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Az MCSSZ helyzete 

Száz év, száz forint 

Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Magyar Cserkészszövetség 
alapításának 100. évfordulója alkalmából péntek délután. Az MNB Szabadság téri székháza közelében 
ezt követıen köztéri kereskedıjáték indult több tucatnyi cserkész részvételével. 
 
Sándor György, az éremkibocsátás hivatalos aktusára jogosult MNB-ügyvezetı igazgató beszédében 
magyar cserkészet ifjúságnevelı szerepének fontosságáról szólt, majd elmondta, a fémpénz már 
dodecagon (vagyis tizenkétszögő) alakjában is kifejezi a Magyar Cserkészszövetség 1912 és 2012 között 
eltelt száz évét. Sándor méltatta az érmét tervezı fiatal mővész, Tóth Zoltán munkáját, akinek ez volt az 
elsı mőve az MNB megrendelésére. 
„Ez az érme ünnepélyes kivitelezése ellenére minden elemet tartalmaz, ami szükséges ahhoz, hogy 
hivatalos fizetıeszköz legyen” – utalt a bankvezetı arra, hogy a 100 Ft névértékő fémpénzt nem csak a 
cserkészboltban fogadják el péntektıl. Noha a hivatalos lehetıség ellenére a cserkészérme tömeges 
kereskedelmi felbukkanására nem kell számítani, hiszen tízszeres áron vásárolható meg az MCsSz-nél 
vagy a Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontban. 
 
Sándor György végül szólt arról is, hogy közvetlenül a nyilvános kibocsátás után nagyszabású 
„kereskedelmi és közgazdasági” verseny (cserkésznyelven: kereskedıjáték) veszi kezdetét az MTV 
korábbi Szabadság téri székháza elıtt. Mint kifejtette, az MNB céljaival minden „pénzkultúrát fejlesztı” 
játékos kezdeményezés egybevág, így támogatták a cserkészek ötletét. 
A bank kamatdöntéseinek bejelentéseihez használt helyszínen ezt követıen Buday Barnabás csst. (16.), 
a Magyar Cserkészszövetség elnöke szólalt fel, aki röviden felidézte a mozgalom magyarországi 
történetének három nagy korszakát, majd beszélt szövetségük legfontosabb aktuális munkájáról, az 
összmagyar cserkészstratégia megalkotásáról. 
 
„Ha tükörbe nézünk, hogy milyenek is vagyunk valójában, számtalan dolog eszünkbe jut magunkról, de 
nyilván sok minden eszükbe jut a nem cserkészeknek is rólunk; ez a kettı pedig nem mindig 
találkozik” – kezdte az éremtervezésben tematikai szakértıként résztvevı Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt a munka elindulásának ismertetését. Szerinte olyan emlékpénzt szerettek volna, 
ami nem csak a cserkészek belsı körei számára hordoz mondanivalót, azonosítási pontokat a 
mozgalomról. 
Solymosi elmondta, a magyar cserkészliliom azért volt egyértelmő választásuk, mert a 8000-es aktív 
tagsággal együtt ma Magyarországon 50 000 ember tett valaha cserkészfogadalmat, ami igen nagy 
merítésnek számít. Ráadásul a honi szövetség a cserkészek 30 milliós világszintő mozgalmába 
kapcsolódik – melynek jelképe szintén a liliom. 
 
A felszólalók sorát záró Tót Zoltán tervezı elmondta, mivel ifjúsági mozgalomról van szó, legszívesebben 
cserkészek tömegét rajzolta volna a fémpénz tervére, ám ez értelemszerően lehetetlen megfejtés. „A 
trombitát fújó cserkész viszont kifejezi azt, ahogyan ı egy közösségbe csatlakozik, ahogyan jelez 
társainak” – részletezte koncepcióját Tóth Zoltán. 
 
MCSSZ - kommunikáció 
 
 

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. 

 

Taizé-i imaóra Zugligetben 

 Imaóra - minden hónap elsı péntekjén 19.30-tól. 
Másfél óra meditatív éneklés, és csend. Havonta egyszer zugligeti cserkészek zenélésével kísérve a Szent 
Család Plébániatemplomban. Az elmélkedést segíti a Taizében megszokott hangulat: mécsesek, ikonok; 
illetve Közép-Európa legnagyobb mozaikja. Lehetıség van az imaóra után Szentségimádásra a 
kápolnában. 
Az ima menetérıl részletesebbet itt talász: http://www.taize.fr/hu_article2757.html 
Várunk minden cserkészt, és imádkozásra vágyót. 
(NB: Júliusban és Augusztusban nyári szünetet tartunk.) 
 
Lakatos Gergely 

 

Hozzunk létre szívességbankot! 

 A Magyar Cserkészszövetség Dunaföldvári projektje (Légy készen a családra) tovább folytatódik. 
Ezúttal szívességbank létrehozását célzó szervezıi estre várjuk az érdeklıdıket 2012. október 6.-án 
14 órától Dunaföldváron, a Városi Mővelıdési Házban. 
 
A Szívesség kamatozik! 
 
A meghívót itt találod: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg 
 
Bokor Réka, csst. 
kommunikációs gyakornok 
 Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Idén októberben ismét megrendezésre kerül az '56-os emléktúránk (teljesítménytúránk)! 
A túra október 6-án lesz a Pilisben a már megszokott távokon: 

• 14km-es táv, (elsısorban) kcs-k és családosok részére - rajt: 8:00-9:00 
• 28km-es táv, cserkész korosztály részére - rajt: 7:30-8:30 
• 56km-es táv, bejáratottabb túrázóknak - rajt: 7:00-7:30 

Természetesen bárki indulhat bármelyik távon! 
 
Rajt: Szentendrei HÉV, Budakalász - lenfonógyár megállóhely pénztár mögötti park 
Cél: Pomáz, Katolikus Plébánia, Nagyterem 
 
Részvételi díj 

• 8 éves korig: 300Ft 
• 8-12 éves korig: 400Ft 
• 12 éves kortól 500Ft. 



A célban a szokásos finomságok, emléklap és kitőzı várja a túrázókat! 
Részletes, folyamatosan frissülı információk a túráról és az útvonalakról, valamint jelentkezési lehetıség 
a honlapon: 
Honlap: http://users.itk.ppke.hu/~gomak/cserkesz/emlektura/ 
TTT: http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=4245 
 
Mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy jelentkezzen a honlapon, hogy nagyjából elıre tudjunk számolni 
és minél kevesebb felesleget kelljen elıállítanunk! 
Sok-sok szeretettel várunk mindenkit! 
Jó munkát! 
 
Ruzsics Gergely csst. 
937. Szent Tarzicius Cscs. 
Tel.: 06 20 247 8064 (cs) 

 

80 éves a zebegényi cserkészet! 

 Sok szeretettel várunk mindenkit OKTÓBER 6-7-én születésnapi, kerületi cserkésznapunkra, 
Zebegénybe! 
Ízelítı a programokból: 

• Airsoft 
• óriási 48-as hadijáték 
• 49-es akadályverseny 
• Pilvax - a hısök kávézója 
• kötélhúzó bajnokság a zebegényi Fıtéren 
• rohampálya 
• kincskeresés 
• fotó-és üzenıfal 
• kézmőveskedés 
• szépségszalon 
• élı társas 
• és még sok izgalmas meglepetés. 

Ha este is velünk maradtok, egy feledhetetlen naplementét töltünk együtt a Dunánál, egy bogrács 
ínycsiklandozó finomság társaságában, tombolhatunk a Flashbang zenekar koncertjén, éjszakai 
hadijátékon élesítjük reflexeinket, a nagyobbak pedig a borok színes világába repülhetnek egy 
hangulatos borkóstoló alkalmával. 
Vasárnap reggel ünnepi szentmisén emlékezünk a csapatalapítókra, amely után egy vendégség 
keretében megnyitjuk kiállításunkat a 80 év képeibıl. 
 
Jelentkezés  - http://zebegenyicserkesz832.5mp.eu/web.php?a=zebegenyicserkesz832&o=t0T7pfGCjb 
Valamint itt jelentkezhettek még: 
résztvevınek  -
 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdLbjdYMFpUcE1zaUhJaFN6SlN3WGc6MQ#gi
d=0 
segítınek -
 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFg5ZElVODl2bkZ6VXNfQVlIY1NxOUE6MQ 
 
További információért 
kattints ide! http://zebegenyicserkesz832.5mp.eu/web.php?a=zebegenyicserkesz832&o=t0T7pfGCjb 
Sok szeretettel várunk Titeket! 
Kövessetek minket a Facebook-on is! 
832. Havas Boldogasszony cserkészcsapat 

 

 



Regösbál 2012 

Kedves Regöscserkészek, Cserkésztestvérek! 
Idén október 6-án kerül megrendezésre az Országos Regösbál, amelyre szeretettel várunk minden régi 
regöscserkészt és minden táncos lábú fiatalt. 
Belépı: 400Ft/fı 
Hely: Ward Mária Gimnázium tornaterme 
Cím: 1056 Budapest, Molnár utca 5. (Ferenciek terétıl 2 perc gyalog, Váci utcai Szent Mihály templom 
túloldalán.) Térkép  
A táncház 19:00-22:00-ig tart, teaházzal, tánctanítással. 
A helyszínen alvás lehetıséget biztosítunk. 
A szervezık nevében: 
Csanády Soma 

Indul a Cserkészklub! 

 A történelem könyvedben látott képek most NAGYBAN és SZÍNESBEN: Hısök, Királyok, Szentek a 
Magyar Nemzeti Galériában, színes tárlatvezetéssel. 
 
Légy híve rendületlenül! 
 
Van két vers, melyet egészen biztos, hogy ismersz… A sorait be tudod fejezni, még akkor is, ha álmodból 
keltenek fel…. A történelem órákon is részt vettél, de nem biztos, hogy különösebb érdeklıdéssel… 
Történelmi kiállításra sem biztos, hogy magadtól elmennél… 
 
„A Magyar nép zivataros századaiból” a történelem órákon tanultakon túl rengeteg sokszínő apró 
történet, gyanús halálesetek, tiszta élető szentek áldozatai, névtelen emberek legendái és anekdoták 
maradtak ránk: ide „minden szent nevet egy ezredév csatol”, melyek a magyar nép egész személyiségét 
és kicsit a te mentalitásodat is meghatározták. Ezek titokzatos de hozzánk valahol mégis közel álló 
világába rövid idıre mindenki szívesen belépne… 
Megtehetjük ezt most a Cserkész Klub szervezésében a Magyar Nemzeti Galéria Hısök, királyok, szentek 
kiállításán, mégpedig egy, a szokottnál személyesebb és igazán színes vezetéssel kiegészítve. A kiállítás 
egy rövid idıutazás a Himnusz és a Szózat sorai között (az azt követı korokat is megjelenítve), a 
korszakokat ábrázoló jelentıs és hatalmas mérető festmények valamint az államisághoz kapcsolódó 
dokumentumok és tárgyak segítségével. 
A kiállítást a Magyar Nemzeti Galéria a különösen nagy érdeklıdésre való tekintettel hosszabbította meg 
december 30-ig, így kínálkozott ez a nagyszerő lehetıség nektek a hivatalos jegyárnál jóval 
kedvezményesebben. 
Érdemes velünk eljönni, mert nagyszerő alkalom sok cserkésszel, közösen végigtekinteni a 
történelmünket a múltban, a jelenben és jövıben alakító Istenen, hazánkon és embertársainkon. 
Tesszük mindezt október 10-én 16.15-tıl, jó kedvvel, bıséggel. 
 
