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Az MCSSZ helyzete 

Megjelent a TÁMOP - Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása 
kiadvány 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
2013. április elsején indítottuk el a „TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi 
ifjúságnevelés támogatása” című kiemelt projektet a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. és a Magyar Cserkészszövetség konzorciumában. Az anyagi támogatás 
mértéke 1 071 000 000 forint. 
 
Az indulás óta eltelt egy évben sok fejlesztés, beruházás, program valósulhatott meg 
ezen anyagi forrás által, és még számos van előttünk. Ebben a kiadványban ezeket 
foglaljuk össze, hogy egy átfogó képet adhassunk a TÁMOP-pal kapcsolatban. 
Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért most. Ahogyan egy frissen elültetett 
facsemetén sincsenek azonnal termések, ahogy aggódunk, hogy gyökeret ereszt-e, 
úgy egy ilyen nagy jelentőségű projektnek sem lehet azonnal látni az eredményeit, 



és a jövőjét. Most értünk oda, hogy kemény munkánknak köszönhetően van már mit 
leszüretelnünk, és a későbbi termés is jónak ígérkezik, ezért ideje beszámolnunk az 
eddig elért eredményekről, és a jövőbeni tervekről. 
 
Amint azt a kiadványban is láthatjátok sok program, fejlesztés, beruházás szolgálta, 
és szolgálja majd a jövőben is a meglévő csapatok munkáját, illetve vannak, amelyek 
az új gyerekek bevonását segítik a mozgalomba. A projektben dolgozva arra 
törekszünk, hogy ennek a mérlege mindig egyenlő legyen, ezáltal a cserkészet 
minősége fennmaradjon, mellette a taglétszám is növekedjen. Hisszük azt, hogy a 
projekt támogatásával megvalósult programok, fejlesztések a hasznunkra válnak 
amellett, hogy újabb és újabb gyerekek ismerkednek meg velünk, akik el is 
köteleződnek a cserkészfogadalom által. Dolgozzunk ezen közösen! 
 
 
A 12 oldalas kiadványt az alábbi linken tölthetitek le: http://goo.gl/zTIQsw 
Az alábbi linken pedig megtekinthetitek lapozható 
formátumban: http://issuu.com/mcssz/docs/tamop_kiadvany_04__1_ 
 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
Országos Vezetőtiszt 
Jó munkát! 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

A magyar cserkészet 100 éve + flash mob! 

 Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Nemsokára kezdődik a móka, de még most sem késő, hogy csatlakozzatok a 
szombat reggeli flash mob-hoz! Minél többen veszünk részt a játékon, annál 
látványosabb lesz, annál jobban felhívjuk magunkra – és ezáltal a május 24-én 
kezdődő "A magyar cserkészet 100 éve" kiállításra – az arra járók figyelmét. 
 
Ne habozzatok hát, regisztráljatok a játékra, mutassuk meg, mit tudunk! 
 
Jelentkezni itt tudtok: http://goo.gl/d0tN3x  
Részvételi szándékotokat jelezhetitek a 06-20/823-1785-ös telefonszámon is! 
 
A résztvevők ajándékot kapnak, így a közös élmény, a jó szórakozás mellett ez is 
emlékeztet majd Benneteket erre az eseményre!  
 
A flash mob után együtt nézhetjük meg a kiállítást! 
 
Jó munkát! 
 
Sándor Viktória 
Magyar Cserkészszövetség 
Kommunikációs csoport 

http://goo.gl/zTIQsw
http://issuu.com/mcssz/docs/tamop_kiadvany_04__1_
mailto:balu@cserkesz.hu
http://goo.gl/d0tN3x
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Cserkész fúvószenekar videópályázata 

 A Cserkész Fúvószenekar a Magyar Cserkészszövetséggel együtt videó pályázatot 
hirdet! 
 
Feladat: Készíts videót az új Cserkészinduló felvételét felhasználva. 
 
