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Az MCSSZ helyzete 

100 évesek lettünk 

A Centenáriumi Év megnyitóját a Magyar Cserkészszövetség az Országház Felsıházi termében 
rendezett ünnepi emlékülésén tartotta. Közel 400 cserkész győlt össze, közülük többen a határon 
túlról érkeztek, s természetesen jelen voltak a cserkészszövetségek vezetıi, állami és egyházi 
vezetık. A hangsúly az emlékezésen volt, köszönetet mondva mindazoknak, akik lehetıvé tették, 
hogy itt és most megünnepelhessük az elmúlt száz évet. 
 
Szövetségi vezetıink mellett beszédet mondott Craig Turpie, a WOSM Európai Bizottságának 
elnöke is, illetve láthattuk Luc Panissod, a WOSM fıtitkárának videóüzenetét. A hivatalos 
programpontok mellett öt újdonsült cserkésztestvérünk tehetett fogadalmat, illetve sor került a 
megjelent vezetık fogadalmának megerısítésére is. Az ünnepség házigazdája Németh Kristóf 
színmővész, a 15. Bethlen Gábor cserkészcsapat egykori segédtisztje volt. 
 
A cserkészek ezután átvonultak a Kálvin térre, arra a helyre, ahol egy évszázaddal ezelıtt 
megalakult szövetségünk, s az itt elhelyezett emléktábla elıtt énekeltük el a Szózatot. Aki idáig 
eljött velünk, azt a szervezık forró teával és egy könnyő ebéddel is megkínálták. 
 
Havasi Máté (25.) 
MCSSZ Kommunikáció 

Craig Turpie a centenáriumról 

A magyar cserkészet százéves születésnapját ünnepli 
 
1912. december 28-án néhány jó szándékú, különbözı felekezeteket képviselı ember győlt össze 
Budapesten, hogy megalapítsák a Magyar Cserkészszövetséget. Havasi Máté, a szövetség 
tagjának szavaival élve: „Maroknyi ember jött össze, hogy valami újat alkosson. Így kezdıdnek a 
nagy dolgok. Így született meg száz évvel ezelıtt a Magyar Cserkészszövetség is. Ami azóta 
történt, nem volt mindig könnyő vagy vidám: a kemény munka mellett meg kellett küzdeniük a 
betiltás és az újjáalapítás gondjaival és mindennel, amit a huszadik század csak hozott.” 
 
És most ugorjunk száz évvel elıbbre, mikor is 400 cserkész győlt össze a budapesti 
Országházban, 2012. december 28-án, hogy részt vegyen egy különleges ünnepségen, mely az 
ünneplés mellett az elismerésrıl is szólt. A történelmi jelentıségő ülésen megjelentek között 
voltak a szomszédos és a távolabbi országokban mind a mai napig tevékenykedı magyar 
cserkészek képviselıi is. 
 
Ez a pillanat tehát nemcsak az ünneplésrıl, hanem az emlékezésrıl is szólt, elismeréssel adózva 
a huszadik század kihívásaival megküzdı mozgalom elıtt. Újra Havasi Mátét idézem: 
„Cserkésztestvéreinkkel együtt ünnepeltünk. Luc Panissod, a WOSM fıtitkára videóüzenetében 
üdvözölt minket. Craig Turpie, az Európai Cserkész Bizottság elnöke személyesen jött el, hogy 
beszédét megtartsa, akárcsak szövetségünk jelenlegi vezetıi. Ezenfelül öt új tagunk tett 
cserkészfogadalmat; némelyikük kiscserkész, de akadt köztük felnıttcserkész is.” 



 
Craig Turpie beszédében többek között ezt mondta: „A cserkészmozgalom századik 
születésnapja minden országban olyan pillanat, ami megállásra és visszagondolásra késztet. 
Fokozottan igaz ez Magyarországra, ha visszatekintve látjuk, idınként milyen jelentıs 
kihívásokkal kellett, hogy szembenézzen ez a szövetség. Hogy a magyar cserkészet fennmaradt a 
legnehezebb idıszakokban is, nemcsak a cserkész alapelvek erejét példázza, hanem elismerést 
jelent azok számára, akiknek elkötelezettsége és önfeláldozása lehetıvé tette, hogy a lángot 
tovább lehessen adni. Ám a múlt felidézése után rögtön elıre kell pillantanunk. A cserkészet 
minden országban tovább kell, hogy fejlıdjék, hogy a ma és a holnap fiatalságának igényeit 
kielégíthesse. A ti szövetségetek jelentıs lépéseket tett az utóbbi években és kérlek titeket, hogy 
folytassátok ezt az utat, szólítsatok meg még több, különbözı háttérrel rendelkezı magyar 
fiatalt.” 
 