Találkozó: október 10.-én 16.15-kor Nemzeti Galéria fıbejáratánál (ez a Budai Vár Pest felé nézı 
oldalán található) 
A kedvezményes jegy ára a vezetéssel együtt: 900 Ft/fı 
 
Regisztráció résztvevınek: http://goo.gl/8rWCE 
 
A kiállításról: http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/hosok_nyito 
 
MCSSZ - program 

Külön táncos próbák - Táncos különpróba 

 A Magyar Cserkészszövetség, és a Magyar Cserkészszövetség I. és X. Cserkészkerülete Táncos 
különpróbát hirdet. Jelentkezés és a részletek itt olvashatod. 
Egyéb megjegyzés: A Táncos különpróba díja: 10.000.-Ft, mely a helyszínen fizetendı az elsı táncórád 
elıtt. A díj tartalmazza az összes táncóra (32x90 perc), a próbázás, és a különpróba jelvény díját is. 
(Részletfizetési igényedet jelezd) Jelenleg a cserkészek így is kaptak a tánctanártól 33%-os kedvezményt 
erre a különpróbára. Ha már befizetted a részvételi díjat, és mégsem jössz el a táncórákra, akkor sajnos 
a befizetett összeget, nem tudjuk visszaadni, és más javára sem tudjuk átcsoportosítani! 
 
Érdeklıdni ezen a drótpostacímen tudsz: frici@173.hu 
MCSSZ - kommunikáció 



Beszámolók 

Anyák újra munkában! 

 Sokat emlegetett napjainkban a család és karrier közti látszólag megoldhatatlan dilemma. A nık 
életében valóban hatalmas döntés, hogy vállalnak-e gyermeket fiatalabb korban s késıbb próbálnak újra 
elhelyezkedni, vagy a karrierépítést helyezik-e elıtérbe. A dilemmában mint tudjuk, nincs jó és rossz 
döntés, de döntést kell hozni. A Magyar Cserkészszövetség által koordinált Légy készen a családra 
projekt egy olyan képzést indított, mely a gyásról, gyesrıl, gyedrıl munkába visszatérı szülık 
támogatására hivatott. A képzés ingyenes. 
 
A képzés tematikája: 
Önismeret (Biográfia, életszakaszok, egyéni kérdések) 
Személyiségfejlesztés (Idı-család-munka-önmagam. Idı és feladatmenedzsment tréning) 
Álláspályázat (Önéletrajzírás, motivációs levél, eligazodás a hirdetések között, információszerzés, 
hagyományos és on-line álláskeresési technikák) 
Kommunikáció (Tárgyalástechnika alapjai) 
Kiválasztási technikák (egyéni és csoportos, interjú szimuláció) 
Kiválasztási technikák (egyéni és csoportos, interjú szimuláció) 
Konfliktuskezelés 
Stressz kezelés 
Támogató szolgáltatások (állami ellátások, adó és járulék kedvezmények, munkajogi védelem) 
Helyszín: Dunaföldvár, Ispánház (Rátkay köz) 
A képzési alkalmak teljes idıtartalma alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk! 
 
MCSSZ - kommunikáció 

Egy fantasztikus sikerő toborzás! 

 Rendkívüli látogatottsági adatokról számolhatunk be - a 958. Pánthy Endre Cserkészcsapat ugyanis 
kiemelkedıen sikeres toborzóalkalmat tudhat maga mögött. A képen látható grafikon a törökszentmiklósi 
csapat facebook-oldalának látogatottságát mutatja: a toborzást követı délután az állandó 30-40 fıs 
látogatottság után hirtelen több ezer kattintást regisztrált a közösségi oldal adminisztrációs felülete. A 
következtetés mindenki számára egyértelmő: a toborzás hihetetlenül sikeres volt, ezrekhez jutott el a 
cserkészet gondolata. Hogy mik voltak az eszközök? A sok érdekesség, az élmények, és az, hogy 
mindenki kapott egy kis emléket, egy tájékoztató lapot a cserkészetrıl. 
 
MCSSZ - kommukáció 

"Boldogabb családokért" 

Szeptember 26-tól a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban elindultak a családi életre nevelés 
tanórák. A tanórák a Magyar Cserkészszövetség Légy készen a családra projektjének részei. Az 
alábbiakban a fıbb célkitőzésekrıl olvashatsz, melyeket Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, szakmai felelıs 
foglalt össze: 
 
Legfontosabb célunknak a házasság és a család védelmezését, erısítését tekintjük. Különös 
figyelmet fordítunk az ifjúságra, mert ık lesznek a jövendı családok alapítói. 
Meggyızıdésünk, hogy az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát 
közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család.  
Családi életre nevelı programunkban 7-24 éves korú fiatalokkal foglalkozunk. Havi rendszerességgel, 
éveken át kísérjük a fiatalokat, hogy a kamaszkor különbözı állomásain mellettük legyünk, s segítsünk 
eligazodni és dönteni az élet legfontosabb kérdéseiben. 
 
Programunk több szinten reagál a jelentıs mértékben változó társadalmi és gazdasági környezetre, 
melyben az etikai és erkölcsi nevelés, a gyermek- és ifjúságvédelem, az egészséges életmódra és családi 
életre nevelés háttérbe szorult. Közismert, hogy a fiatalok jelentıs része megfelelı erkölcsi értékrend, az 
egészséges személyiség fejlıdéséhez szükséges perszonális kapcsolatok nélkül, csonka vagy zilált 
családból kerül ki az életbe. 
Család-óráink megtervezésére, megvalósítására és utómunkálataira a csapatmunka jellemzı. Egy 
osztályban két (esetenként három) munkatárs dolgozik egyszerre, mert így több figyelmet tudunk a 
gyerekekre szentelni, s megoldható az osztálybontás is, ha a téma ezt szükségessé teszi. 



 
Foglalkozásainkhoz új formát kerestünk. Fontosnak tartjuk, hogy a diákokat a tanár partnerének 
tekintse, s így oldottabb légkörben valósulhassanak meg az órák. Ezeken a foglalkozásokon sokat 
játszunk együtt, beszélgetünk a diákokkal, s az új ismereteket is igyekszünk – elıadás helyett – közös 
munkával felfedezni. Ehhez az újszerő szemléletmódhoz nyújtanak segítséget számunkra a közösen 
végzett gyakorlatok, játékok és drámapedagógia elemek alkalmazása. 
 
MCSSZ - kommunikáció 

 

Újra egy család! 

 A következı beszámoló az adventista.hu portálon jelent meg. 
 
Adventista Cserkész Nagytábor - 2012 
Egy álom, amely megváltoztatta a világot. Egy ifjú igaz története,amelyben újra és újra megtaláljuk az 
igazság ösvényét, a jobb életet. Egy réges-régi história, amely megelevenedett és lett a mi valóságunk 
is! 
 
A helyszín: Egyiptom, az idıpont: Kr. e. 1900 körül. Történetünk mozgalmas eseményei a Budai-hegység 
középsı részén zajlottak, a hegyek között meghúzódó fákkal és ligetekkel teli Julianna-major, 
közismertebb nevén a Sztrilich Pál Cserkészpark területén. Ez a térség helyi idıszámítás szerint 2012. 
augusztus 13-21-ig térben és idıben eddig soha nem látott módon változott meg, és ókori Egyiptomi 
birodalomként adott otthont az idegen földrıl érkezı, mintegy 80 fıt számláló Adventista Cserkész 
Nagytábor résztvevıi számára. 
 
Egyiptomi vásár, egy gazdára lelt rabszolga, akinek a neve József, végtelen hit a kilátástalanság és 
kísértések közepette, korabeli varázslók és mágusok, egy ország és a környezı népek megmentése - 
mindezeknek mindannyian részeseivé lettünk. 
 
Ókori történetünk eseményei mellett a cserkésztáborok jellegzetes programjai sem hiányozhattak. Az 
elsı nap a tábor felépítésével és szépítésével telt, így hamar otthonossá tettük természetes erdei 
környezetünket. Sokan nem is tudják, hogy a cserkészek pár nap alatt a természetben, távol a 
„civilizációtól" egy komplett öko-falut építenek fel, mely komfortossága sokszor felülmúlja a városi 
luxuskörülményeket. 
 
A tábor gyors felépítése után egymást követték az események. Kerettörténetünkben József 
viszontagságos, de reményteljes életébe nyertünk bepillantást, amely mellett a közös éneklés, áhítatok, 
csapatjátékok (VIP - stratégiai játék, foci, méta, számháború), egyiptomi fafaragás, síp- és 
hieroglifakészítés, továbbá vadregényes portya, József láthatatlan színháza, akadályversenyek, éjszakai 
bátorságpróbák és vidám tábortüzek nyújtottak feledhetetlen élményeket számunkra. 
 
Tábori „legek" között szerepel a „vízzel" meggyújtott tábortőz, a közelrıl megismert és ötletekkel teli 
egyiptomi orvoslás, a tábori tőzijáték, a Győrők Ura trilógia - meseerdı feldolgozása és nem utolsó 
sorban a gasztronómiai remekmőveket felsorakoztató bıséges és finom tábori élelmezés. 
 
A tábor végére fıszereplıinkhez, Józsefhez és testvéreihez hasonlóan mi is egy közösséggé, egy 
családdá formálódtunk, melyet a közös élmények, tapasztalatok mellett Isten barátsága és vezetése is 
örökké összetart. 
 
Az események megtörténtét igazoló ókori hieroglifák és egyéb régészeti leletek, továbbá a fennmaradt 
fénykép dokumentumok kiállítása itt megtekinthetı. 
 
Köszönetet mondunk a tábor vezetéséért Rácz Sándor Béla táborparancsnoknak, a lelki programokért és 
vezetésért Gyetvai Gellértnek, továbbá mindazoknak, akik a rendezvényünk létrejöttét támogatták és 
segítették. A táborban részt vevı csapatokról és az adventista cserkészekrıl bıvebb 
információ: www.tabortuz.hu- n található.  
 
Czinege Sándor 

 



Cserkésztoborzás és bemutató 

 A cikk a csepel.hu portálon jelent meg 2012. szeptember 29-én. 
 