Téma: Olyan kreatív alkotásokat várunk, melyek bemutatják a cserkészet mibenlétét, 
felkeltik az érdeklődést és feltárják a néző előtt a cserkészet sokszínűségét. Ehhez 
fel kell használni a hivatalos Magyar Cserkészinduló 2014-ben készült új 
stúdiófelvételét. 
 
Nevezés: Bármely magyar cserkész készíthet videót a pályázatra. Nevezési díj nincs. 
Akár több alkotás is küldhető. 
 
Határidő: A pályázatok beadási határideje 2014. május 31. péntek 23:59. 
 
Formai követelmények: a videókat nagy felbontásban, 16:9 vagy 4:3 arányban 
várjuk. Időtartam: min 2:21 max 2:30 perc. Az indulónak teljes egészében el kell 
benne hangzania, a hanganyag nem szerkeszthető, megvágása nem ajánlott.  
Kiterjesztés: avi, mp4, mov  
 
Zenei anyag: A zenei anyagot bármely pályázónak kérésre eljutattjuk magas 
minőségű hangfájlként.  
https://soundcloud.com/anatidaephobia-scout-band/magyar-cserkeszindulo-3-
vsz 
 
A kész pályaműveket a csukisz@gmail.com vagy adathordozón személyesen 
(előzetes megbeszélés alapján) várjuk. 
 
Értékelési szempontok: kreativitás, kivitelezés formája, összhang, képi és hanganyag 
illeszkedése, cserkészet értékeinek bemutatásának és megjelenítésének formája. 
 
Jogi nyilatkozat: A hanganyag tulajdonosa a Magyar Cserkészszövetség, bármely 
más területen vagy céllal történő felhasználásához a MCSSZ engedélye szükséges. 
A pályázat leadásával a pályázó elfogadja, hogy az általa beküldött anyagot mind a 
Cserkész Fúvószenekar, mind az MCSSZ szabadon felhasználhatja a készítő 
nevének feltüntetése mellett. 
 
A határidőt követően a legalább 5 tagú zsűri bírálja majd a beérkezett pályaműveket 
és legkésőbb június 15-ig eredményt hirdet. 
 
Jutalmazás: a zenekar által felajánlott különböző díjak. (CD-k, zenei eszközök, stb) 
 
Kérdés esetén bátran keressétek a zenekart: csukisz@gmail.com címen 
 
Jó munkát! 
 
Csuka Zsolt 

https://soundcloud.com/anatidaephobia-scout-band/magyar-cserkeszindulo-3-vsz
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Hivatástisztázó lelkigyakorlat 

 Hivatástisztázó személyesen kísért szent ignáci lelkigyakorlat 
 
 
Kísérő: Forrai Tamás SJ; Gerber György; Gerber Bori 
 
“Kérjem a kegyelmet, amit kívánok. Itt azt a kegyelmet kérem a mi Urunktól, hogy ne 
legyek süket az ő hívására, hanem készséges és szorgos szent akaratának 
teljesítésében” Szent Ignác 
 
Életünk újra és újra útelágazáshoz ér, amikor döntést kell hoznunk. Hogyan tovább? 
Egy Szent Ignác-i lelkigyakorlat hatalmas segítséget adhat, hogy felismerjük, mi is a 
mi hivatásunk. Van, akit a családalapítás vonz, de fél az elköteleződéstől. Van, aki 
vágyat érez Jézus osztatlan követésére az evangéliumi tanácsok útján, de 
bizonytalan, hogy milyen formában is tegye. Szerzetesként, papként? Van, akit 
sokféle vágy feszít, s nem látja még, melyikre hallgasson. Szent Ignác 
lelkigyakorlatai a csend, az ima és a személyes beszélgetések révén segítséget 
nyújtanak abban, hogy rendet teremtsünk életünkben és felismerjük legmélyebb 
vágyainkat. Mély vágyaink elvezethetnek hivatásunk felismeréséhez és egy-egy 
döntő lépés megtételéhez. 
 
