. Óriási élményt jelentett számukra a feltárás, hiszen ásás közben maguk is 
állatcsontokra, régi töltényhüvelyekre, a múlt egy-egy darabkájára bukkantak. A feltárásban való 
segédkezés nem tette ki a tábor idejének egészét, a kilencbıl csak három napot töltöttek a cserkészek 
az ásatáson. A kétszáz táborlakó így is megtalálta az elfoglaltságot, még a legkisebbek, a 12 év alattiak 
is tudtak hozzátenni a munkához. 
 
Mint Tikovics Gitta kiscserkész, a 212. sz. Bornemissza Gergely Cserkészcsapat tagja elmondta: "Nagyon 
tetszik. Szeretem az ilyen dolgokat, amikor dolgozgatunk az erdıben és segítünk másoknak. Nagyon 
tetszik a tábor is, bár ez még nekem csak a második táborom. Tavaly Egerben voltam, most pedig itt 
vagyok." 
 
"A kisebbek a tereptisztítást, gaz kiszedését, bozótok kivágását végzik. A nagyobbak, az idısebb 
gyerekek, gimnazisták, egyetemisták pedig hát az ásatásnak a fizikai részébe, a bontásba, mint a mi 
mögöttünk is folyik, be tudnak kapcsolódni, és segítenek." - mondta el Ringer István régész. 
 
"Egy vár föltárásába való bekapcsolódás a fizikai munka mellet, ami természetesen rendre és 
összetartásra szoktatja a cserkészeinket, az egyik legfontosabb tényezı. Nagyon szívesen veszünk rész 
bármilyen mőemlékvédelmi feladatban, illetve projektben. Nagyon régi álmunk volt az, hogy a 
cserkészeinkkel közösen, a munka mellett egy játékos keretben, részt vehessünk a sátoraljai vár 
feltárásán, illetve magában ebben a folyamatban." - nyilatkozta a szervezı Bodnár László, aki jövıre 
még nagyobb szabású eseményt szeretne. 
"Lehet, hogy sokkal elırehaladottabb feltárási munkálatok kellettek volna már, hogy izgalmas legyen, 
hogy látszanak a falak, az épületeknek a vonalai, kontúrjai, de így is nagyon nagy segítség a városnak. 
Nagyon köszönjük a kerületnek, a vezetıtiszteknek, hogy Újhely mellett táboroznak, és nem csak 



táboroznak, hanem ilyen munkát is végeznek. Másrészt pedig kétszáz cserkész, kétszáz család ismerheti 
meg a várost, és a közvetlen környezetét" - tette hozzá Szamovögyi Péter polgármester, aki szintén 
cserkész. 
 
Az ásatáson készült videó itt megtekinthetı. 
 

 

293-asok a rádióban 

A Magyar Rádió munkatársa a szülıkkel együtt látogatta meg a 293. Szent Kapisztrán 
Cserkészcsapat nyári táborát Zádorváron. A riport teljes körő, megszólalnak szülık, táborozó 
gyerekek és vezetık, sıt tábortőzi játékot is hallhatunk. Ezen kívül kritikus szemmel nézik meg a fiúk és 
a lányok egymás körleteit, ezzel bemutatva, és élıb képet adva a táborról.  
A félórás mősor kiválóan bevezeti a hallgatókat a cserkész életérzésbe, és nagyon szimpatikus képet 
alakít ki a szervezetrıl.  
A riport teljes terjedelmében meghallgatható itt, a Vendég a háznál címő mősorban. 
 

 

Társadalmi együttmőködés 

 Hatéves, 2006 óta mőködı hagyomány csapattáborainkban egy-egy olyan nap megszervezése, amikor a 
tábor összes résztvevıje kimozdul a rétrıl/patakpartról, és a hozzánk legközelebb esı településen 
valamilyen társadalmi munkát vállal, vagy más helyi együttmőködés keretében dolgozik, találkozik a 
helyiekkel. 
2012-es sártványpusztai nagytáborunk Tardoshoz esett a legközelebb, beszerzéseink döntı része is itt 
történt, így kezdetben az itteni községvezetéssel vettük fel a kapcsolatot - késıbb azonban egy nagyon 
szívélyes találkozás után a tılünk kissé távolabb fekvı Süttıvel is kitőnı viszonyt sikerült kialakítani. 
 
A mintegy 1600 lelket számoló Tardoson vállaltuk a községközpontban álló buszmegálló letakarítását, 
majd teljes festését. A munkában a BIK raj lányai jeleskedtek. A munka egész nap tartott; szerencsére 
az idıjárás engedte a gondtalan festést. 
Tardos közelében két ırsünk önkéntes szemétgyőjtésen is részt vett; a kálvária környékét és egy 
tanösvényt jártak végig, takarítottak ki. (fotók errıl sajnos nem készültek) 
Helyi együttmőködést alakítottunk ki továbbá tardosi lakosokkal is: a roverek meglátogatták a 
legidısebb helytörténészt, aki a település bányászmúltjáról beszélgetett velük, gazdagon illusztrálva 
saját élettörténetével. 
 
A cserkészrajok 3 ırse egy helyi vállalkozónak segített otthonában, cserébe egy-két program 
megszervezésében nyújtott segítségéért. Az alábbi képek errıl szólnak. A polgármesterrel egyeztetve 
csapattagjaink Süttın is vállaltak némi munkát a falunapot követı pénteken - cserébe sok segítséget 
kaptunk a városvezetéstıl táborunk infrastruktúrájának mőködtetéséhez. 
 
Köszönjük továbbá a tardosi rádiómúzeum győjtıjének és mőködtetıjének, hogy idıt és energiát nem 
spórolva kalauzolta végig nagyjából 30 táborozónkat rádiói között! 
Ennyit a 2012-es falunapról. 
Üdvözölnek mindenkit: 
a tábori nyulak 
 
Ezt az írást a 46. számú Kapisztrán Szt. János cserkészcsapat honlapján találtuk! 
Böngésszetek ti is, remek cikkek várnak! 
 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

 



Cserkésztábor a szabadidıparkban 

 A következı írás a 831. sz Szent Kristóf cserkészcsapat idei nyári táboráról megjelent a "Bükkalja" címő 
regionális újságban Kácson és környékén. 
 