Szeptember 29-én délután közös szüretelésnek adott helyet a Jézus Szíve Plébánia kertje. A fesztelen 
hangulatú eseményen megjelentek a 813. számú Prohászka Ottokár Cserkészcsapat tagjai is. A 
fiatalok nem csak a szüretben segédkeztek, Kispál György atya vezetésével ízelítıt adtak íjásztudásukból 
is. A látványos bemutatóra több cserkész is ısmagyar ruhába öltözött, a többiek pedig hagyományos 
cserkész egyenruhában céloztak az udvarban elhelyezett szalmabálákra. A cserkészek és Kispál György 
atya nem titkolt célja a bemutatóval az volt, hogy minél több fiút és lányt nyerjenek meg a cserkészet 
ügyének. Füzesi Krisztián ırsvezetıt arról kérdeztük, mit ad a fiatalok számára a cserkészet: 
 
"A fiatalok a cserkészet kötelékében megélhetik az összetartozást, a barátságot, a közös értékrendet. Ezt 
az értékrendet a cserkészek tíz szabálya tartalmazza, amely nem tilt, hanem ıszinte életvitelre, 
segítségnyújtásra szólít fel. A gyerekek egy nagyon jó közösségben találják magukat, ahol emberi és 
természeti értékekkel is megismerkednek." 
 
Kispál György atya a cserkészcsapat jövıjét illetıen elmondta: a két fı profil az íjászat és a madarászat 
lesz. 
 
"A cserkészeink lassan egy éve íjászkodnak, ami meg is látszik a teljesítményükön, egyre ügyesebbek. A 
régi hittanosaim közül egy mára már apukává vált fiatalember Magyarország egyik legjobb ornitológusa, 
Kókai Szabolcs fogja kalauzolni a cserkészeket. Szabolcs jól ismeri a Tamariska-domb és a Kis-Duna 
madárvilágát is, ı lesz segítségünkre, tıle fognak tanulni a cserkészek, amivel régi vágyam teljesül." - 
mesélte lelkesen a plébános. 
 
A cserkészfoglalkozások lányoknak és fiatalabb fiúknak minden szombaton 16 órától, nagyobb fiúknak 
pedig minden pénteken 18 órától kezdıdnek. Szombatonként 15-16 óra között nyílt íjászfoglalkozással 
várják az érdeklıdıket. 
 
Bıvebb felvilágosításért forduljanak bizalommal Füzesi Krisztián örsvezetıhöz ( fkrisz00@gmail.com) 
vagy Kispál György plébánoshoz ( plebania@cs2pl.t-online.hu). 
 
Angel Marianna 

 

Önkéntesek a világ 6 pontjáról 

 Miután felvettük a kapcsolatot decemberben az Útilapu Hálózattal, és egy gyors tavaszi helyszíni 
szemlén megmutattuk a helyszínt és az elvégzendı munkákat, minden akadály elhárult az önkéntestábor 
elıl. Már csak az résztvevık hiányoztak, ám július közepére meg volt a 9 önkéntes és a 2 táborvezetı, 
valamint egy táborvezetı-asszisztens. 
 
Az önkéntesek 6 országból jelentkeztek hozzánk: Ira és Idi Albániából, Marysa és Marcin 
Lengyelországból, Loretto és Pablo Spanyolországból, Tatjana Oroszországból, Selina Francia- 
/Németországból, Réka Magyarországról, Martin Szlovákiából és végül de nem utolsó sorban a két 
táborvezetı Réka és Eszter szintén Magyarországról. Két nagyobb projektet tőztünk ki magunk elé, a 
kápolna újra festése, környezetének megtisztítása, a másik pedig a gondnoki épület melletti raktár 
rendbetétele. 
 
Július 30.-án, hétfın érkezetek meg az önkéntesek a Sztrilich Pál Cserkészparkba. Miután lerakták a 
holmijukat és elhelyezkedtek, az alapszabályok ésa park házirendjének ismertetése következett, 
valamint az SCI (Service Civil International) történetét és célkitőzéseit hallgattuk meg. Ezen a napon 
nem kezdtünk neki a munkának, helyette ismerkedıs játékokat játszottunk és mindenkinek mindenkivel 
kellett legalább 5 percen át „randizni” ! 
 
Kedden aztán nekiláttunk a kápolna megszépítéséhez. Csiszolás, lenolaj, ecset, ökörködés, festék, 
betongerendák- körülbelül ezekkel, a szavakkal lehetne leírni tömören a tevékenységünket. Szépen 
haladtunk hisz minden nap 6 órát dolgoztunk, mely természetesen meg lett szakítva egy ebédszünettel 
és -a Dél- európai vendégmunkások komfortérzete fokozása végett – egy Siesta-val. 
 
Esténkén minden országról hallhattunk egy kisebb bemutatkozást, vagy éppen a belga cserkészlányokkal 
játszottunk, de volt hogy a magyar Underground popkultúrába vezettük be az önkénteseket, és 



elmentünk velük PASO koncertre a ZP-be! Gyakorlatilag péntekre be is fejeztük a kápolnát (a különbség 
a mellékelt fotókon látható), így mindenki nyugodt szívvel, és egy kis fáradsággal vegyes izgalommal 
tekintett a hétvége elé, amikor is megmutattuk, hogy Budapest miért is olyan csodás. Szombaton együtt 
mozogtunk, míg vasárnap mindenki ízlése szerint mehetett a Gellért fürdıbe, a Palatinusz strandra, vagy 
éppen a Citadellára. Vasárnap este mindenki megérkezett és hétfın (újult erıvel) ugrottunk neki a ránk 
leselkedı feladatnak. Egy konténert megtöltöttünk szeméttel és sokkal átláthatóbbá tettük a raktárakat. 
 
A sport sem maradhatott ki az életünkbıl, egy kölni cserkészcsapat fiaival szinte minden második nap 
fociztunk, vagy éppen zizinyót tartottunk a Felfedezı-tábor résztvevıinek. 
A második hét csütörtök és pénteki napjai meglátogatott minket egy pár fiatal a„Peace Caravan” (az SCI 
saját, nemzetközi programja)- elnevezéső program keretein belül. Elıadásokat hallgattunk, játszottunk 
és beszélgettünk a békérıl és annak fontosságáról. 
 
Summa summarum; fergeteges két hetet töltöttünk együtt az önkéntesekkel. Mind a Cserkészpark, mind 
az Útilapu Hálózat meg volt elégedve velük és az elvégzett munkával. 
 
Lakatos Gergely 
parkigazgató 

 

Jubilált a csömöri cserkészcsapat 

 A következı hír a csomor.hu portálon jelent meg. 
A helyi cserkészmozgalmat, a csömöri cserkészek történetét bemutató füzetet jelentetett meg a 20 éves 
évfordulóra a 1031. számú Hunyadi János Cserkészcsapat. A kiadvány letölthetı! Érdemes elolvasni! 
 
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte az 1031. számú Hunyadi János 
Cserkészcsapat szeptemberben a Bulgárkertben. A kerek évfordulóra színvonalas kiadványt adtak ki, 
amely az elmúlt éveket, munkásságukat mutatja be. Miért 1031 és miért Hunyadi János? – tettem fel a 
kérdést, bár a kiadványra pillantva rögtön beugrott a válasz.Deák Miklós, a Szebb Jövı Alapítvány 
kuratóriumának elnöke meglepıdött a kérdésen, de mosolyogva válaszolt: a 10-es szám 
cserkészkerületet jelöl, az 31 pedig sorszámot, amelyet a Magyar Cserkészszövetség adott a csapatnak. 
A Hunyadi János nevet pedig a csapat választotta. A Szebb Jövı Alapítvány a cserkészcsapattal egy 
idıben alakult, annak anyagi és dologi támogató szervezete. 
A bulgárkerti összejövetel kora délutántól sötétedésig tartott, igaz, esti tábortőz nélkül, mert országos 
tőzgyújtási tilalom volt érvényben. Ez azonban nem szegte a cserkészek kedvét, jó hangulatban – 
cserkészhez méltón – ünnepeltek. A csapat bevonulása után négy új cserkész tett fogadalmat Csermely 
László elıtt. Csermely Laci bá’ – ahogy a cserkészek hívják – neve ismerısen csenghet azok elıtt, akik 
figyelemmel kísérik a csömöri cserkészmozgalmat. İ volt az a parancsnok, aki 20 évvel ezelıtt 1992. 
március 15-én Csömörön a toborzót tartotta. Az ünnepségen Solymár Péter nyugalmazott evangélikus 
lelkész, aki korábban az alapítvány kuratóriumi tagja volt, életre szóló szép beszédet mondott (ahogy a 
jelenlévık fogalmaztak). Johann Gyula evangélikus lelkész, kuratóriumi tag pedig felidézte az éppen 
szintén 20 évvel ezelıtti saját cserkészemlékét. Deák Miklós a Szebb Jövı Alapítvány kuratóriumi 
tagjairól, és a kuratórium munkájáról tájékoztatta a jelenlévıket. Nagyon fontosnak tartja a csapat 
anyagi támogatását az alapítványon keresztül a jövıben is. Soós Árpád csapatparancsnok beszédében a 
sok szép emlék felidézése után külön kiemelte az ünnepségen jelen lévı két cserkész házaspárt, akiket 
gyermekként, 20 évvel ezelıtt ismert meg, most pedig boldog házasságban nevelik gyermekeiket. 
Emlékeztette az ünneplıket, hogy a fogadalmuk egy életre szól. Legszebb példája ennek Csermely Laci 
bá’, aki 83 évesen az elsı kérı szóra vállalta a felkérést az avatásra. 
 
Sok barátság elevenedett újra ezen a napon, voltak olyanok, akik régen találkoztak már egymással. Soós 
Levente vezetésével ezután következhetett a délután játékos része, a "ládaépítés".A nyertes Hunyadi 
Kinga lett – egy látszólag törékeny szıke kislány – aki a játék végén feljutott a maga építette 20 sörös 
rekeszbıl álló oszlop tetejére, megelızve fiú csapattársait is. A játék mögött azonban nemes cél áll: az 
ifjúság nevelése. „A cserkészetnek három alappillére van: 
A fiatalokat a jellemépítéssel készíti föl családjuk, népük, államuk szolgálatára. 
Ez csak úgy érhetı el, ha jó közösségi emberekké neveljük ıket. 
Az elsı két szempont gyakorlatilag megvalósíthatatlan, ha nincsenek magas erkölcsi követelmények elé 
állítva a fiatalok” – írta Görbe József plébános a 20 éves jubileumra megjelent kiadványban. 
 

 



Fergeteges cserkésztábortőz 

 2012. szeptember 23-án este egy fergeteges cserkésztábortőzzel kezdték a cserkészévet a 25. Sz. 
Szent Imre, a 433. Sz. Szent Bernát, és a 439. Sz. Boldogasszony cserkészcsapat 
cserkészei. Az újdonság, hogy a tábortőz Budapesten, a városban volt, a Szent Imre Templom és a 
Gimnázium közötti réten. A program nyitott volt a Szent Imre Plébánia közösségeinek és minden 
érdeklıdınek. A tábortőz során a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 100 éves évfordulójára 
emlékezve, megidézték a múlt, a jelen és a jövı cserkészeit a tábortőzvezetık. A cserkészek tábortőzi 
számaikban pedig bemutatták a világ és benne a magyar cserkészet lehetséges jövıjének több 
változatát, ezzel is felhívva a figyelmet a cserkészet alapítójának, Robert Baden-Powelnek örök érvényő 
üzenetére: 
 
"Igyekezzetek egy jobb világot magatok után hagyni, mint amilyet kaptatok!" 
 