Persze kiderülhet, hogy esetleg még nem érettek a feltételek egy végleges döntés 
meghozatalára. Egy 8 napos lelkigyakorlat akkor is segítségünkre lehet, hogy 
előrébb lépjünk és előkészítsünk egy döntést, amit majd később hozunk meg. 
 
További információ: http://eletrendezeshaza.hu/?p=953 
 
 
Mózer Bence csst. (2.) 
MCSSZ kommunikáció 

Csíksomlyói búcsú 

Kedves Cserkészek! 
 
Sok szeretettel meghívunk Benneteket a Csíksomlyói búcsúra, hogy együtt, 
cserkészként vehessünk részt a Szűzanya tiszteletére tartott körmeneten, 
szentmisén. 
 
Egész hétvégés programmal készülünk nektek. 
 
Amit tudni kell: 
- A szállás biztosítva péntektől vasárnapig, polifoam (izolír) és hálózsák szükséges. 
Szállás helyszíne: Csíkszereda, Petőfi Sándor iskola. 
- Ennivalót hozz magaddal. Egyszeri alkalmat mi biztosítunk (szombat vacsora), 
ehhez hozz magaddal csajkát, evőeszközt. 
- Ha nem tudsz pénteken estére megérkezni, akkor találkozunk szombat reggel 8 
órakor Csíkszeredában a Placcon (Tapstéren), egyenruhában, és együtt vonulunk ki 
a nyeregbe. Ha teheted, hozz magaddal csapatzászlót. Kérlek így is jelezd a 

http://eletrendezeshaza.hu/?p=953
mailto:kommunikacio@cserkesz.hu


részvételi szándékodat, és hogy mettől meddig leszel velünk, hogy tudjunk tervezni.  
- Flash-mob (erre szentmise után a nyeregről lejövet a Szék Útján, a Márton Áron 
Gimnázium sarkánál kerül sor) 
Részvételi díj 20 lej/fő, ami tartalmazza a 2 éjszakai szállást, és a szombati meleg 
vacsorát. 
 
Részvételi szándékodat kérlek, június 2.-ig jelezd a cilip.mesi@rmcssz.ro e-mail 
címen. Kérlek ne egyenként jelentkezzetek be, hanem csapatosan/csoportosan 
küldje el a vezető a bejelentkezést. 
 
Ha bármilyen kérdésed, megjegyzésed van, írj a cilip.mesi@rmcssz.ro e-mail címre, 
vagy hívd a +40 740 879 423-as telefonszámot 
 
Cilip Emőke Emese sv. (Mesi) 
T: +40 786 097 683 | T: +40 740 879 423 
cilip.mesi@rmcssz.ro 
 

Regösnap Tompán 

VIII. Regösnap Tompán 
 
Június 7-én minden érdeklődő számára nyitott kulturális és hagyományőrző 
programot szervez az 1511. Dugovics Titusz cserkészcsapat. 
Az ideális, egész napos családi rendezvény célja, hogy képviselje a nemzeti kultúra 
értékeit, élményeken keresztül ismertesse meg kicsikkel és nagyokkal a népi 
hagyományokat, az egészséges életmódot és a cserkész életformát. A regösnap 
ezen felül egy egyedülálló szabadidős tevékenységet is nyújt az érdeklődőknek: a 
pedagógusok megismerhetik a cserkész nevelés alapjait és a játszva tanulás 
módszerét, a szülők pedig kedvet kaphatnak ahhoz, hogy gyermeküknek új időtöltést 
biztosítsanak a cserkészet segítségével. 
 
Érdekel, hogyan kell sípot faragni vagy bőrözni? Íjászkodni szeretnél vagy 
kipróbálnád a barantát, a magyar harcművészetet? Gyere és mássz, faragj, fúrj, lőj, 
lovagolj velünk a tompai regösnapon! Önts szappant, házi kenceficéket vagy 
ismerkedj meg egy csontkováccsal, aki minden testi nyűgből kigyógyít. 
 