Július végén benépesült a kácsi önkormányzat szabadidıparkja: a budapesti Szent Kristóf 
Cserkészcsapat és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Svájcban mőködı magyar 
csapatának tagjai táboroztak itt, összesen mintegy hatvanan. 
A gyerekek és fiatalok nem véletlenül kerültek éppen ide. A cserkészek minden évben más és más 
helyszínt választanak nyári táborukhoz; most a Bükköt célozták meg, többen ajánlották is ezt a helyszínt 
a szervezıknek. A táborvezetı segítıivel már az elızı év decemberében járt itt megnézni a környéket, 
ami akkor még közel sem volt olyan 
kellemes, mint most. Az önkormányzat azonban szívesen segített a jól cél érdekében: a közmunka-
program keretében kitakaríttatta és táborozhatóvá tette a területet. 
Ottjártamkor éppen túrázni voltak a táborozók, így Erdész Péter, a Szent Kristóf Cserkészcsapat 
csapatparancsnok-helyettese kalauzolt és mesélte el: milyen is a tábori élet Kácson. 
- Minden táborunkat valamilyen tematika mentén bonyolítjuk le. Az idei témánk Róma, tehát a római 
kultúra néhány szeletét próbáljuk megismertetni a fiatalokkal a játékokban és a 
munkában is. Van öltözékünk és megvannak a megfelelı szerepek is. Tartunk például gladiátor-
viadalokat, aminek végén a vesztes és gyıztes alá-, fölérendelt helyzetbe jut. 
A tábor elıkészítési munkái igen szervezetten folytak, hiszen hatvan fı számára minden szükséges 
feltételt megteremteni nagy felelısség. Ám nemcsak a józan észnek és a tapasztalatoknak kellett 
megfelelni, hanem a Cserkészszövetség és az ÁNTSZ elıírásainak is, amikor kialakították a konyhát, 
illemhelyeket, szeméttárolókat, szálláshelyeket stb. Készítettek mosogatót, edényszárítót, gondoskodtak 
az ételmaradékok szakszerő elhelyezésérıl. 
A fızéshez nemcsak üst, bogrács és egyéb szokványos eszközök álltak rendelkezésre, hanem a maguk 
készítette tőzhely is, amelyben még süteményt is tudtak készíteni. Az ırsök számára az étkezıhelyeket: 
ülıkéket, asztalokat a táborlakók készítették, minden ırsnek egyet. A sátrak mellett sokan alhattak a 
szabad ég alatt is, a függıágyakban. 
A táborlakók városiak, számukra - különösen a svájciaknak - szokatlan ez a nomád életmód, azonban 
nagyon élvezték, sok élményt jelentett nekik. 
Portyáztak (meg is áztak), ismerkedtek a környékkel, az élıvilággal, amely körülvette ıket. A 
vallásgyakorlás természetesen mindennapos volt: reggeli és esti, étkezés elıtti és utáni közös imákat 
mondtak, és naponta lelki programokon vettek részt. Vasárnap délelıtt az egri segédpüspök 
személyesen jött el hozzájuk, és tartott misét. 
Mindemellett élvezték a helyi önkormányzat segítségét is, ami nélkül nem képzelhetı el a tábor élete. A 
terület elızetes rendbetétele mellett sor került az ide vezetı erdei út kijavítására, amelyben a zúzottkı 
terítésével a fiatalok is aktív szerepet vállaltak, mint ahogyan a környéken a szemétszedést is 
elvégezték. 
 
A táborlakók azóta már messze járnak. A hatvan városinak biztosan van mit mesélnie: gyarapodtak 
lélekben, élményekben, emlékekben itt, Kácson. 

 

Tullner lager 

 Alább olvashatjátok Dobai Andris beszámolóját csapatunk kalandvágyó különítményének a tullni 
cserkészcsapat jubileumi táborában eltöltött napjairól. A tullniaknál portyáztunk is már, sıt, volt, hogy 
csak egy napra ugrottunk ki hozzájuk. És ezek szerint szimpatikusak voltunk nekik, olyannyira, hogy 
meghívtak minket csapatuk 100 éves fennállása alkalmából rendezett táborukba.  
 
„Jaj, sáros lett a cipım.” - elhangzott az ironikus tábori mondat. Kezdjük ott, hogy esett. Ezt jobb elıre 
tisztázni. Olyannyira folyamatosan esett, hogy a továbbiakban csak akkor fogok szólni, ha épp nem. (Ha 
át akarod élni a tábori hangulatot, kapcsold be a hangszóród, és nyisd meg ezt a linket egy új lapon vagy 
ablakban, miközben olvasol). 
 
Mivel tudom, hogy nincs sok idıd ezt a beszámolót olvasni, és megijedsz, ha túllóg egy szöveg egy 
800x600 pixeles képen, ezért a Tullnba vezetı utunkat nem is részletezném. Beszélhetnék arról, hogy 
„hajnalban a Szent Borbála csapat portyakülönítménye reménytıl és izgalomtól telt szívvel érkezett a 
népligeti autóbusz-pályaudvarra”, vagy hogy „Szia Gábor utaskísérınk rémülten vette tudomásul, hogy a 
busz fele üres”, de most ıszintén, kit izgat ez? Arról sem fogok beszélni, hogy milyen szívhez szóló és 
egyben felemelıen bohókás Adam Sandler filmet néztünk, és hogy mivel csak fülhallgatókon szólt a 
hang, ezért a buszon csak Hanga hiénákat megszégyenítı hahotázását lehetett hallani. Úgyhogy 



induljunk inkább onnan, hogy Hanga, Mazsi, Mica, Mikolt, Bence, Matyi és én Bécsbe érkezvén 
kiváltottuk a teljes árú student jegyünket, majd rövid vonatozással elérkeztünk a tullni vasútállomásra, 
ahonnan egy rövid, egy megállásos városkerülı sétával eljutottunk a Duna holtágát körülölelı Garten 
Tullnba, a tábor helyszínére. 
 
A cserkészotthonban már várt minket minden nagyobb csomagunk, példás rendben összekészítve, János 
jóvoltából, akinek ezt nem is tudjuk elégszer megköszönni. Felvéve tehát felszerelésünket jelentettük 
érkezésünket a ranger-rover, röviden RaRo altáborban. Itt térnék ki egy kicsit arra, hogy is volt felépítve 
a tábor. Három egység volt: a kiscserkészek(kayak), a cserkészek(explorer) és a nagycserkészek 
(ranger/rover) altábora. Az impozáns táborkapun belépve ebben sorrendben jöttek egymás után az út 
mentén. Mi korunknál fogva az utóbbiba lettünk beosztva, az osztrák és az olasz nagycserkészekkel 
egyetemben. E mellet két fontos egység volt még, az egyik a fesztiválsátor, amirıl csak annyit, hogy az 
egész idei táborunk elfért volna benne (levegısen), és hogy volt benne egy bár. A másik pedig a wc 
konténer, amiben angol wc-k és piszoárok voltak (pár nap után már megkérdıjelezhetı higiéniás 
állapotban). Ezzel az egyetlen problémánk az volt, hogy olyan 3-400 méterre volt a mi altáborunktól, 
ebbıl adódóan igyekeztünk elkerülni az ismeretlen eredető tejtermékek fogyasztását. 
 
Szóltam már, hogy nem esett? Nem véletlenül. Megérkezésünkkor a tábor már 5-10 cm sárral volt 
burkolva. Míg a sátraink nem álltak, két menedékünk volt az esı elıl: a helyi majomszobor fölé felállított 
jurtasátor, és az osztrákok által fölvert ponyva-pavilon ami alá az asztalt tervezték felállítani. Az elıbb 
említett jurta a legtöbb szempontból a lehetı legpraktikátlanabb sátor volt, amit valaha láttunk, de ez 
hamar feledésbe merült, mikor láttuk, hogy a közepén tüzet lehet rakni, és raktak is. E köré ülve az 
esıben gyorsan ment az ismerkedés. Elıször a három vezetı mutatkozott be nekünk: két testvér, 
Florian és Valentin, és Schabi (ı lány). Míg meg nem tanultuk a nevüket, beosztásukhoz és 
személyiségükhöz illıen párosítottunk hozzájuk neveket magunk között, így Florian lett Zsolti, Valentin 
lett Pató, és Schabi lett Zsuzsi. Az osztrák cserkészek közül csak egyet emelnék ki, Clemenst, akirıl 
kiderült, hogy tud magyarul, mivel egyik szülıje magyar. İ volt a garancia arra, hogy ne beszéljünk ki 
mindenkit feltőnıen, nem mintha akartuk volna . 
 