Képek itt: 
https://picasaweb.google.com/112707867998783811556/TabortuzASzentImreMellett25433439?authuser
=0&authkey=Gv1sRgCIbm9pz5y7-Ydw&feat=directlink 
 
MCSSZ - kommunikáció 

Cserkésztábor Nova 2012 

 Élménybeszámoló a 362. sz. Szent Mihály cserkészcsapat táborából. 
 
Rendhagyó kalandozás jövıben és múltban 
Elérkezett a cserkészév csúcspontja, a nyári nagytábor, ami idén rendhagyónak ígérkezett: ezúttal nem 
egész egy hetet tölthettünk csak együtt Nován, a plébánia épületében. Mindössze negyed óra alatt 
megtettük a táborhelyig tartó utat, de már a kapuban kiderült, hogy ennél jóval több történt: egy levél 
várt bennünket, ami tudatta velünk, hogy a 30. századba érkeztünk meg. Az egyelıre rejtélyes idegen 
kikötötte, hogy mindenki csak a személyre szóló kérdésének megválaszolása után léphet be a kapun. 
Néhány perc múlva megtudtuk, hogy ı MZ/X volt, aki a 30. századból elment meglátogatni a 20. 
században élı családját, és ott sok-sok élményben van része, amelyeket szeretne megosztani velünk.  
A tábor ideje alatt pedig egyre-másra érkeztek a levelei, amelyekben beszámolt a nyaralása idején látott 
magyar cserkészek történetérıl, szokásairól, életérıl, s arra buzdított minket, hogy mi is így próbáljunk 
élni, és minél többet tanuljunk belıle. Természetesen nem nagy feladatokról volt szó: az elsı teljes 
napunk reggelén mesélt arról, hogy a családjánál mindig szentmisével, majd pihenéssel és játékkal töltik 
a vasárnapot, és ugyanerre sarkallt minket is. Ennek persze örömmel tettünk eleget. De a többi nap sem 
telt másképpen: délelıttönként foglalkozások keretében valamilyen cserkésztudás elsajátítása volt a cél, 
a délutánokat azonban mind aktív tevékenységgel töltöttük: elıkerültek a dobozokból a kézmőves 
foglalkozásokhoz szükséges anyagok, amikbıl sok-sok szép tárgyat tudtunk készíteni, de ugyanígy a 
métaütık és a számháborúk kellékei is, de a pecázás hírét is mindenki örömmel fogadta. Ez utóbbi 
elsısorban Máténak volt nagy élmény, akinek kétszer is hal akadt a horgára. 
Természetesen a túra sem maradhatott ki a programból: közel tizenöt km-es túrát tettünk Olga majorig 
és vissza. Az utolsó 3-4 km azonban izgalmasra sikeredett: viharfellegek közeledtek, s kétségessé vált, 
hogy még a vihar kitörése elıtt visszaérünk-e a táborba. Végül vezetıink telefonon segítséget kértek, s 
perceken belül öt autós is megjelent, hogy visszaszállítsák a csapat tagjait a plébániára. Ezúton is 
köszönet illeti a Szili családot és riadóztatott ismerıseiket, akik segítı kezet nyújtottak nekünk. De nem 
lennénk igazi cserkészek, ha nem akadt volna egy vállalkozó kedvő kis csapat: a legkitartóbbak az utolsó 
2-2.5 km-t futva tették meg, hogy még épp az 
esızés kezdete elıtt néhány perccel ık is megérkezzenek a plébániára. Az este érkezı vihar nem volt 
egyedi eset, az elsı két estét leszámítva mindig érkezett menetrendszerően este fél hét-hét óra után, így 
a tábortüzek rendre elmaradtak, de MZ/X barátunk azért nem hagyott szórakozás nélkül bennünket: 
rendszeresen küldte a családjáról készült videókat, valamint egyik este egy akkoriban elterjedt diavetítıt 
is kaptunk tıle. Kérésére utolsó délutánunkon egy vetélkedı keretében mindenki próbára tehette a 
foglalkozásokon megszerzett tudását. 
Az utolsó estén hagyományosan a fogadalom- és ígérettételre készültünk, csakhogy az idıjárás ismét 
csak közbeszólt, így kedves barátunk családi videóival ütöttük el az idıt. De természetesen a nagy 
esemény nem maradhatott el: a tábor zárásaként került sor a három kiscserkész-jelölt ígéret-tételére és 
négy cserkészjelöltünk fogadalomtételére. Eztán már csak a búcsú maradt hátra: búcsú MZ/X-tıl, búcsú 
a három új baráttól - Adéltól, Esztitıl és Ákostól - búcsú a vendéglátónktól, András atyától, és végül 
búcsú egymástól, természetesen a mielıbbi viszontlátás reményében, de már hazatérvén a 21. 
századba. 
Tikk Anikó 



Vándordíj a legeredményesebb lovasnak 

 A következı hír a kisalföld.hu portálon jelent meg 2012.09.10-én. 
 
Péter Gyula cserkész segédtiszt, a Gyıri Öregcserkész Baráti Kör elnöke örökös vándordíjat alapított. 
Az elismerést minden évben háromtagú bizottság ítéli oda a Veres Péter Mezıgazdasági Szakképzı 
Iskola és Kollégium legeredményesebb lovasának, aki egy évig birtokolja. 
 
A vörös márványból kifaragott lófej Petıfi-portréval Tóth Dezsı munkája. A szobrászmővész Gyır-
Ménfıcsanakon élt és alkotott. A mő talapzatára elhelyezett réztáblára kerül rá az arra érdemes diák 
neve és az évszám. Az alapító a napokban ünnepélyes keretek között adta át a díjat elsıként Horváth 
Kristófnak, aki az iskola lótartó és -tenyésztı szakán az elmúlt tanévben fejezte be tanulmányait. A 
fiatalember a májusban megrendezett Vadvirág Kupa Boleró emlékversenyen nyújtott teljesítményével 
szolgált rá a dicsıségre, iskolájának hírnevét az elsı és a második helyezés megszerzésével öregbítette. 
 
Szabóné Gazdag Andrea igazgató a Kisalföldnek azt mondta: a Veres-iskola által rendezett kupa az 
országban máig egyedülálló lehetıséget kínál a lótenyésztı, belovagló és lovas-túravezetı diákoknak 
arra, hogy összemérhessék tudásukat. A legutóbbi, immár 15. találkozó nemcsak rekordszámú, több 
mint száz startja okán vonult be az iskola történetébe, hanem azért is, mert ezen az eseményen emelte 
hivatalos versenyrangra a találkozót a lovasszövetség. 
Az, hogy a legjobb vereses induló a vándordíjjal egy újabb elismerést is kap, külön dicsıség az iskola 
számára. Péter Gyula arról a régi és nagyszerő kapcsolatról beszélt, amely az iskola legkülönb lovasaiból 
álló nemzetır díszszakaszhoz főzi a cserkészeket. A diákok számos rendezvényükön, hısi 
megemlékezésükön vettek részt, álltak díszırséget, így emelve az események ünnepélyességét. Az 
alkotást az elnök magától a szobrászmővésztıl kapta ajándékba azzal a jókívánsággal, hogy tulajdonosa 
jó célra, méltó módon használja fel. Péter Gyula úgy érzi, a vándordíjjal ez sikerült. 

Beszámoló a MÖT-rıl 

 Beszámoló a XVIII. Magyar Öregcserkész Találkozóról (MÖT) 
2012. augusztus 27-30. 
 
Ismét sikerrel zártunk egy MÖT-öt. Az 52 öregcserkész, kiegészülve a napi látogatókkal, összesen 74 
öreg- és nem öreg résztvevıvel, remek idıben, napsütésben élte végig a sőrő, de tartalmas programot. 
 
Hétfın énekszóval vártuk dr. Gémesi György polgármester urat, aki már korábban elvállalta a 
fıvédnökséget. Kedves, közvetlen szavakkal üdvözölte a jelenlévıket, emlékezve, hogy Gödöllı már 
többször is otthont adott rangos cserkésztáboroknak, 1993-ban pedig az Emléktábor tette ismertté 
Gödöllı nevét. 
Zászlófelvonás és ökumenikus áhítat követte a megnyitót. Köszönjük dr. Bóna Zoltánnak és dr. Brückner 
Ákos Elıd atyának, valamint Buday Barnabásnak, elnökünknek, hogy erre az alkalomra eljöttek 
Gödöllıre és velünk töltötték az estét, valamint Szegedi Kálmán, debreceni plébános úrnak, aki végig 
velünk maradt az egész négy napon át. 
Mindszenty Józsefrıl Arató László cst. tartott értékes elıadást, majd a száz éve született Raoul 
Wallenbergrıl hallhattunk sok érdekességet, eddig alig ismert tényeket is, Vass György, Svédországban 
élı, a 100/Ö csapat aktív tagjától. 
A tábortőz a már megszokott vidám nótázással telt. A helyi cserkészcsapat fiatal tagjai, akik a HÉV-nél is 
várták az érkezıket és segítettek bejönni a kollégiumba, kedves, fiatalos tábortőzzel ajándékoztak meg, 
Ivasivka Mátyás segítségével. Elhelyezésünk a Szent István Egyetem kollégiumában kettı- és 
négyágyas, igényes apartmanokban volt, étkezésünket is a helyszínen tudtuk megoldani, az étteremben, 
bıséges, nagyon ízletes étkekkel napi háromszori alkalommal. 
 
A keddi nap a száz éves magyar cserkészetrıl szólt, Bokody József, Soczó András, Ivasivka Mátyás, 
Arató László, Sütı István, Tarnainé Edit, Solymosi Balázs emlékeztek a különbözı korszakokra. Közben 
Ivasivka Mátyás remek elıadást tartott Kodály Zoltánról, születésének 130. évfordulóján. A programot 
színesítette két fiatal cserkész szavalata és citerajátéka, ıket Tarnai Sándor, cst. kérte fel csapatából. 
Solymosi Balázs elıadása kapcsán vélemények, kérdések hangzottak el, így Balu felajánlotta, hogy 
visszajön a tábortőz után kötetlen beszélgetésre. Már éjjel fél kettıkor sikerült is befejeznünk a nagyon 
fontos, informatív beszélgetést. Ezúton is köszönjük, hogy ezt lehetıvé tette nekünk, hisz alig van olyan 
alkalom, amikor az öregcserkészek együtt találkozhatnak a vezetıkkel és lehetıségük van problémáikról 
tájékozódni, beszélgetni. 
A tábortüzet a határainkon túlról érkezı testvéreink rendezték, a szokott vidám módon. 
 