A parlamenti megemlékezés után a résztvevık ellátogattak a Kálvin térre, az emléktáblához, 
amely azon a helyen áll, ahol a Magyar Cserkészszövetség száz évvel ezelıtt létrejött. 
 
 
Craig Turpie 
a WOSM Európai Bizottságának elnöke 
 
Az eredeti cikk ITT olvasható. 

Új szabályzataink 

KCST! 
A mai napon (2013. január 12-én) hatályba lépett az új alapszabály (ASZ) és az új szervezeti és 
mőködési szabályzat (SZMSZ)! 
Kapcsolódó dokumentumokat megtaláljátok a honlapon!  
 
Szabályzatok (ASZ és SZMSZ): 
http://www.cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/oib/szabalyzatok 
 
Iratminták: 
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/oib/iratmintak 
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Csapatparancsnokok figyelem! 



teendık a küldöttgyőlések mőködıképességének megteremtése érdekében. 
(CSPK részére) 
 
Az új szabályzataink életbelépésével az eddigi közgyőléseket a küldöttgyőlések váltják fel. A 
csapat képviseletének megoldása most rajtad, csapatparancsnokon múlik. A szükséges 
feladatokat pontokba szedtük, de az elsı 3 pont idıben párhuzamosan is elvégezhetı.  
 
1. ECSET adatok ellenırzése.  
a. Amennyiben nincs ECSET hozzáférésed, sürgısen keresd a titkárságot a 
titkarsag@cserkesz.hu címen!  
b. Az ECSET-be belépve ellenırizd, hogy az az e-mail címed van-e megadva amit hivatalos 
levelezésre is szeretnél használni. Ha nem állítsd be a megfelelıt, majd pipáld be a 
jelölınégyzetet, ezzel jóváhagyod, hivatalos értesítési címként!  
c. Frissítsd csapatod és a csapat tagjainak adatait! 
 
2. Felnıtt korú tagok bíztatása 
a. A csapat felnıtt tagjairól, azaz mindazokról, akik elmúltak 18 évesek, és írásban kérték a 
felvételüket a szövetség felnıtt (korábban “rendes”) tagjai közé január 31-ig készíts egy írott 
listát, és azt folyamatosan tartsd naprakészen!  
b. A 18. életévüket betöltött tagjaidnak segíts teljes jogú taggá válni. Ezt ık az ECSET-en, 
keresztül, vagy általad (cspk-útján) kérhetik, kezdeményezhetik. 
 
3. Csapatvezetıség győlésének megszervezése  
a. Ezt az ülést minél hamarabb, de legkésıbb a kerületi küldött győlés elıtti napig tartsd meg!  
b. Legalább egy héttel az ülés idıpontja elıtt hívd össze!  
c. Hívd meg a csapat felnıtt tagjait, a fenntartó testület képviselıjét, a körzet elnökét (ha a csapat 
körzethez is tartozik), a tanácsadó testület tagjait (ha van már ilyen)!  
d. A meghívóban szerepeljen az ülés pontos helyszíne, idıpontja, tervezett idıtartama, a tervezett 
napirend és az ülést elıkészítı dokumentumok, valamint az, hogy az ülésen cserkész 
egyenruhában kívánatos-e megjelenni!  
 
4. Csapatvezetıség győlésének megtartása  
a. Az ülés rendesen, közös imával kezdıdik.  
b. Az ülést Te hívtad össze ezért Te vezeted. Ha nem érkezel meg idıben megérkezésedig, illetve 
az ülés idejére a szavazati joggal rendelkezık, maguk közül levezetı elnököt választanak. Ezt a 
választást a rangidıs tag vezeti.  
c. Mandátumvizsgálat szempontjából elegendı, ha a jelenlevık az ülés jegyzıkönyvében 
feltőntetésre kerülnek. A szavazás kézfeltétellel zajlik.  
d. Válasszatok egy jegyzıkönyvvezetıt!  
e. Fogadjátok el a napirendet, aminek során önálló indítványokat is felvehettek a “javaslatok, 
indítványok” napirendi pontba!  
f. A megfelelı napirendi pontnál csapat felnıtt tagjaival önmagatok közül a csapat teljes 
taglétszámára vonatkozóan minden megkezdett 35 fı után válasszatok egy küldöttet és egy 
pótküldöttet, akik a cserkészcsapatot a kerületi küldöttgyőlésen képviselik. A taglétszámot ez 
esetben a választást megelızı naptári év december 31-i állapot szerint kell venni úgy, hogy nem 
számítanak bele a pártoló és a tiszteletbeli tagok, valamint a felfüggesztett tagok! A szavazás 



nyílt, ha azonban egy szavazati joggal rendelkezı tag kéri, titkosan kell szavazni. A választás 
menete az alábbiak szerint történjen: 
 
“SZMSZ 39. § (1) Amennyiben egy szervbe tagokat választanak, a szavazólapon szereplı jelöltek 
közül annyira lehet szavazni, ahány tag megválasztásra kerül.  
 