A bemutatkozás és egy rövid ebéd után felállítottuk saját sátrainkat, majd jelentkeztünk munkára, ahogy 
azt illik. Ekkor „Zsolti” elıkapott egy papírt amin ez volt (egy ötágú csillag alakú rajz - szerk.) 
 
Elkerekedett szemünket látva hamar magyarázkodni kezdett, és elmondta, hogy ez lesz az asztalunk a 
pavilon alatt, és hogy semmiféle szimbolikát nem takar a formája. Elhittük, és munkához is láttunk. Az 
osztrák tervezés, mint kiderült, szereti mellızni a praktikát, ezért lehetett, hogy a RaRo tábor (egyelıre) 
két csapatának a kb. 20 cserkésze azzal töltötte az egész délutánját, hogy 15 centi vastag fenyı 
rönköket csapolt esıkabátban, hogy a rajzon látható vonalaknak megfelelıen szépen egymásra 
feküdjenek. De jó cserkészhez illıen emelt fıvel, vidáman és meggondoltan végeztük feladatunkat. 
 
Este aztán részt vettünk a jurtában megtartott osztrák esten, amire már az olaszok is megérkeztek, így 
bár szőkösen, de családias jó hangulatban fogyasztottuk a császármorzsát, kolbászokat, s egyebeket. 
Ezen este bizonyítottuk elıször a magyar virtus világot rengetı erejét, ugyanis a többszörös túlerıben 
lévı és hírhedten nagyhangú olaszokat úgy odanótáztuk a falhoz, hogy azok szégyenkezve botorkáltak 
vissza a sátraikba. Ez persze nem szabott gátat a barátságnak, csak az erıviszonyokat tisztázta. 
 
Másnap reggel volt az elsı zászlószertartás, ami a miénktıl abban különbözött csak, hogy nem volt 
benne síp, sorakozó, vigyázz, jelentés, ima, napiparancs vagy ének. Mi persze énekszóval vonultunk ki, 
majd a táborparancsnokok elmondták, mi lesz aznap és milyen az idıjárás, felvontuk a zászlókat 
tisztelegve néma csöndben, majd egy „Bye!” vezényszóra elvonultunk dolgunkra. Uram ezen a napon 
csatlakozott hozzánk, amúgy ez a nap is építkezésre volt szánva, nem is részletezném. Este a 
fesztiválsátorban tartották meg a nyitó „tüzet”, merthogy még mindig nem szóltam, hogy elállt volna az 
esı. A tüzet kihangosított gitárosok vezették; minden ország zászlaját a himnuszukkal köszöntve 
felvonultatták a színpadra, majd megtanították a tábori éneket. Minden csapat elıadott egy számára 
kedves játékot vagy éneket, mi a nyelvi különbségekre való tekintettel az „Omamma óóó” címő 
közkedvelt énekünket tanítottuk meg. 
A következı napról nem sok emlékem van, de befejeztük az asztalt az biztos. Ja és nyílt nap volt, ami 
ugyanolyan élménydús, mint a mi táborainkban Tullntól nem messze a Dunán felfelé haladva van Krems 
városa, oda vonatoztunk másnap reggel az osztrákokkal (olasz pajtásaink bicikliztek), hogy 
megcsodáljuk annak környékét, borvidékét, és középkori emlékeit. Jaj, nem is szóltam, nem esett(!!!), 
úgyhogy lehalkíthatjátok a hangszóróitokat, és feltekerhetitek a főtéseteket, mert a zuhogó esıt egyik 
napról a másikra 40 fokos kánikula váltotta fel. A városok szépek voltak, a kirándulás jól esett, és a 
borászatnak is finom volt a modora. Az éjszakát Kremsben, egy középkori toronyban töltöttük, amit 
annak idején puskapor tárolására használtak, ezért óvatosan forgolódtunk. Mire visszaértünk másnap a 
táborba, tárt karokkal fogadott minket Schabi, Florian és az esı. Az estét tehát ismét a jurtában kezdtük, 
és ha jól emlékszem, ezen az estén derült fény rá, hogy a Hanga paraszt, de ezt majd ı elmeséli, ha 
leszállt a John Deer-jérıl. Mi magyarok másnap reggel az ajándékba bérelt biciklinkkel elindultunk a 
saját biciklitúránkra. A biciklik közt volt egy tandem is, amitıl elıször nagyon idegenkedtünk, de késıbb 



teljesen a szívünkbe lopta magát, el is neveztük stílusosan Rárónak, és csak nagyon nehezen váltunk 
meg tıle. Mivel még mindig erısen szakadt az esı, ezért odafele inkább vonatra szálltunk, és úgy 
mentünk el Klosterneuburgba, ahol egy fedett strand várt ránk. Visszafelé már megint nem esett, 
úgyhogy végigtekertünk a dunaparton a táborig. Ezen a napon este volt a „magyar est”, amire pörkölttel, 
Csík zenekarral, és János jószívőségébıl kiváló villányi borokkal készültünk. A pörköltrıl csak annyit, 
hogy vastapsot kapott, ami Bencét és segítıit dicséri. A többiekkel a tábortüzet készítettük elı, amire 
pedig kihívták a rendırséget, jelezném nem a tőz miatt. De mivel több befolyásos városi elöljáró is ült a 
tőznél, és ık nagyon is élvezték, ezért a riasztásnak nem lett komolyabb következménye. Szóval 
mindent összevetve sikeresnek könyveltük el az estünket. 
 
Másnap Bécsbe utaztunk (nem esett!), délelıtt egy kis igaz-hamis-találós-kérdésekkel megtőzdelt 
városnézés volt a program, majd délután kedvünkre kóborolhattunk. A kóborlásnak az lett a 
következménye, hogy a vonatot nem volt esélyünk elérni a végállomásnál. Viszont a metró tovább haladt 
az elsı vonatállomásig, Heiligestadtba, úgyhogy lehetıségünk volt részt venni a helyi népszokásnak 
számító peronfutáson, amikor is a metróból kitóduló tömeg fejvesztve rohan a pályaudvar másik 
végében lévı vágányhoz, hogy éppen elérje az éppen befutó vonatot. Egyébként ez volt a legrövidebb 
városnézés, amiben valaha részünk volt. A délután maradék részét a strandon töltöttük, de nem kellett 
bemenjünk a vízbe, mert gyakorlatilag egy folyamatos vízoszlop vett körbe minket, ami egész Tullnt 
befedte. Ennyi esıt egyszerre én még életemben nem láttam. Mikor visszaértünk, nem csak mi voltunk 
elázva, de legtöbbünk sátra is úszott már, az alatta felgyőlt kb. 10 centi vízen. Így hát az olasz este 
kezdetéig a költözködés volt a program. Egyébként az olaszok is kitettek magukért, aznap este is 
kihívták a rendıröket, de engem fıleg a kávéjukkal vettek meg, bár a pizzájuk se volt semmi. 
 