A szerda délelıtt dr. Eıry Ajándok doktor úr remek, pergı elıadásával telt, hogyan maradhatunk 
fiatalosak, egészségesek. Még meg is tornáztatta a jelenlévıket, nagy örömünkre és vidámságunkra. Ez 



úton is köszönjük, hogy eljött közénk, a Cserkészindulóval köszöntük meg elıadását. 
Délután gödöllıi városnézés volt. Dr. Ferenc Mária remekül elıkészített programja szerint, vezette dr. 
Ferenc Mária és Bokody József. Kastélylátogatás, könyvtár megismerése, itt aranyosan pogácsával és 
üdítıvel várták a megfáradt kastélynézıket. Majd a Cserkészmúzeum megtekintése következett, sok 
szép, és remekül rendezett vitrinnel, tablóval, tárgyakkal. Búcsúzóul még az önkormányzat elıtti 
hatalmas Béke-gongot is megkondította nekünk Pelyhe József, cst., majd sorban, mi is megkondítottuk a 
párnán odahozott gondütıvel. 
A tábortőznél röviden beszámoltak a külföldi cserkészek munkájukról. Az RMCSSZ-rıl, Raff László 
elnökségi tag beszélt, aki végig, résztvevıként volt jelen a táborban. Köszönet neki ezért, hogy együtt 
élt velünk ezekben a napokban és sok hasznos, építı véleményével segítette munkánkat. A 
hazamentekre való emlékezés, majd a kedves búcsúzó kör zárta az utolsó tábortüzet. 
 
A negyedik nap már a búcsúzásé, zászlófelvonás majd –levonás után a még maradni tudókkal komoly 
értékelést, megbeszélést tartottunk. A javaslatok lényege pontokba szedve: 

• Legyen valamilyen megoldás az internettel nem rendelkezı csapatok parancsnokainak is az 
információkhoz való hozzájutáshoz. VL? 

• Megoldást kell találni arra, hogy cserkész egyenruházat szabályzat szerint kapható legyen 
bárhol! 

• Össze kell állítani egy mindenkori szabályt elıadások, hozzászólások, stb. moderálására. 
• Legyen több szabadidı egyéni beszélgetésekre. 
• Évfordulós jeles napokról mindig emlékezzünk meg. 
• A Nagytábort igen gondosan kell elıkészíteni: amikor már ismertek a paraméterek, a 

jelenlévıkbıl néhányan, akik rátermettek, gyakorlottak és idejük is van, alkossanak szervezı 
csoportot, amelyet Szentirmai Józsefné koordinál, amint hozzájut a megfelelı adatokhoz, 
elvárásokhoz. 

Isten segítségével befejeztük a MÖT-öt, azzal búcsúzva, hogy: Viszontlátásra a Nemzeti Nagytábor 2013-
ban. 
 
Jó munkát! 
Budapest, 2012. 09. 05. 
Szentirmai Józsefné cst. pk 

 

2012-es próba tutajtúra 

 Augusztus 12-17 között rendezték meg a 2012-es próba tutajtúrát. Ez a fıpróbája a 2013-as 
emléktúrának, melyet az 1913-as Vági Tutajút emlékére rendeznek, az NNT részeként. 
Itt olvashatjátok Demes Sanyi beszámolóját a 2012 próba tutajtúráról: 
 
Hihetetlen élmény volt, remekül sikerült. 15 cserkész vett rajta részt Argentínából, Felvidékrıl, 
Magyarországról és Németországból. 
Jándon másfél nap alatt felépítettük a tutajt, majd egészen Tuzsérig ereszkedtünk a Tiszán. 
 
Egy ilyen jármővel naponta átlagosan 25km-t lehet megtenni, feltéve hogy evezünk is. A tutaj egész jól 
kormányozható egy hosszú evezıvel a tatról, a kapitány állásából. A folyó sodrására hagyatkozva 
2,3km/h, evezve akár 5km/h sebességet tudtunk elérni. 
 
A legénységet három, egyenként négyfıs ırsbe osztottuk: 

1. A "bal" evezıs ırs 
2. A "jobb" evezıs ırs 
3. A "napos" ırs 

Az evezısök (meglepı módon) eveztek, a naposok pedig kiszolgálták a legénységet (sütemény, 
gyümölcs, limonádé...), gondoskodtak az élelemrıl, megfızték az ebédet, vacsorát, stb. 
Emellett különféle tisztségeket is be kellett töltenünk. Így volt biztonsági-, elsısegély-, beszerzési-, 
program-, zászló-, térkép-, fedélzet-, média-, napló-, kézmőves-, horgony-, kenu-, és ivóvíz-felelıs. 
Utunk során a tutajin fıztünk, játszottunk, aludtunk. A beszerzést egy szárazföldi kísérıjármővel intézte 
Nusi (köszönjük neki és kedves családjának). 
Többször találkoztunk túrázó kenusokkal is, mindannyiuk figyelmét nagyon felkeltette a tutajunk! 



 
A résztvevık: Barna János (Hu-14), Bognár Gellért (Hu-387), Bürger Vera (Hu-1999), Demes Sanyi 
(Arg-18), Gyıry Kati (D-67), Keve Tibor (Hu-442), Lauber Dávid (D-76), Lauber Paloma (D-67), Lengyel 
Zoltán (Sk-35), Móritz Miklós (Hu-387), Sefcsik Maris (Hu-1026), Szabó István atya (Hu-118), Szöllısy 
Vágó János (Hu-96), Szınyi Zsófi (Hu-442), Vida Kriszta (Hu-1026). 
 
Köszönjük mindenkinek a siker érdekében nyújtott segítségét: KMCsSz, Koncz Zoltán (Jánd 
polgármestere), Lomniczi Mátyás, a Vízirendészet -Vásárosnaményi Rendırırs, MCsSz, Mérö Lizi, 
Solymosi Balázs, Szabó István atya, Szemerédi Tibor és másoknak! 
 
Ennek a túrának a célja a jövı évi JUBILEUMI tutajtúra elıkészítése volt! 
A "Tutajtúra - 2013" részletei hamarosan megtekinthetık lesznek ezen a honlapon www.tutajtura.com 
Fényképek: https://picasaweb.google.com/108037366589823663860/Tutajtura2012 
Video: Hamarosan! 

 

Pillerné Tirczka Éva kitüntetése 

 A köztársasági elnök, a miniszterelnök elõterjesztésére alapján, a brazíliai magyar közösség érdekében 
végzett több évtizedes munkája, sokirányú cserkészvezetõi tevékenysége elismeréseként Pillerné Tirczka 
Éva, cserkészvezetõ részére a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta. 
 
Pillerné Tirczka Éva többek közt hosszú ideig a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Brazíliai Körzetének 
parancsnoka volt. 
Szívbıl gratulálunk az elismeréshez! 
 
MCSSZ - kommunikáció 

"Közösen Középföldén" 

 Korábban már hírt adtunk az augusztus elsı felében zajló kácsárdi táborról, ahol a gyerekek három 
napig Sátoraljaújhely legújabb büszkesége, az Újhelyi vár feltárásán segédkezhettek. A tábornak 
azonban csupán egy részét képezte a régészkedés, az ásatáson kívül a másfélszáz gyerek további kiváló 
programokon vehetett részt. Az alábbiakban a tábor vezetıje, Bodnár László beszámolóját 
olvashatjátok: 
Közösen Középföldén, avagy varázslatos kalandok a Sátor-hegy tövében 
 
Rég nem hallott ily boldog cserkész és gyerekzsivajt az öreg kácsárdi tábor, mint idén, augusztus 
havában, annak kilencedik és tizenkilencedik napja között, az öreg fenyık és jegenyék árnyékában. 
Messzi tájakról számosan ragadtak vándorbotot, hogy Szerencs, Kisvárda, Eger, Miskolc, Békés 
cserkészei közösen kalandozzanak Sátoraljaújhely, a vendégszeretı város hegyeinek tövében.  
 
Elsıként a nagyobb cserkészek érkeztek meg, hogy elıtábor keretében együttes erıvel alakítsák ki a 
táborhelyet az utánuk jövı többi cserkész számára. Dolgozott a főrész, az ásó, és a balta, díszítı 
faragványok kúsztak fel a zászlórúd törzsén (Juhász Mátyás cserkésztestvérünk keze által), kettıs 
kereszt mutatta a reggeli s esti áhítat helyét, s lassan megtisztultak az öreg épületek, hogy minden 
készen álljon a táborozók érkezésére.  
 
S szakaszosan be is futottak mindannyian, az ország szinte minden szegletébıl, kicsik és nagyok, fiúk és 
lányok az eljövendı közös örömök reményében. Alighogy megérkezett a teljes tábor, rögtön nekiláttunk 
a személyes sátrak felverésének, és a még hiányzó közösségi létesítmények, zuhanyzó, GH, és minden 
más egyéb létrehozásának. Álltak már a sátrak, amikor részt vettünk egy katolikus tábori szentmisén, 
vasárnap örömére. Az estét a tartalmas vacsora után a tábortőz koronázta meg, amely bevezette a 
keretmesét. Idén Középfölde varázslatos vidékére kalandoztunk, a híres regény a Győrők Ura 
segítségével. Eme képzelt világ nagyon népszerő, ezért is jelentıs lelkesedéssel folytak az elıkészületek 
a táborra minden cserkész által korra és nemre való tekintet nélkül. Pajzsokat s kardokat kovácsoltunk, 
zászlókat varrtunk, s még a tündék hegyes fülecskéje is valahogyan elıkerült a ládák mélyérıl. Másnap 
már kora reggel Gondor kürtjének harsány szava költött mindenkit, az Egy Győrő a legderekabb cserkész 
nyakába vándorolt minden nap, s a reggeli szertartás után következett a finom reggeli, avagy királyi 
lakoma, majd az elsı három napban, a tábor háromfelé osztott népe, külön-külön izgalmas és érdekes 
programokon vehetett részt. 
 
Egyharmada a varázslatos teremtményeknek a Széltetı romjai között a mágikus Palantír után kutatott, 



azaz a sátoraljaújhelyi vár ásatásán dolgozott serényen, kinek-kinek tehetsége és ereje szerint. Mások a 
vendéglátó város nevezetességeit fedezték fel, a díszes fıteret, a trianoni kálváriát, egy izgalmas 
városismereti vetélkedın is megküzdöttek egymással, sıt a méltán híres helyi bob pályán is 
lecsúszhattak. Aki a táborban maradt az sem tétlenkedett, szépültek a körletek, egyesek lekvárt fıztek, s 
a nagyobb cserkészek közösen összefogva létrehozták a Hihetetlen Hotelt, amely egy fa tetejére, tíz 
méter magasan, deszkából és spárgából létrehozott ötszemélyes kilátó volt. Az arra érdemes nagyobb 
cserkészek tartalmas éjjeli éberségi gyakorlaton vehettek részt, s az ırségbe is mindenki nagy 
lelkesedéssel jelentkezett. Az elsı három nap után kissé megpihenve, s némi elemózsiával felszerelkezve 
mindenki portyára indult: volt, aki a mágikus Megyer-hegyi tengerszemet kereste fel, volt, aki a 
várromban éjszakázott, s volt, aki az éppen zajló kerületi ÖVK számára segített „nyúlként”, de egyesek 
mélyen az erdıben kalandoztak el. Fáradtan, de jókedvően hazatérve másnap megpihentünk, majd az 
orkok sötét serege megpróbált diadalt aratni Középfölde nemes népei felett egy számháború keretében, 
amelyet a Győrő Szövetségének harcosai nyertek. Az estét egy mozgalmas táncház az Esztenás 
vezetésével, valamint egy újabb tábortőz zárta le, amely során Gandalf a nagy mágus sok-sok 
varázslattal szórakoztatta az egybegyőlt népeket.  
 