Időpont: 2014. június 7., 9:30 
 
Helyszín: Redl-kastély parkja (6422 Tompa, Öregjárás 19. – N 46.182798, 
E 19.533777) 
 
Program: 

 9:30 kapunyitás 
 10:00 ünnepi megnyitó Ludas Matyival 
 délelőtt: hagyományőrző kellékek, mesterségek kipróbálása 
 délután: baranta mutatványosok, népzenei, népmesei és népdalos bemutató 

kicsiknek meseerdő, nagyoknak akadályverseny, családi ügyességi 
versenyek 

mailto:cilip.mesi@rmcssz.ro
mailto:cilip.mesi@rmcssz.ro
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 este: keretmesés táncház élő zenekarral 

 
Találkozzunk 2014. június 7-én Tompán, a bárómajori kastély parkjában! 
 
Mózer Bence csst. (2.) 
MCSSZ kommunikáció 

Cserkész közösségi mise jövőhéten is 

 Ismét közös imádságra hív az Országos elnökség! 
 
 
 
Május 28-án, szerdán ezúttal katolikus szentmisére hívunk és várunk minden 
cserkészt, érdeklődőt, barátot, ismerőst :) 
 
A gitárkíséret mellé hangszeresek jelentkezését várjuk! 
 
Helyszín: Párbeszéd Háza (VIII. ker. Horánszky u. 20.), Pázmány Péter terem 
Időpont: 18 óra. 
 
Részletek hamarosan! 
 
Mózer Bence csst. (2.) 
MCSSZ kommunikáció 

Gyerek Sziget önkéntesség + pontverseny 

 Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen aktívan jelentkeztetek a különleges jutalmazású 
önkéntes cserkészmunkára. Az még jobb hír, hogy még most is érkeznek a 
jelentkezések. Többen jelezték ugyanis, hogy lemaradtak a határidőről, de 
mindenképpen szeretnének részt venni az önkéntes munkában, hogy pontot 
gyűjthessenek, 
 
ezért a jelentkezési határidőt május 26-áig meghosszabbítottuk! 
 
 
 
Részletek: 
 
Különleges jutalmazású önkéntes cserkészmunkát hirdet a Magyar 
Cserkészszövetség a Gyerek Sziget rendezvényen!  
 
A csapatodnak is használ, ugyanis akár őrsi sátrat is kaphattok munkátokért! 
 
Jelentkezz őrsöddel, cserkész barátaiddal, vagy bármilyen formációban, a lényeg, 
hogy a Gyerek Sziget négy hétvégéjéből (június 7-29.) legalább egyen végig 

mailto:kommunikacio@cserkesz.hu


segítsetek. Minden napra 15 cserkészt várunk, természetesen egyenruhában. 
 
Ha május 26-ig jelentkeztek önkéntesnek a budapesti Gyerek Sziget cserkész 
standjához, a következő programotok költségeit a Szövetség állja! Akik segítettek, 
döntésük szerint mehetnek színházba, moziba, lasertagezni, vagy megbeszélés 
alapján olyan programra, melyet szeretnének! 
 
Jelentkezni az alábbi linken tudtok egyénileg, vagy csoportosan: 
 
http://goo.gl/tu4dTh 
 
 
 
Vigyázz, kész, pontverseny! 
 
 
A Gyerek Szigettel indul az a pontgyűjtő akciónk is, melynek keretében kerületenként 
két őrsi sátrat nyerhet a két legtöbb pontot összegyűjtő csapat. A pontgyűjtés egy 
éven át (jövő nyárig) tart, így minden kerület két legaktívabb csapata már biztosan a 
vadonatúj sátrakkal táborozhat a 2015-ös nagytáborában! (Természetesen ország-
szerte lesznek rendezvények, tehát területileg mindenki hasonló esélyekkel indul 
majd.) 
 