Péntek délelıttre elállt az esı, visszajött a 40 fok, így hát tábori ügyességi vetélkedıt játszottunk kevert 
csoportokban, amin Kelemen és Bence jóvoltából csapatunk volt az egyik legeredményesebb. Este volt 
ünnepélyes táborzáró-szertartás, amin megtörtént a csapatok zászlócseréje, és a testvérkapcsolatok 
megünneplése. A szombatot egy nagyon pörgıs kereskedıjátékkal egybekötött táborbontással kezdtük, 
majd sima táborbontással folytattuk, ami alatt Mikolt elhagyott minket, és tovább utazott Berlin 
irányába. Estére aztán átköltöztünk a cserkészházba, ahol hét országra szóló bulit csaptunk az 
osztrákokkal, a hét nap fáradalmairól teljesen megfeledkezve. Vasárnap reggel János eljött Uramért, és a 
felszerelésünkért (mindkettıt nagyon köszönjük ), mi többiek viszont Schabi kedves unszolására 
maradtunk még pár órát segíteni a takarításban és a pakolásban, és csak egy-két Kossuth nótát 
énekeltünk közben. A délutánt aztán Bécsben idıztük el a buszunk indulásáig, a helyi utcai mővészetben 
gyönyörködve. Hazafelé ismét megnéztük Adam Sandlert, majd olyan fél 11-re meg is érkeztünk a 
Népligethez, ázottan, izzadtan, elfáradva, de rengeteg vidám perccel a hátunk mögött, remélve, hogy 
valamikor talán megismételhetjük ezt az utat, szárazon. 
 
Dobai Andris 

 

"Minden táborral gazdagabbak leszünk" 

 A 165.sz. Jókai Mór cserkészcsapat tábori beszámolója: 
 
Egy hátizsákra való ruha, csajkazsák, spágó… minden, ami tíz napra kell, és semmi, ami fölösleges. 
Ennyit pakoltunk össze, és buszra szálltunk… Így kezdıdött ez az út is. Mire Galvácsra értünk, a 
táborhelyünkre, már szakadt az esı. Ez sem ritka, ha cserkésztáborba megy az ember, márpedig mi 
cserkésztáborba indultunk július utolsó tíz napjában. Ha nem is a legkedvezıbb fordulat, egy cserkészt 
még az idıjárás viszontagságai sem tántoríthatnak el, ha egyszer tábort akar építeni. 
Az elsı nap lelkes mosolyai így is átragyogtak az esıcseppeken, késıbb jobb lett az idı is, és álltak a 
sátrak is. A tábortüzet esıben is megtartottuk. Igaz, fedett helyen és mécsesekkel, de így is jót 
játszottunk, és énekeltünk, mert egy cserkésztáborban nem létezik este tábortőz nélkül. 
Tíz napba nagyon sok minden belefér, ha az ember jól osztja be az idıt. A tábor legifjabb résztvevıi még 
kisiskolások, a legnagyobbak már felnıttek voltak, akadtak gimnazisták, sıt egyetemisták is. Hat ırsbe 
osztva tevékenykedtünk, az ırsi körletekben kerítést, kaput, padot építettünk, kinek mit sikerült 
összehoznia. A kényelem öt csillagos volt. A nagyobb fiúknak saját ırsi tavacskájuk volt, tele kıvel, 
aztán sárral is. Kicsik és nagyok, lányok és fiúk együtt tudtak futkározni a számháborúban, összecsapni a 
színháborúban, játszani, kézmőveskedni, kirándulni, különféle táncokat tanulni, énekelni, és reggel-este 
imádkozni a táborkeresztnél. Nem kis dolog ez. Persze a nagyobbak már kivették részüket a programok 
megszervezésében is, gondoskodnak a kisebbekrıl, tábortüzet vezettek… De ki mondta, hogy 
húszévesen nem mókás dolog dombra terített fólián vízicsúszdázni, papír meteorokkal dobálni egymást, 
vagy vízipisztollyal lövöldözni egymást? 
Voltunk túrázni,és fürödtünk a Rakaca-tóban. Jártunk a szendrıi várnál, az új kilátóban, Abodon az 
árpádkori református templomban, meghallgathattuk a helyi parókus atya elıadását a görög katolikus 



templomban, batikoltunk kispárnát, tanultunk ír táncot, keringıt, még a limbóléc leverése is sorra került. 
Ettünk zöld tejbegrízt, kék gofrit, fagylaltoztunk, kóláztunk, megkóstolhattuk a helyileg készült 
halászlevet, és gulyást, sok érdekes dolgot megtudhattunk az apostolokról, lombot vetett és 
benépesedett általunk egy lepedıre alkotott jócselekedetfa, volt éjszakai túra a „katlannak” nevezett 
kıbánya felé, álomba hajló csillagászat, esti meseerdı, történelmi nyomozós játék… Az a baj, hogy fel 
sem tudok sorolni mindent. 
A tábor során felelevenítettük a Magyar Cserkészszövetség történetét, ami pontosan száz évvel ezelıtt 
kezdıdött el. Ennek a száz évnek a leghíresebb cserkészei is „meglátogattak” minket a keretmese által. 
Minden nap megjelent egy-egy fontos személy (A Bi-Pi üzenetét hozó Agnes Baden-Powell, Karácsony 
Sándor, Lindenmeyer Antónia, Sík Sándor, Teleki Pál, és felesége, Bolváry Pál, atya, Bodnár Gábor, 
Némethy Kesserő Judit néni, és Ádám János jezsuita atya. …), akiket a nagyobb cserkészek 
személyesítettek meg. Újoncaink is voltak, akik elıször jártak cserkésztáborban. İk is sok mindent 
megtanultak, próbáztak is, és az utolsó estén fogadalmat tehettek és nyakkendıt kaptak. Így a 
csapatunk néhány új taggal bıvült, akiket örömmel fogadtunk cserkésztestvéreinkké. Bıvült a roverek 
száma is. Felnıttünk… 
Így megy ez már évek óta. Egyesek mennek, mások jönnek. Kétszer ballagtam el, mióta a 165. sz. Jókai 
Mór cserkészcsapatnak tagja vagyok, és a cserkészetben mindig szerettem (többek között), hogy itt 
elfogadnak, és hogy nem kell elmennem, elballagnom, hiszen a nagyokra éppúgy szükség van, mint a 
kicsikre. Egy csapat addig mőködik jól, amíg mindenkinek meg van benne a helye, s akik eltávolodnak, 
azoknak is van mindig esélyük visszatérni. Az az igazság, hogy én nem szeretek búcsúzni, de tudjuk, 
egyszer mindennek eljön az ideje, mert semmi sem tart örökké. Egyszer majd el kell menni, fel kell nıni, 
új életet kezdeni. Ám a búcsú azt is jelenti, haladunk valahová, vannak emlékeink és vannak barátaink… 
És hogy volt egy nagyon szép gyerekkorunk. 
A tábor végére alaposan elfáradtunk, de úgy érzem (a nyolcadik táborom után is), hogy nagyon sokat 
kaptam. Az embernek a lelke töltıdik fel, mint valami akkumulátor. És azt hiszem, hogy ez itt a lényeg. 
Minden táborral gazdagabbak leszünk, és remélhetıleg ez a gazdagság nem pereg le rólunk úgy, mint a 
hazahozott sár, és nem szalad el, mint a hátizsákunkban esetlegesen elbújt bogarak… 
 