A szombati napon újra korán keltett a királyi kürt, s a bátor vállalkozók cserkészpróbát tehettek, amíg a 
többiek cserkészjátékokkal és kézmőves foglalkozásokkal mulatták az idıt. A délután színes vásári 
forgatag fogadta az érdeklıdıket, ahol is lehetett krumplilángost sütni és enni, bırözni, talpig füstben 
álló jósdában homályos és enyhén kétséges jóslatokat kérni, fölöttébb érdekes ork szaunában és 
masszáson részt venni, aszfaltkréta rajzversenyen vicces rajzokat alkotni, és sok egyéb más mókában 
felhasználni a tábor során személyesen vagy csapatként kiérdemelt ezüst pennyket és arany tallérokat. 
Az estét és a tábort a közös tőz koronázta meg, ahol számos új cserkésztestvérünk tett fogadalmat.  
 
Vasárnap reggel fájó szívvel lebontottuk a táborépítményeket, összepakoltunk, s újra felvéve a 
vándorbotot, hazatértünk otthonunk meghitt helyére. S az elmúlt, közösen töltött szép napok csupán 
emlékek már, mégis hálás emlékezünk az együtt töltött percekre, s megragadva az alkalmat, köszönjük 
minden felelıs cserkésztestvér igyekezetét, valamint Sátoraljaújhely város, s ezen felül Szamosvölgyi 
Péter Polgármester Úr támogatását, akinek nagylelkő segítsége nélkül táborunk megrendezése számos 
nehézségbe ütközött volna. A Jóisten áldása kísérje mindannyiunk további cserkészmunkáját.  
 
Asylum 

Cserkészek a huszárok között 

 Most vasárnap zajlott Csepelen az elsı, hagyományteremtı Vivát Huszár! elnevezéső rendezvény. A 
huszártalálkozó bıséges programokkal várta a résztvevıket, a különféle huszár-, népi- és katonai 
bemutatók mellett hagyományos magyar ételeket kóstolhatott az, aki Csepelre látogatott. A programnak 
cserkészvonatkozása is volt: A 96. Sólyom Cserkészcsapat kivette a részét a programokból, külön 
standján megismertette a cserkészet lényegét az érdeklıdıkkel, és természetesen jelentkezni is lehetett 
cserkésznek. 
 
MCSSZ - kommunikáció 

Házunk tája... 

Kovács Pista bától búcsúzunk 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 
Szomorú hírként közlöm veletek, hogy egyetlen öregcserkészcsapatunk (a kolozsvári 49 számú 
Reményik Sándor cscs.) csapatvezetıje, mint utolsó aktív proeminens öregcserkészünk, 92 éves korában 
elhunyt. 
 
Kedves és szeretett Kovács Pista bátyánknak köszönjük egyszerően és példásán leélt nagycsaládos 
életét, fiatal és rugalmas gondolkodását, mindennemő bölcs tanácsait és derős jókedvét. 
 
Emléke legyen áldott! 
Hazament... 
 
Légy résen! 
Kasza Tamás 
RMCSSZ elnök 



Lapozz bele! - Ichthys 

 Az ember azt gondolná, hogy fölvenni a terhet, hordozni a terhet, emelgetni a terhet nehéz, de letenni 
könnyő. De nem így van, letenni is nagyon nehéz. A súlyemelık úgy tőnik, mint ha csak úgy egyszerően 
ledobnák azt a nagy súlyt. Ez sincs így. Ha csak úgy ledobnák gerincük, térdük, válluk roppanna bele. A 
súlyemelés mővészetében benne van a teher sérülésmentes letétele is. Régi igaz történet, hogy a 
mohácsi kofák óriási kosarukat megpakolták paprikával, paradicsommal, hagymával, krumplival, a férjeik 
talicskákon kitolták a hajóállomásra, ott föladták az asszonyok hátára, akik fölszálltak az uszályra, ahol 
volt akinek állni kellett egész éjszaka Pestig úgy, hogy a kosarukkal nekitámaszkodtak az uszály falának 
és ezzel könnyítettek a terhükön. A szerencsésebbek ugyanezt ülve tudták megtenni. Egyszerően azért 
történt ez így, mert egyedül se levenni nem tudták a kosarukat, sem Pesten a Nagyvásártelepen fölvenni 
nem tudták volna. Egész éjszakai hajóúton vitték a terhet a piacig, ahol néhány fillérért utcagyerekek 
segítettek letenni a portékájukat. A két fizikai példa után nem nehéz igaznak vallani, hogy a lelki 
terheket, a bőntudatot, a lelkifurdalást, a sértettséget, az igazságtalanság okozta sebeket, az 
aggodalmakat, a szorongásokat, a haragokat nem könnyő letenni. Azok szinte ránk röppennek, ránk 
teszi ıket az élet, vagy mi magunk bátran magunkra vesszük, de letenni nem tudjuk. Drága tudósok 
vagy gátlástalan sarlatánok sem tudnak megszabadítani azoktól. De van segítségünk. 
 
Cserkészéletünk állandó mozzanata az egyéni vagy közösségi esti lelkiismeretvizsgálat, bőnbánat, amely 
által a terhektıl szabadulhatunk. Az ıszinte alázat mellett van történelmi és isteni segítségünk ehhez. Az 
Ige szavával mondhatjuk, hogy a „bizonyságtevıknek nagy fellege vesz körül bennünket” is Szent 
Istvántól a XI-XII. század krisztusi hittérítıin keresztül a XVI. századi reformátorokig; az erdélyi 
fejedelmektıl kezdve az 1848-as hısökig, a XX. század háborúinak és forradalmainak áldozataitól 
kezdve a XX. század neves keresztyén mártírjaiig, Ravasz Lászlótól, Mindszenty Józsefen át Ordass Lajos 
püspökökig. És mindezt ık miért tudták megtenni? Mert ismerték azt a Krisztust, akinek királysága alá 
segítette az országot elsı királyunk s aki ıket is megszabadította a terheiktıl. Közvetve és közvetlenül a 
mi terheinken is csak Krisztus enyhíthet. 
 
Az elıdök példája is segítsen, hogy éljünk Krisztus testet-lelket könnyítı kegyelmével. Sosem feledve, 
hogy Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura! 
 
Így köszönti Dr. Bóna Zoltán cst. az ICHTHÜSZ olvasóit. 
 
A teljes lap 
letölthetı itt: http://www.cserkesz.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/ichthusz_2012_reformac
io_web.pdf 

 

 

Interjú Edöcsény Andrással 

 Edöcsény András augusztus 20-án Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott, a „felnıtt 
cserkészvezetık képzésének megteremtéséért”. 
 
Hogyan fogadtad a hírt, hogy ilyen magas kitüntetésben részesültél?  
Meglepett, egyrészt mert eddig állami szinten nem volt jellemzı a cserkészet ilyetén elismerése, 
másrészt mert valaki(k)nek javasolniuk kellett erre - én pedig már 2001 óta nem vagyok aktív vezetı. És 
természetesen jólesett, hogy értékelik a bı két évtizede végzett munkánkat. Természetesen tudom azt 
is, hogy az kap kitüntetést, akinek adnak - magyarán, ha nem tesznek rám javaslatot, akkor a 
Köztársasági Elnök Úrnak valószínőleg sosem kerülök így a látókörébe... és mint a listára írtam, az 
eredményeinket nem egyedül értem el, több százan dolgoztak a VK különbözı szintjein és posztjain a 
sikerért, tehát ıket is illeti az elismerés. 
 
Mivel foglalkozol "civilben"?  
Szakmai téren az eredeti végzettségemet tekintve villamosmérnök vagyok, az oklevelemet a BME-n 
szereztem 1990-ben. E téren egyetlen ténykedésem a diplomamunka volt, azután más vizekre eveztem: 
tanítottam informatikát és ügyvitelt az Illyés Gimnáziumban, majd a Szent Ignác Szakkollégium 
igazgatója, gazdasági vezetıje voltam. A 90-es évek elején igazán szép feladatok voltak ezek. Azután 
projektvezetéssel foglalkoztam egy kisvállalkozásnál, majd multinacionális cégek alkalmazottjaként. 
Közben kis kitérıként 2002-tıl egy ciklus erejéig Nagymaros polgármestere voltam, 2006-tól munka 
mellett 4 évig tagja voltam a Pest Megyei Közgyőlésnek. 2007-ben visszatértem a 



projektmenedzsmenthez, jelenleg az IQSYS Zrt-nél vagyok projektigazgató. Az igazi civil foglalkozás: 
igyekszem 3 neveletlen fiam rendes emberré válását elısegíteni... 
 