A pontokat az önkéntes szolgálatot ellátó cserkészek után minden csapat számára a 
programot követően írjuk jóvá a csapatok számára. A pontgyűjtés csapatonként 
történik. 
 
A részletekről és a kidolgozott pontversenyről hamarosan részletesebb tájékoztatást 
is adunk! 
 
A Gyerekszigeten a feladatotok: kalandpálya-felügyelet, mesélni a cserkészetről és 
az élményekről a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt, kézműveskedni, játszani a 
gyerekekkel, egyszóval az interaktív standot üzemeltetni. Emellett papírokat kitöltetni, 
toborzóanyagot osztogatni, esetleg segíteni a stand felépítésében/lebontásában. 
Nem titkolt szándékunk a népszerűsítés és a toborzás, utóbbi esetében pedig a 
jelentkezés után a Szövetség nevelési vezetőinek segítségével keressük meg az 
érdeklődőknek a hozzájuk közeli befogadó cserkészcsapatot. 
 
Gyere és jelentkezz Te is! Emellett kérünk, segíts, hogy eljusson más cserkészekhez 
is ez a lehetőség! 
 
 
Köszönjük! 
 
Kérdéseitekkel forduljatok hozzánk bátran a program@cserkesz.hu címen! 
 
 
Jó munkát! 
 
Cserkészház - programiroda nevében 

http://goo.gl/tu4dTh
mailto:program@cserkesz.hu


 
 
 
Mózer Bence csst. (2.) 
 
Magyar Cserkészszövetség 
Kommunikációs csoport 

Beszámolók 

Itt az Országos Cserkésznapról készült videó! 

 KCST! 
 
Megjelent az Országos Cserkésznap beszámoló videója, melyet az alábbi 
hivatkozáson tekinthettek meg: 
 
http://youtu.be/Re9zqejh9aQ 
 
Jó munkát! 
 
Mózer Bence csst. (2.) 
MCSSZ kommunikáció 

Házunk tája... 

OTV közlemény cserkésztáborokhoz 

Kérem - a csapatparancsnokot és táborparancsnokot -, hogy a Táborozási 
Szabályzatban megadott határidőig add postára az illetékes hatóság felé a 
cserkésztáborozásod bejelentését. 
 
A cserkésztáborok sorozatos jogszabálysértése miatt a Kormányhivatalok 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei (ÁNTSZ) és Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (zöldhatóság) is végzéseket 
hoztak.(Egymástól függetlenül több külön-külön ÁNTSZ és KöTeVíFi is küldött 
végzést.) Amennyiben újabb jogszabálysértést követ el bármelyik cserkészcsapat 
úgy pénzbírságot rónak ki az MCSSZ-nek. Az MCSSZ ezt a pénzbírságot (és a 
cserkészet hírnevének rontásának terheit) ráterheli az illetékes csapatparancsnokra. 
 
Néhány tipikus jogszabálysértés: 
- bejelentés hiánya, 
- késői/határidőn túli bejelentés, 
- pontatlanul beadott bejelentés. 
 
Megoldási javaslataim: 
- Csak a Táborozási Szabályzat aktuális mellékleteiben található formanyomtatványt 
használd. NE régi formanyomtatványt, és NE saját fogalmazást írj. 
- A Táborozási Szabályzatban megadott határidőig add postára az eredeti 

http://youtu.be/Re9zqejh9aQ


értelemszerűen, pontosan kitöltött és aláírt nyomtatvány. (A másolatot a táborozási 
engedély kérésedhez csatold, amit a cserkészkerületednek küldesz el.) 
- A Táborozási Szabályzat és mellékleteiben leírtak szerint jár el. 
 
Lásd Táborozási Szabályzat és mellékletei: 
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok 
 
 
Jó táborozást! 
 
Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.) 
Magyar Cserkészszövetség 
országos táborozási vezető 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2014. május 22., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt  

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

 
 
 

http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok
http://www.cserkesz.hu/elnokseg/