Ölveczki Georgia, İV – 165. sz. Jókai Mór cserkészcsapat (Kazincbarcika) 

 

Cser-Készen az életre tábor életképek 

 Szeretnél betekintést nyerni a Cser-készen az életre táborba? Vagy csak nosztalgiáznál egyet a képeket 
nézegetve? 
Bármelyik csoportba is tartozz, ajánlom figyelmedbe az alábbi linket, illetve a Cser-készen az életre 
tábor facebookos oldalát, melyen megtekinthetitek a táborban készült fotókat. 
A táborozásnak még nincs vége! Jelenleg zajlik a tábor negyedik turnusa, és még egy hátra van. 
A tábor facebookos oldalát követve mindig naprakész információkat kaphatsz a táborlakók életérıl 
 
 
Visszajelzések a táborról: 
 
"Ezúton szeretném megköszönni a Cserkész-szövetségnek és az Erzsébet-programnak, remek 
munkájukat az élményekben gazdag zánkai nyári táboruk szervezéséért, kisfiam nagyszerően érezte 
magát, sok új 
élménnyel gazdagodott." 
 
"Ezúton szeretném megköszönni mindenki munkáját és lelkesedését! Nagyszerő élményekkel 
gazdagodott gyermekem!" 
 
"Szeretnék köszönetet mondani a tartalmas, élménydús zánkai táborban eltöltött idıért a gyermekem 
nevében. A gyermekem nagyon jól érezte magát és a mai napig emlegeti a táborban történteket. Örülök, 
hogy ilyen élményekkel gazdagodhatott a lányom a nyár folyamán. Remélhetıleg a késıbbiekben is 
találunk lehetıséget az együtt táborozásra. Még egyszer köszönöm a közremőködést!" 

 

 

 



Indiánok, vízi csaták, kalandok 

 Június 27-én kezdıdött a 121. Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat 2012-es kiscserkésztábora 45 fıvel 
Izsák mellett. A tábor keretmeséje indiános volt és még a legkisebbek is beleélték magukat az egyes 
jeleneteknél. Érkezésük után forgók és játékok várták a kis indiánokat, ahol megismerhették a tábori 
életet és szabályokat. Rögtön ezután felállítottuk a sátrakat és a körleteket szépítgettük. Ebéd után ırsi 
meseolvasással ütötték el az idıt, délután pedig akadálypálya várt rájuk, ami segítette az ırsök (törzsek) 
megismerését és az indián névválasztást. Az ismerkedésben a méta is segítségükre volt: már az elsı nap 
délelıttjén ráhangolódott a tábor a keretmesére, a különbözı ırsök is összeszokottabban játszottak. 
 
Másnap reggel tornával és áhítattal indítottuk a napunkat. A délelıtt többi része forgókkal telt, a délután 
pedig próbázással. Az este az arra érdemes kiscserkészek ígéretet tettek. 
 
A harmadik nap elérkezett a túra napja, kiástuk a csatabárdot és elindultunk az ellenséges törzsek ellen. 
A nagy meleg ellenére töretlen volt a lelkesedés és a pihenıhelyen is jót játszottak a kimerült indiánok. 
Mikor visszaértünk, mindenki nagy örömére vízi csatát rendeztünk, a tábortőz után pedig egy varázslatos 
meseerdıvel zártuk az estét. 
 
Az utolsó nap sem telt programok nélkül: számháborúval, egy ráadás vízi csatával és pakolással töltöttük 
el az idınket. Az idıjárás is végig a kedvünkre tett. A hazaindulást keserédes élményként élték meg a 
tábor lakói, mert bár jó lesz újra a családdal lenni, maradtunk volna még pár napot. Mindenki örömmel 
tekint majd vissza erre a kiscserkésztáborra, ami idén is nagyszerően sikerült. 
 
Károssy Száva 

 

Tábort ütöttek a cserkészek 

 A Gödöllıi Szolgálat XXI. évf 27. számában 2012. augusztus 1-jén megjelent cikk: 
Grassalkovich népe 
Közel hatszáz cserkész táborozott júliusban a gödöllıi Teleki Pál Cserkészparkban, a szentjakabi 
vadászháznál. A már hagyományosnak számító eseményre a X. cserkész kerületbıl érkeztek a fiatalok, 
köztük nyolcvanan Gödöllırıl. A tábor a cserkészek számára minden esztendıben az éves munka 
megkoronázása, sok játékkal, vetélkedıvel. Hasonlóan a korábbi évekhez, az idén is „történelmi 
környezetet” alakítottak ki a szervezık: ez alkalommal II. Grassalkovich Antal korát, valamint a 
betyárvilágot idézték meg. A közösségi programoknál a csapatmunka, és az önállóságra nevelés mellett 
nagy hangsúlyt kapott a magyar kultúra ápolása. A résztvevık sok új népdalt tanultak meg az együtt 
töltött idı alatt, az esti tábortüzeknél, vagy a napközbeni foglalkozások alatt, amikor is, lovas 
hagyományainkból is ízelítıt kaptak. A lélek ápolásáról vallási témájú együttlétek gondoskodtak, de volt 
fızıverseny, számtalan vicces játék és tájékozódási vetélkedı, ez utóbbi során Gödöllıvel 
ismerkedhettek meg. A Teleki Pál Cserkészpark azonban nem néptelenedett el a táborzárást követıen 
sem. Mint megtudtuk, a cserkészek jelentıs fejlesztéseket terveznek a területen, céljuk, hogy a 
mozgalom résztvevıi mellett másoknak is lehetıségük legyen itt programok szervezésére. 
További képek itt érhetık el. 

 

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-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 

 

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 

 

Elvándorló cserkészek cserkészetben tartása 

Sok cserkészt veszítünk el azért, mert tanulmányai, munkája, családja okán más településre költözik. A 
régi közösségéhez való visszajárás nehézkes, nem mőködik, és lassan elhal a cserkészettel való 
kapcsolata. 
Segítsünk egymásnak azzal, hogy nem veszítjük el a cserkészetnek ıket! Ehhez tudnunk kell, ki hova 
költözik, és a kerületi vt-k megkapják az adatokat, hogy ezeket az embereket a cserkészközösségbe 
bevonjuk. 
Ennek a nyilvántartásnak a célja, hogy a cserkészet ne veszítse el azt, aki más helyre (lakóhely, 
tanulmányi hely, stb.) költözik. A cserkész itt megadott adatait eljuttatjuk a kerületi vezetıtisztekhez, 
hogy ık összekössék a jelentkezıt a környékbeli cserkészcsapatokkal. Semmi esetre sem akarja az új 
csapat elvenni a cserkészt, de lehetıséget ad a cserkészközösséghez való csatlakozásra és tevékeny 
jelenlétre. Mindezek mellett az egyetemmel rendelkezı városok is kapnának frissítést az odaérkezı 
cserkészek által. 
Kérlek, terjesszétek, és töltessétek ki! Kedves cspk-k! İsszel elköltözik egy marék vezetıtök, 
gondoljatok rájuk, hogy ne veszítse el ıket a magyar cserkészet! 
 