 
Mit mondanál, miért éppen a cserkészet? Mi a különös benne, amivel egy életre megfogott téged? 
1988-ban, 23-évesen tettem cserkészfogadalmat - ma a szerencsésebbek ekkor hagyják abba... 
Részemrıl ez tudatos döntés volt, hiszen nekem nem adatott meg hogy kiscserkészként kezdve 
belenıjek a mozgalom 
ba. Ez akkor nem volt természetes, sıt! Gyerekkoromban és abban az idıben a kommunista párt ifjúsági 
szervezete, a szinte kötelezı úttörı járta. Bár a külsıségek (nyakkendı, ırs, kirándulás) hasonlítottak 
ugyan a cserkészetre, de a beltartalom egyáltalán nem, sıt elég erıs hazugságokra épült ("...élükön 
Ságvári járt, hısies tettre, harcra nevelte ıket..."- ma már kimondható, amit akkor életveszélyes lett 
volna, hogy Ságvári (eredeti nevén Spitzer) egy körözött bőnözı volt, aki rálıtt a letartóztatására érkezı 
csendırökre, egyiküket meg is ölte, stb.) 
Ezzel szemben a cserkészet 100 éve, megalapítása óta a legfontosabb alapértékeket hordozza, képviseli, 
hirdeti és védi - Isten, haza, embertárs szolgálata - ráadásul számomra is vonzó módszertannal. 
Nagyszüleim korosztályától tudtam, a háború elıtt cserkészvezetınek, cserkésztisztnek lenni az nagyon 
komoly és társadalmilag is elismert dolog volt (anyai nagyapám a 20-as években a 13-as Ezermester 
csapat tisztje volt). Úgy gondoltam érdemes azért dolgozni, hogy ez a mozgalom ismét virágozzék és be 
tudja tölteni eredeti célját a fiatalok nevelésében, a haza érdekében. Kétségem sem volt afelıl, hogy 
Magyarország talpra-állását és felemelkedését nem várhatjuk a "ságvárik" példáját követı 
(ifjú)kommunistáktól (ez az eltelt közel 25 évben sajnos be is bizonyosodott). Sokkal inkább szükség van 
erkölcsileg szilárd alapokon álló, hazájukat szeretı, döntés- és cselekvıképes- a tetteikért felelısséget 
vállaló fiatalokra, akik azután majd a társdalom, az ország vezetıivé is válhatnak. Ez több évtizedes cél 
és feladat és ennek egyik eszköze lehet a cserkészet (hajdanán a KALOT, KALÁSZ, KIE és más 
szervezetek is részben e célért dolgoztak). Nekem megadatott a lehetıség, hogy a 80-as/90-es évek 
fordulóján, igen érdekes történelmi helyzetben részt vehessek a cserkészet újjászervezésben - és Isten 
kegyelmébıl akkor nem börtönt, hanem most elismerést kaptam ezért (a 80-s évek végén ez nem volt 
egyértelmő, pl. Grósz Károly miniszterelnökként 1988 novemberében még lövetni akarta "az ellenséges 
ellenforradalmi erıket"). Számomra igen hamar világossá vált, hogy a cserkészet megerısödéséhez 
elsısorban alkalmas és képzett vezetıkre van szükség - és ezt nem várhatjuk a háború elıtti 
cserkészetrıl még emlékekkel rendelkezı korosztályoktól. Ezért kezdtem el tudatosan a vezetıképzéssel 
foglalkozni - és kaptam ehhez "Felülrıl" is segítséget, lehetıséget. Ma is megborzongok, ha 
visszagondolok erre, hogy minden elıismeret és kapcsolatrendszer nélkül hogyan nyíltak meg elıttem 
utak és ajtók és álltak mellém/mögém emberek. 
Mi fogott meg a cserkészetben? Az, amit akkor még csak vártam (1988-ban más idık jártak) és 
reméltem tıle - és szerencsére ezt tapasztalom most közel 25 évvel késıbb: az 
ıszinteség,becsületesség, egyenesség, megbízhatóság, minıség, közösség, barátság, segítıkészség, 
elkötelezettség, hazaszeretet, vidámság, felszabadultság, öröm - Istengyermekség. Kis túlzással: 
sokféleképpen lehet élni, de cserkészként érdemes! 
 
Mi a vezetıképzés elsıdleges feladata véleményed szerint? 
Az utánpótlás nevelés minden téren és a cserkészmozgalom minden szintjén: alkalmas vezetık 
toborzása, kiválasztása, felkészítése és támogatása. Meggyızıdésem, hogy gr. Teleki Pálnak van igaza 
és a vezetés elsısorban példa (ezért is vagyok néha kissé vehemens egy-egy ezt érintı listás 
levelezésben.) Kulcskérdés, kiket állítunk példaként a fiatalabbak elé és ebben nem hibázhatunk. Ezért 
nem hiszek e téren a "demokratikus választás" intézményében sem. Ez mőködhet egy gittegyletben, - de 
nem a cserkészetben, ami bevallottan nevelımozgalom. (pl. sem osztályfınököt, sem iskolaigazgatót 
nem a gyerekek választanak - legalább is egy tisztességes iskolában) 
A vezetıképzés feladata hogy kiszőrje az esetleg bekerülı alkalmatlanokat és lehetıségeihez mérten a 
legjobban készítse fel a vezetıi-nevelıi-példaadói feladatukra az alkalmasakat. A vezetıképzés feladata, 
hogy a képesítés megszerzése után se hagyja magukra a vezetıket, hanem továbbképzési- töltekezési 
lehetıségeket is biztosítson számukra A vezetıképzést irányítók feladata, hogy a képzés a mozgalom 
igényeinek megfelelı, korszerő és vonzó legyen. 
 
Mi a cserkészek feladata ma Magyarországon? 
Kovásznak lenni. Értékeket felmutatni. Evangelizálni. Élhetı életmintát mutatni, tehát legfıképp a 
példaadás a feladat. Minden téren! Egyre nagyobb szükség van arra, hogy az alapvetı értékekkel (ezek 
fentebb már szóba kerültek) találkozzanak az emberek, valósan élhetı és hiteles példát lássanak a 
fiatalabb generációk. Valós közösséget nem lehet a virtuális térben létrehozni. Egyre több boldogtalan 
emberrel találkozom, akiknek ezer közeli ismerıse van egy (vagy több!) internetes közösségi portálon, 
online- szinte valós idıben értesül minden moccanásukról - de mégis magányosak, mert egyetlen 
barátjuk sincs... közösségrıl nem is beszélve. Egyedül nehéz cserkésznek lenni - közösségben lehet. Az 
élı és tartósan fennmaradó közösség pedig Istenre, Krisztusra irányul és épül. Ezt megtapasztalni 
szintén csak közösségben lehet. Lehet fesztiválokra járni - de ott közösség nem fog épülni, mert más az 
irányultság. A cserkészeknek egyre nagyobb és fontosabb feladata hogy megmutassák az Isten által 
teremtett világban lehet boldogan élni - az ember(?) által teremtett környezet többnyire csak 



megnyomorít... 
Másodszor: a példaadás! A 70-es évek közepe óta hallom, hogy gazdasági bajok vannak, de majd 3-5-10 
év múlva ezeket az éppen aktuális vezetés megoldja és akkor majd milyen boldogok leszünk - aki erre 
várt az igencsak ráfázott! Igen, meg kell mutatni a társadalomnak, hogy lehet értelmesen és boldogan 
élni és ez nem a mindenkori gazdasági helyzettıl függ. Persze könnyebb jóllakottan, szép ruhában 
élvezni az életet - de korántsem biztos, hogy az igazi értékek a csillogás közepette is észrevehetıek 
maradnak számukra... Értelmes és boldog élet sokkal inkább élhetı a cserkésztörvényekre alapozva, 
mint bárki gazdasági ígéreteire! 
Harmadszor is a példaadás. Döbbenetes, hogy egy negyvenperces iskolai évnyitón, mint a 
chemotoxozott legyek, hullanak a fiatalok. Persze intenzív egérhúzogatással és érintıképernyı-
simogatással többnyire nem lehet sem testi-lelki állóképességre, sem barátokra, sem majdani 
házastársra szert tenni. A cserkészetben viszont igen. A szerencsésebbeknek akár mindháromra! 
Negyedszer is a példamutatás. Bár a jezsuiták jelmondata az AMDG "Ad maiorem Dei gloriam" (Mindent 
Isten Nagyobb Dicsıségére ) - lehetne akár a cserkészeké is, hiszen kimondatlanul is erre törekszünk. 
Értékeket kell felmutatnunk és vonzó életpéldánkkal másokat is ebbe az irányba segíteni. A fiatalság ma 
meghatározó, erkölcs nélküli „modern” életstílusa, mely a szórakozásközpontúságon túl semmiféle 
hagyományt nem ápol, ıseit nem tiszteli, kultúráját nem becsüli - nem vezethet csak pusztulásba. Ha 
AMDG cserkészként élünk, akkor munkánk eredményében másnak is öröme telik, a velünk találkozó 
embereknek is talán lesz pár gondtalanabb szép perce, utódaink is nemzetünk javát fogják keresni... 
 
Hogyan befolyásolta ez a hatalmas önként vállalt munka az életedet? 
Alapvetıen. Az életem része lett a cserkészet és meghatározó zsinórmértéke ma is (más kérdés 
mennyire tudok a zsinór mentén maradni) Egyrészt kb. tíz évvel "lemaradtam": ennyivel késıbb 
házasodtam, születtek a gyermekeim, építettem a házam - mint azon kortársaim, akik az egzisztencia-
építést választották, vagy nem választottak semmit. 1990-98 között pl. a legfontosabb az volt a 
munkahelykeresés terén, hogy értelmes munka mellett mennyi idıt tudok nyáron szabadságon tölteni és 
mennyire rugalmasak évközben, nem az, mennyit kereshetek... Szerencsém(?) volt: mindig olyan 
munkahely adatott, ami lehetıvé tette az intenzív VK munkát - és mégis mindenem megvolt. Másrészt 
rengeteget tanultam és gazdagodtam "szakmailag" és emberi kapcsolatokban egyaránt. A lakóhelyieket 
leszámítva ma az összes barátom a cserkészetbıl van. Ráadásul rengeteg kiváló és értékes emberrel 
adatott meg találkoznom. Igazán nagy - erkölcsi értelemben - emberekkel is! Minden egyes VK-n magam 
is sokat tanultam a kiképzıtársaktól, jelöltektıl egyaránt, remélem elınyömre változtam eközben 
magam is - ráadásul számos jó történetnek lehettem részese, vagy szemtanúja! Sok erıt kaptam 
kiképzıtársaimtól, jelöltjeimtıl - még most a gratulációk során is emlegetik egy-egy VK-s élményüket, 
ami az életük meghatározó pontja lett. Jó érzés, hogy értelmes dolgokat csinálhattunk együtt! És persze 
az adminisztrációs, szervezeti rész (OIB,KIB,KGy és más effélék) is tanulságos volt, így amikor 
polgármesterré választottak, már jóval kevesebb meglepetés ért... 
Remélem nem szerénytelenség, ha azt mondom a cserkészetben lettem "valaki" és kicsit fura 
tananyagként, olykor legendaként szembesülni magammal... És persze némi büszkeségre is okot ad látni 
a fiatalabb vezetıtársak remek munkáját és eredményeit, amihez egy kicsit talán munkatársaimmal mi is 
hozzájárulhattunk. 
Deo gratias! 

 

 

 

 

 

 

 



Külügyi Hírek 

Megválasztották a WOSM új fıtitkárát 

 A WOSM Világbizottsága (World Committee) a hétvégén megválasztotta az év végén leköszönı jelenlegi 
fıtitkár, a francia Luc Panissod utódát. 
2013. január 1-tıl az amerikai Scott Teare áll majd világszervezetünk élén. 
Rövid bemutatását és a megválasztásáról szóló közleményt megtaláljátok ezen a 
linken: http://scout.org/en/information_events/news/scott_teare_new_secretary_general 
 
László Szubert, dr. 
Országos Külügyi Vezetı - International Commissioner 

Eszperantó nyelvtanfolyam 

 Cserkész Eszperantó Liga programjaként a burundi cserkészek eszperantó nyelvtanfolyamot és vizsgát 
szerveztek. 33 fiú és 7 lány vett részt rajta. 
Képek: http://cserkesz.hu/hir/kulugy/eszperanto-nyelvtanfolyam 
 
MCSSZ - kommunikáció 

 

NNT 2013 

Elindult az NNT2013 honlap! 