Köszönöm! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 

 

 

 



Roma integráció a CserKészen táborokban 

Hivatalos sajtóközlemény: 
 
Együtt sárkányhajóztak, számháborúztak és tisztelegtek a cserkészek táborozási 
hagyományai szerint a szociálisan hátrányos helyzető gyermekek Zánkán, a Magyar 
Cserkészszövetség Erzsébet táborában. 
 
A nyár mindenkinek a szabadság, a nyaralás és az élmények évszaka. A Magyar Cserkészszövetség azzal 
a céllal rendezte meg táborát, hogy minél több fiatal találkozhasson a cserkészekkel és kaphasson ízelítıt 
a cserkészek több, mint 100 éves táborozási tapasztalatából. Emellett a „CserKészen az életre” program 
keretein belül olyan gyermekeknek kívántak lehetıséget teremteni kikapcsolódásra, akiknek egyébként 
nincs esélyük nyaralni, mert szüleik anyagi lehetıségei nem engedi ezt meg. Mint elmondták: sokuk 
számára ez jelentette az egyetlen alkalmat és lehetıséget arra, hogy a nyári szünetben kimozduljanak 
otthonukból. Jó páran még szülıfalujuk határát sem lépték át, s voltak olyanok is, akik egészen zárt 
közösségbıl érkeztek. 
 
A tábor további célja, hogy a roma integrációt elısegítse – helyi, regionális és országos szinten is. A 
szervezık olyan struktúrát alakítottak ki az együttmőködésre, mely segítségével roma és nem roma 
szervezetek, intézmények közösen dolgoznak a felmerülı problémák megoldásán és ezen keresztül a 
valós integráció, azaz közösségben-lét megteremtésén. 
 
Vidéken sokaknak nincs lehetıségük arra, hogy közösségbe tartozzanak, hiszen vagy nincs a 
környékükön ifjúsági szervezet, vagy az anyagi feltételeik hiányoznak. A „CserKészen az életre” táborban 
ez másképp volt. A Magyar Cserkészszövetség számára ugyanis kiemelten fontos a társadalmi 
különbségek – lehetıség szerinti - mérséklése, a társadalmi problémák megoldásában való aktív 
részvétel. Így vehettek részt vidéken élı, rossz anyagi helyzető, roma gyerekek a táborban. Egyedülálló 
lehetıség nyílt tehát számukra, s nem csupán rajtuk múlt, hogy élni tudtak vele. 
 
Mint Bencze Dávid programigazgató elmondta: 
"A táborozó roma fiatalok éppúgy élvezték a többi programot, mint a többi résztvevı. Együtt kirándultak, 
számháborúztak, sportoltak, strandoltak a többiekkel. Ugyanakkor a program során lehetıségük volt arra 
is, hogy egy-egy tábortőz, sárkányhajózás, bográcsban fızés erejéig külön legyenek a saját 
közösségükben. A táborban nemcsak a közösségi létet tanulhatták meg, hanem többek között a 
csomózás, tőzrakás, kézmővesség mesterségét is. A cserkészvezetık arról számoltak be, hogy nagyon 
sok szeretetet, lelkes visszajelzést kaptak a hátrányos helyzető gyermekektıl. Nekem is öröm volt látni a 
sok csillogó szempárt." 
 
A cserkészet ezzel lényegében eléri a célját, hiszen együtt táboroznak olyan gyerekek, akik a 
legkülönbözıbb társadalmi rétegekbıl érkeznek – s barátságok szövıdnek közöttük. A cserkészközösség 
erre kiváló lehetıséget nyújt, hiszen az egyenruhában, vagy a tábori körülmények között eltőnnek a 
társadalmi különbségek. 
 
További információ: mcssz@cserkesz.hu I www.cserkesz.hu 

 

 

Kommunikációs csatornák 

 “A földön kétmilliárd és néhányszáz millió ember él, így mondják. Tudjad tehát: kétmilliárd és 
néhányszáz millió esélye van annak, hogy szavadat, cselekedetedet félreértik. Ahány ember él a földön, 
annyi a félreértés esélye és lehetısége." – írja Márai Sándor.  
 
Azért, hogy elkerüljük a kommunikációs csapdákat és félreértéseket szervezetünkön belül, fel kell 
építenünk egy közös rendszert. Ennek alapja, a rendszeres kapcsolattartás. 
Történtek már kellemetlen esetek, amikor a Központi Irodában alapos mérlegelés végén nemet mondott 
valamire a vezetés, azonban helyi szinten van, aki megmozdult… nem tesz jót közös ügyünknek, a 
cserkészetnek, ha 380 csapat 380 félét mond. Ezek az esetek rávilágítanak arra, hogy milyen nagy 
szükség van a csapatok és a központ szoros együttmőködésére.  
Ezért tisztelettel kérek minden csapatot, hogy külsıs megkeresések esetén tájékozódjanak a megjelenési 
lehetıségekrıl és keressék a Központi Iroda kommunikációs munkatársait a +36 20 323 4836, +36 20 



548 1766 és a +36 20 358 6458-as telefonszámokon, vagy a kommunikacio@cserkesz.hu címen. 
 
A sikeres együttmőködés reményében jó munkát kívánok, 
 
Gyarmati Anett 
kommunikációs vezetı 
Magyar Cserkészszövetség 

 

Centenáriumi emlékérem 

100 év - 100 forint; azaz a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának századik évfordulójára száz 
forint névértékő érmét vernek a Magyar Pénzverı gépein. A cserkészeknek az éremverde munkatársai 
mutatták meg, hogy készül a cserkész emlékérem, és milyen módon verik a forgalomban lévı 
pénzérméket. A látogatás végén pedig mindenki elkészíthette magának saját emlékérmét. 
 
Az aprópénzek igazi sorozatgyártásban készülnek, ahogy a képen is látható, ömlesztve kerülnek egy 
ládába 
- a cserkész emlékérem ezzel szemben egyenként készül, gondosan, csipesszel megfogva és egyenként 
becsomagolva, nehogy sérüljön. 
 
képek itt! 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

 

Augusztus 20. - "Az összefogásról szól." 

 A Kulcs magazin rövid interjúja Buday Barnabással: 
 
A világ legnagyobb ifjúsági mozgalma a keresztény értékek mellett elkötelezett, politikamentes 
cserkészmozgalom, amely a kommunizmus kényszerszünete után hazánkban is újjászületett. A fiatal és 
öregcserkészekkel országszerte találkoznak majd az augusztus 20-i ünnepségeken, mert nemzeti ünnep 
cserkészek nélkül elképzelhetetlen. 
– Az internet korában mennyire fogékonyak a fiatalok a keresztényi értékeken, normákon alapuló 
közösségre? – kérdeztük Budai Barnabást, a Magyar Cserkésszövetség elnökét. 
–Attól függ, hogy a fiatalok melyik korosztályáról van szó. A 15-16 évesek kezdenek önállósodni, elıtte a 
szülık döntése. Attól függ, hogyan tálaljuk, ha tiltásnak fogalmazzuk meg, akkor nyilván nem jól. Ezzel 
szemben az a lényeg, hogy ez nagyszerő lehetıség a fiatalok számára, ahol jó lenni a közösségben, de 
vannak bizonyos szabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartania. 
 