 Sikeresen útjára indult a Nemzeti Nagytábor 2013 honlapja! Az oldalon megtaláltok minden érdekes 
információt az eseményrıl. Igyekeztünk mindenre választ adni, ám ha mégis kérdésetek akadna, azt 
a hivatalos oldalon feltehetitek. 
 
http://nnt2013.cserkesz.hu/  
 
A szervezık számára már elindult a regisztráció, résztvevıként pedig hamarosan jelentkezhettek. 
 
Legyetek ti is részesei az MCSSZ egyik legnagyobb projektjének, a Nemzeti Nagytábor 2013-nak! 
A további hírmorzsák nemsokára érkeznek. 
 
MCSSZ - kommunikáció 

 

Jelentkezz NNT2013 szervezınek! 

Rajparancsnok? Logisztikus? Balta? EÜ? Protokoll? Vagy más érdekel? 
 
Itt jelentkezhetsz: http://nnt2013.cserkesz.hu/?q=oldal%2Fszervez%C5%91knek 
 
MIT KELL TUDNI AZ NNT-RİL? 
Kérdésed van? A választ itt megtalálod! 
 
Paraméterek 

• Hány napos lesz? 9 napos 
• Hol lesz? Ócsán 



• Kb. mennyibe fog kerülni? Lesz-e valami okosítás azok számára, akiknek két tábor egy nyáron 
anyagilag megterhelı? A két tábor anyagi terheinek megoldása a csapat feladata. A táborunk 
részvételi díjára a Hírlevélben kiment infók a mérvadóak. 

• Kik? (csak magyarok, határon túli magyarok is vagy, sok nemzet gyermeke)? Minden magyar 
csapatból legalább egy ırsöt várunk. Ezen túl minden európai cserkészszövetségbıl meghívást 
kap egy-egy ırs. Különösen kiemelten kezeljük az elcsatolt országrészek jelenlegi nemzetalkotó 
nemzeti cserkészeinek meghívására (erdélyi román ırs, stb.). 

• Lehet-e rövidebb idıre lemenni? Nincsen átjáróház, tehát 9 napra várunk mindekit. A 
“lemegyünk-találkozunk” lehetıségét a táborzárásra tesszük, és ezért mindenkit szeretettel 
várunk. A legrövidebb idı 9 nap, tehát augusztus 11-19. a legrövidebb jelenlét. 

 
Mi(k) a tábor célja(i)? 

• közösen megünnepelni egy táborral az MCsSz 100. születésnapját 
• a magyar cserkészetet összehozni egy közös rendezvényre 
• lehetıséget adni a jól mőködı csapatoknak, hogy jó megoldásaikat megosszák 
• lehetıséget adni a jobb mőködésre azoknak, akik tanulnak másoktól 
• megmutatni a magyar cserkészet nagyságát 
• A csapattábort ez kiváltja, vagy ez egy extra programlehetıség a nyáron? Ez a tábor nem lesz 

csapattábor, ahol a csapat teljes egysége egy egységként vesz részt. De lesz olyan program, 
ami a csapat egységének szól – csapatok napja. 

Mik a tábor szabályai (alkohol, dohány, stb.)? 

• A TáSz alapján, mint magyar cserkésztáborokban. 

 
Miben lenne több, mint a KNT? 

• Nem több, hanem más. Ez egy mintatábort mutat, ahol a korosztályhoz igazítunk mindent, a Bi-
Pi által megfogalmazott keretek szerint. E mellett egy-egy rajtábor több csapat ırseibıl áll 
össze, tehát együtt kell élniük egymással, tehát vegyes lesz. 

 
 
Rajok 

• Kik lesznek a rajvezetık? A st-k. 
• Ha a rajok ırsvezetıi Bp-rıl, vidékrıl, határon túlról vegyesen jönnek, hogy fogják megoldani 

azt, hogy ık együtt szervezzenek meg egy tábort a rajuknak? Kész táborokat kell 
levezényelniük, azaz kidolgozott tábortervek közül választanak a résztvevık, és annak teljes 
elıkészítése az NNT2013 szervezıi csapattal közösen történik. 

• Mi alapján lesznek összerakva a rajok? Vagy esetleg lehet eleve rajba rendezıdni? Nem lehet 
elıre rajba rendezıdni, a központ osztja be ıket. A rendezı elv, hogy azonos korosztályokból 
alkotott, a cserkész és kósza korosztályban kizárólag azonos nemő, érkezési helyük szerint 
vegyes rajtáborokat akarunk részt venni. 

• A felszerelése a rajnak honnan lesz? A csapatban található eszközökre támaszkodunk. 
• Kb. hány fı lesz egy rajban / altáborban? Az altábor 10-15 rajtáborból áll. A rajok által alkotott 

tábor (rajtábornak hívjuk) 30-40 cserkész. 
• Évközi munka kell hozzá hogy résztvegyünk a táborban? Igen, mindenki élje a maga 

cserkészéletét, amelyben erre (is) készül. Nem kell különleges rákészülés, nem lesznek 
felkészítı hétvégék. 

• Lesznek intenzív felkészítı programok évközben? (úgy mint a dzsemborin) Nem lesznek 
találkozások, de lesznek kiadványok, támogató anyagok. 

• Ha ıv vagyok, mennyi készülést igényel a részemrıl? Mint a saját táborodban mindaz, ami a 
tábor és az ırsöd miatt szükséges. 

• Tényleg csak 1-2 ırsöt várnak csapatonként? Nem. Legalább egy ırsöt csapatonként, azaz egy 
et, vagy annál többet. 

• Mennyire lenne kötelezı a megjelenés (ergo: az a cél, hogy minden csapat képviselje magát?)? 
Igen, az a cél, tehát igen, legyen kötelezı. 



• Mi lesz azokkal a vezetıimmel, akik kósza korosztályúak, de van ırsük is? Nekik lesz idejük a 
saját korosztályukra? Megoldható, a tábor sokfélesége miatt. 

• Mi lesz a vándoraimmal, akiknek már nincs teljes ırse, mert az ırsének nagy része vezetı már? 
Megoldható, a tábor sokfélesége miatt. 

• A tábor vezetısége (raj/altábor vezetık) az ırsvezetın kívül központilag kinevezett vezetıkbıl 
áll majd? Van esetleg lehetıség némi önszervezıdésre? A rajtáborok vezetıi a fentebb említett 
ıv megbízatású st és cst képesítésőek közül kerülnek ki. Ha szükséges, a tábortörzs bıvíthetı, 
igen korlátozott számban. Az ırsi egységeknek önmaguk szervezésére van lehetıség. 

GH 

• A GH hogyan lesz? A GH gondoskodik mindenkirıl, rajtáboronként. Egyéni igények kielégítését 
szabályozással megoldjuk. A rajtáborok belsı gh-ja a rajtábor feladata, a nagy beszerzés a 
központi GH feladata. 

• Kb. hány emberre számoltok? 5000-10000 táborozóra, a zárószertartáson ennek többszörösére. 
• Elıtábor? Elgondolásunk alapján nincsen szükség olyan elıtáborra, amely a rajtáborokat elıre 

felépíti. A többi a tábortörzs dolga. 

 
Korosztályok 

• Milyen korosztálynak szól a program? (Mert kcs-kat mi nem szívesen vinnénk rá, ha a 
csapattábor van, akkor leginkább kószák és vándorok preferálhatják ezt a tábort.) Minden 
korosztálynak szól jelenlegi elképzelésünk szerint, a saját korosztályi igények alapján, de a kcs-k 
egyéni igényük miatt korlátozott számban tudnak tanyázni. 

• Van minimális életkor? Igen, legalább egy éve a csapat tagja (tehát 8. életév és befejezett 2. 
osztály). 

• Lesznek-e vándor altáborok? És felnıtt? Családos? Igen, tervezzük ezeket. 

 
 
Szervezık 

• Mi van azokkal a magányos farkasokkal, akiknek az ırse nem megy, de szeretne részt venni a 
táborban? Lesz lehetısége munkát vállalni a tábortörzsben. 

• Ki csatlakozhat bele a szervezésbe (milyen korosztály) és milyen feladatkörökre lehet 
jelentkezni? Vagy milyen munkacsoportokba lehet esetleg csatlakozni? Itt fıként lelkes ifjú (16-
20) éves titánokra gondolok. Kósza korosztályúaktól kezdve már van lehetıség a tábortörzsbe 
való bekapcsolódásra. A feladatkörök felsorolása itt lehetetlen, a munkacsoportok maguk keresik 
majd a tagjaikat. 

• Kellenek-e IST-s emberek/szervezık csapatonként? Csapatonként nem várunk el IST vagy 
ahhoz hasonló egységeket. 

• Kik a tábor fıszervezıi? Az OEség, az általuk megbízott projektvezetı és csapata. 

 
 
Program, KM 

• Lesz-e keretmese? Nem lesz központi keretmese. 
• Milyen központi programok lesznek? A nyitó- és zárószertartás, a teljes tábori program, a 

csapatok napja – ezeket tervezzük ma nagy és központi programként. 
• Mennyi feladata lesz egy altáborparancsnoknak? (Mennyi programot kell megszervezni stb...) A 

saját rajtáborát kell levezetnie, amit a programtörzs teljesen elıkészített és megvalósításában a 
tábortörzs támogatja. Az altpk-knak a saját rtpk-ikat kell segíteni, támogatni. 

• A táborprogram 100%-ig közös, vagy altáborok csinálják maguknak a progit? Rajtáborok egy-
egy programterv alapján kerülnek össze, így a teljes táborra csak a központi programok lesznek 
közösek, e mellett lesz altábori program is. A választott programtervő rajtábor azt jelenti, hogy 
lehet 10-15 azonos programtervő rajtábor, míg lehet egymás mellett 4, eltérı programtervő 
rajtábor mőködik. 

• Néhány programötletet kérlek sorolj fel, amire gondoltok. Szokásos tábori programokra 
gondoljatok: lelki nap, portya, fızés, kultúrálódás, kiképzés, stb. Ez nem egy különleges 



programú tábor lesz, hanem egy nagylétszámú, a résztvevık korosztályi igényeinek megfelelı 
raj mérető táborok lesznek. 

• Van-e látogatói nap, vagy lehetıség bármikori látogatásra? Nem tervezünk ilyet, leszámítva a 
védnöki kört, és a WOSM meghívott tisztségviselıit. A látogatásokat a zárószertartásra 
irányítjuk. 

• Mivel tudom motiválni az ırsömet, hogy eljöjjön? Zseniális ıv vagy, ezért tudod ıket motiválni. 
Ilyen tábor még nem volt, nekik szóló program lesz, új ismerısök és arcok, egyetlen egyszer 
lesz csak 100 éves emléktábor. 

• Végig állótábor, vagy lesznek vizi/kerékpáros/gyalogos mozgótáborok is? Van lehetıség 
mindegyikre, bizonyos korosztályi megkötésekkel (kósza vagy a feletti lehet csak 
mozgótáboros). Lehet a csapattáborral is összecsúsztatni (pl. 4 napos csapattábor, aminek a 
végén átjön ide az egész csapat még 9 napra). 

 
NNT2013 Kommunikációs Osztály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jó munkát! 
Budapest, 2012. október 5., 
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