–„Civilben” lelkész. Véleménye szerint mennyire sikerült megvalósítani az ökumenét a magyar 
cserkészmozgalomban?  
– Evangélikus lelkész vagyok. A cserkészmozgalmon belül az országos felekezeti arányok tükrözıdnek 
vissza. Erre irányuló felmérésünk nincs, de úgy a cserkészek 70 százaléka katolikus lehet, a többi pedig 
protestáns felekezetekhez tartozik, még adventista csapatok is vannak. Az ökumenére nagyon erısen 
törekszünk, azonban nehéz ott megvalósítani, ahol a vezetık és a gyerekek döntı többsége katolikus és 
csak egy-két protestáns van köztük. A szándékon múlik az érvényesülése. Természetesen mindig 
mindent lehetne jobban csinálni. 
 
– Közeledik legnagyobb nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a. (szent) István király üzenetét hogyan 
foglalná össze a fiataloknak? 
– István király mindent megtett azért, hogy összefogja az országot. Ennek érdekében, ha kellett erıs 
kézzel intézkedett, de nem az erıs kezet ünnepeljük, hanem azt, hogy messzire nézett elıre, 
távlatokban gondolkodott, s ennek rendelt alá mindent. Augusztus 20-a nem csak katolikus ünnep, 
hanem az államalapítás ünnepe. A protestáns értékekkel is összhangba hozható. 
 
A telefonos interjú megjelent a Kulcs Magazin 2012.augusztus.16-i számában. 



Toborzó anyagok 

 A Magyar Cserkészszövetség Központi Irodája rövidesen toborzó és népszerősítı kiadványokat juttat el 
a cserkészcsapatokhoz és a kerületekhez. 
Szeretnénk, ha ezek a kiadványok megkönnyítenék a csapatoknak a cserkészet megismertetését az 
érdeklıdı fiatalokkal és a szülıkkel is. 
 
A toborzó csomag része lesz egy a magyar cserkészetet, a cserkésztörténelmet, a szakági munkát és a 
korosztályi cserkészmunkát megismertetı kiadvány, továbbá szórólapok és plakátok, melyek több 
különbözı helyzetben és akción is segítségére lehetnek a csapatoknak. 
 
Figyeljétek honlapunkat, ahol folyamatosan tájékoztatunk benneteket az anyagok elkészültérıl. 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 

Kitüntetés Szabó István atyának 

 Balog Zoltán, az emberi erıforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából „Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetést adott át Szabó István piarista atyának, a kecskeméti Piarista 
Rendház házfınöke négy évtizedes elhivatott szerzetesi és tanári munkája, példaértékő életpályája 
elismeréseként. 
 
Szabó István atya a Kecskméti Piarista Gimnáziumban tanít matematikát és fizikát, az ott mőködı 118. 
sz. Kalazancius Cserkészcsapat parancsnoka és ı a VIII. cserkészkerület kerületi elnöke. 
 
A 118-asoknak 1995 óta csapatparancsnoka. A csapat elég kiterjedt, korosztályok szerint van öt raj és 
ezen felül a vezetıségi ırs. Szabó István atya tehát nagy csapatot fog össze és változatos programokat 
szervez. Például csapata nyári táborait vezeti, fıvédnöke volt az ottani farsangi bálnak idén, a 2010-es 
Concordia táborban pedig VIP-vendégként volt jelen. Népszerősége abból adódik, hogy a csapat mellett a 
gimnázium fiataljait is összefogja és programokat ad nekik, így például idén Rómába szervezett 
kerékpáros zarándoklatot. 
 
Nagy szeretettel gratulálunk Szabó István atyának! 

Edöcsény András kitüntetése 

 Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 2012. 
augusztus 20-a alkalmából „Magyar Arany Érdemkereszt” kitüntetést adta át Edöcsény András 
cserkésztisztnek (442.), aki felnıtt fejjel vágott neki a cserkészvezetıi munkának. 
 
Nem csak egy csapat létrehozásában vett részt, hanem a felnıtt nevelık képzését alakította ki 
nemzetközi, és emigráns minták alapján. Megteremtette a cserkészek körében legendássá vált jelvényt 
adó tábort, és a st-kagyló legendáját. Munkája nyomán több, mint 1200 felnıtt nevelıt kapott a 
cserkészet. Példája sok cserkészvezetınek adott maradandó mintát. Edöcsény András az újjáalakulás 
után a magyarországi cserkészet legendás alakja, és sokak számára ismert Edı néven. 
 
 
Üzenete a magyar cserkészeknek: 
 
 
Kedves Cserkésztestvérek, 
 
Tisztelettel tájékoztatlak benneteket: ma délután vehettem át az Áder János Köztársasági Elnök Úr által 
adományozott „Magyar Arany Érdemkereszt” kitüntetést, tk. a „felnıtt cserkészvezetık képzésének 
megteremtéséért”. 
Mivel erre egyedül senki sem képes, kérem érezze magáénak ezen elismerést mindenki aki az MCsSZ 
vezetıképzés bármely részében részt vállalt 1988 ısze óta, akár képzésvezetıként, kiképzıként, 
patrónusként, GH-sként, a nyulazásban, tanfolyami elıadóként, a lelki felkészítés részeseként, vagy 
bármi más módon. Köszönet érte és legyetek büszkék arra, amit véghezvittünk! Az elismerés Titeket is 
egyaránt illet! 
 
Mivel becslésem szerint 1989-2001 között mintegy kétszázatokkal (!) dolgozhattam együtt e téren, 
kérem tekintsetek el a teljes névsor közzétételétıl. 



 
Köszönet illet továbbá mindenkit, aki kritikájával illette az általam irányított VK-t, hiszen ezzel a 
képzésünk továbbfejlesztendı részeire mutattak rá, megadva ezzel a lehetıséget számunkra a 
jobbításra. 
Külön köszönet és hála a KMCsSz egykori és mai vezetıinek, akik lehetıvé tették többünk számára VK-
rendszerük megismerését és annak fejlesztésében való részvételünket,a tapasztalatszerzés lehetıségét - 
különösen Bodnár Gábor, dr.Némethy György, Némethyné Kesserő Judit, Id.Benedek László „Cala bá”, 
ifj.Benedek László, Hevesi-Nagy Tibor, Grynaeus Péter „Petrus”, Szentkirályi Pál, Szentkirályi Endre és az 
1.sz csapat minden tagjának! 
 
Köszönet illeti osztrák és welszi cserkésztestvéreinket is, akik szintén lehetıséget adtak képzési 
rendszerük és módszertanuk megismerésére – számos értékes tapasztalatot építettünk be a saját 
rendszerünkbe. 
Köszönet illeti mindazokat, akik átvették a stafétát, sok mindent megvalósítottak azóta, amirıl én csak 
álmodni mertem. Külön köszönet illeti Solymosi Balázst, „Balu”-t, aki fáradhatatlan a VK folyamatos 
továbbfejlesztésében és éberen ırködik a „ST-szellem” megırzésén. 
 
Köszönet illeti csapatomat a 442.sz.Báthory László CsCs-t, hogy aktívan támogattak a VK terén is. 
 
És természetesen köszönet illeti volt menyasszonyomat, kedvenc feleségemet Zitát, aki számos VK-
tábort varacskolt velem végig „nyaralás”-ként, zokszó nélkül… 
Legyetek tehát mindannyian büszkék a VK-ra és érezzétek magatokénak az elismerést! 
 
JM! Edö (442) 
 
 
Dr. Navracsics Tibor ünnepi beszéde: 
 
"Minden közösségnek szüksége van példaképekre is. Olyan kimagasló személyiségekre, akik vagy 
egyéniségükkel, vagy teljesítményükkel, sokszor mind a kettıvel hiszen, vannak akik azt mondják, hogy 
egyéniség és teljesítmény összefügg, és egymást feltételezi. Kivívja, kivívhatja mindannyiunk csodálatát. 
Azok az emberek, akik ma az állami elismerésekben részesülnek, ilyen példaképek. Példaképeik helyi 
közösségeiknek, példaképeik családjaiknak, példaképeik egy-egy nemzedéknek, és példaképeik az egész 
nemzetnek." 

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 összegyőlve 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 
 



No, és akkor leszünk... 

sokan, de még nem elegen! 
Az eddigi felmérésre a magyar cserkészcsapatok száma alapján több, mint 10% válaszolt. A megadott 
adatokat átlagoltuk, és felszoroztuk a papiron szereplı adatok 75%-ával. Remélem elég óvatosak 
voltunk... és így a létszám több, mint 9.000 cserkészt mutat! Tényleg ez lehet az egyik legnagyobb 
közös vállalkozásunk a azóta, hogy ismét van legális cserkészet a Kárpát-medencében! 
Nemt udjuk, mely csapatok válaszoltak, de ösztönzı, hogy van csapat, aki 100 cserkésszel kíván részt 
venni... és Ti! 
Beszéljetek róla, kérdezzetek, a honlapunk rövidesen megjelenik, és hajrá! 
És miért is jöjjünk? (Bátran küldd tovább a levél megfelelı részét!) 
 
Ha cserkészed kérdezné, ezt mondanám neki: 
Sok szeretettel várunk Téged a 2013-as Nemzeti Nagytáborba! 
A 100 éves Magyar Cserkészszövetség (amely ma több szövetségben létezik nemzetünk sajátos helyzete 
miatt) a Kárpát-medencei újraindulás utáni egyik legnagyobb programjára hívunk. A kerek évforduló 
miatt egyszeri és megismételhetetlen tábor lesz ez, amelyet évek múlva is emlegethetünk. 
Jövı nyáron, 2013. augusztus 11-tıl 19-ig Ócsán jelen lesz minden magyar csapatból legalább egy 
ırs (de reméljük több is!), így több ezer magyar cserkész ünnepelhet együtt. Ez olyan lehetıség, amely 
tényleg csak 100 évente van! 
Még három indok, hogy miért gyere a Nemzeti Nagytáborba: 
- Rengeteg jó fej, veled egykorú cserkészt ismerhetsz meg, és megtapasztalhatod, mit jelent magyarnak 
lenni bárhol a világban. 
- Kipróbálhatjátok magatokat az ırstársaiddal más ırsök között. 
- Színes programok várnak rád minden nap pl.: vízi program, hadijáték. 
Ha te is részese akarsz lenni ennek a hatalmas élménynek, szólj ırsvezetıdnek és közösen keressétek 
meg rajparancsnokodat és csapatparancsnokodat és figyelj, ne maradjatok le a jelentkezésrıl!  
Kövess minket a Facebookon is! 
 
Találkozunk Ócsán! 
Jó munkát! 
 
a Nemzeti Nagytábor törzse nevében 
 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 
 
 
Mit mondj az ıv-knek? 
Sok szeretettel várunk Téged ırsöddel együtt a 2013-as Nemzeti Nagytáborba! 
A 100 éves Magyar Cserkészszövetség (amely ma több szövetségben létezik nemzetünk sajátos helyzete 
miatt) a Kárpát-medencei újraindulás utáni egyik legnagyobb programjára hívunk. A kerek évforduló 
miatt egyszeri és megismételhetetlen tábor lesz ez, amelyet évek múlva is emlegethetünk. 
Jövı nyáron, 2013. augusztus 11-tıl 19-ig Ócsán jelen lesz minden magyar csapatból legalább egy 
ırs (de reméljük több is!), így több ezer magyar cserkész ünnepelhet együtt. Ez olyan lehetıség, amely 
tényleg csak 100 évente van! 
Még pár indok, hogy miért gyere a Nemzeti Nagytáborba: 
- Rengeteg jó fej, veled egykorú cserkészt ismerhetsz meg. 
- Kipróbálhatjátok magatokat az ırsöddel más ırsök között. 
- Színes programok ırsödre és rád minden nap pl.: vízi program, hadijáték. 
- Hatalmas élmény lesz a vezetettjeidnek. 
- Ösztönzést és lendületet kaphatsz az évközi munkához. 
Ha te is részese akarsz lenni ennek a hatalmas élménynek, szólj ırsödnek, és közösen keressétek meg 
rajparancsnokodat és csapatparancsnokodat és figyelj, ne maradjatok le a jelentkezésrıl!  
Kövess minket a Facebook-on is! 
 
Találkozunk Ócsán! 
Jó munkát! 
 
a Nemzeti Nagytábor törzse nevében 
 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 
 
 
 



Mindenkit meggyıztem, már csak Te vagy kérdéses, kedves cspk! Gondolkodjunk! 
Sok szeretettel várunk Téged csapatoddal a 2013-as Nemzeti Nagytáborba! 
A 100 éves Magyar Cserkészszövetség (amely ma több szövetségben létezik nemzetünk sajátos helyzete 
miatt) a Kárpát-medencei újraindulás utáni egyik legnagyobb programjára hívunk. A kerek évforduló 
miatt egyszeri és megismételhetetlen tábor lesz ez, amelyet évek múlva is emlegethetünk. 
Jövı nyáron, 2013. augusztus 11-tıl 19-ig Ócsán jelen lesz minden magyar csapatból legalább egy 
ırs (de reméljük több is!), így több ezer magyar cserkész ünnepelhet együtt. 
A Nemzeti Nagytábor kiváló lehetıséget biztosít arra is, hogy nevelı munkánkat a gyakorlatban éljük 
meg. Így a tábor során nagy hangsúlyt kapnak a folyamatos és ösztönzı, vonzó és hasznos programok, 
a magyar kultúra ápolása, ırsi rendszer, cselekedve tanulás és a cserkészek közötti kapcsolatépítés a 
fogadalmunk alapján és a törvény megélésével. 
Ezért az egyes korosztályok, életkoruknak megfelelı programokon vesznek részt. Természet és élmény 
központú játékok várnak mindenkire kiscserkésztıl egészen az öregcserkészekig. 
Hisszük, hogy a Nemzeti Nagytábor olyan élmény lesz, amellyel megalapozzuk a következı 100 év 
nevelı munkáját. 
Kérjük, ha még nem tetted meg, töltsd ki ezt az őrlapot, ezzel segítve a munkánkat! 
 
Köszönjük és találkozzunk Ócsán! 
Jó munkát! 
 
a Nemzeti Nagytábor törzse nevében 
 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 
 
 
 

Pályázatok 

Emlékévi pályázatok 

Még mindig nagy szeretettel várjuk pályamőveiteket! 
 
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: 
• 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 
 

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. augusztus 31., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetıtiszt  

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