SZMSZ (2) A szavazatszámlálás a következıképpen zajlik:  
a) a jelöltek nevét a rájuk leadott szavazatok száma alapján csökkenı sorba kell rendezni,  
b) a sor elején a megválasztandó tagjelöltek számának megfelelı számú tagjelölt mandátumhoz 
jut,  
c) ezt követıen a megválasztandó póttag-jelöltek számának megfelelı számú póttag-jelölt 
pótmandátumhoz jut,  
d) a fennmaradó jelöltek nem jutnak mandátumhoz. Amennyiben szavazategyenlıség miatt a 
szükségesnél több jelölt jutna mandátumhoz, akkor az utolsó helyen szereplı, azonos számú 
szavazatot kapott jelöltekrıl újra kell szavazni. Amennyiben újra szavazategyenlıség áll fönn, a 
jelöltek közül sorshúzással kell választani.”  
 
Egyeztesd a küldöttekkel, hogy ha valamelyiküknek közbejön valami, akkor milyen módon 
értesít téged, illetve a pótküldöttet, annak érdekében, hogy a csapat képviselete teljes legyen a 
kerületi közgyőléseken.  
 
g. Az ülés rendesen, közös imával ér véget.  
h. A jegyzıkönyvet egy héten belül küld el az ülésen megjelent tagoknak, akiknek egy hetük van 
észrevételeket tenni. A jegyzıkönyvvezetıvel ezen észrevételek figyelembe vételével 
egészítsétek ki a jegyzıkönyvet, majd írd alá, majd tárold a csapat irattárában!  
i. Az ülés jegyzıkönyvének elektronikus példányát az ülés után legkésıbb két héttel küld meg a 
kerületi elnökségnek!  
 
5. Küldöttek értesítése a küldöttgyőlésrıl  
a. A kerülttıl hamarosan érkezik hozzád egy meghívó, amely a kerületi küldöttgyőlésre 
vonatkozik, ezt azonnal juttasd el a megválasztott küldötteknek és pótküldötteknek!  
b. Egyeztesd a küldöttekkel a csapatgyőlésen megbeszéltek szerint (3/b) a képviseletet!  
 
6. Küldöttek részvétele a kerületi küldöttgyőlésen  
a. A küldött mandátumát ott megválasztó ülés jegyzıkönyvével igazolja.  
 
Jm! 
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Ötletgyőjtés 

KCST! 
 



Gyors bemutatkozás:) 
Kun Zsuzsi vagyok, januártól az MCSSZ kommunikációs vezetıje. A Budapesti Corvinus 
Egyetemen végeztem marketing szakirányon, és az elmúlt években nonprofit marketing területen 
dolgoztam. Szeretném a megszerzett tapasztalataimat az MCSSZ javára fordítani.  
 
Most mihez kérnénk az ötleteiteket? 
A megújult M2 - Gyerekcsatorna kereste meg az MCSSZ-t egy együttmőködés reményében. 
Ehhez két területen is várjuk az ötleteiteket: 
1. Egy 12 +1 részes minisorozat alapötlete. Célja, hogy bemutassa és vonzóvá tegye a 
cserkészetet 7-12 éves gyerekeknek. Meg kell mutatnia a közösséget, az aktivitásokat és a 
lelkiséget is. Fontos, hogy a mősor struktúrája alakalmas legyen arra, hogy a cserkészet nevelési 
szempontjai is helyet kapjanak benne. (A plusz egy rész pedig már a szülıkhöz szól majd, felnıtt 
idısávban.) 
2. Az M2 jelenelegi mősorstruktúrájába bekapcsolható ötletek. (pl: gyermekhíradó) 
Ötleteiteket szeretettel várjuk 2012. január 23. éjfélig a kommunikacio@cserkesz.hu címre. 
Ezt követeıen fogjuk pontosítani a tényleges mősorstruktúrát az M2-vel. 
Ér szabadjára engedni a kreativitásotokat. 
Köszönjük az erre szánt idıtöket. 
Jó munkát! 
 
Kun Zsuzsanna 
kommunikációs vezetı 
Magyar Cserkészszövetség 

Változatlan értékek 100 év múltán is 

A centenárium alkalmából Buday Barnabással, szövetségünk elnökével készült interjú a Lánchíd 
Rádióban.  
A hanganyag meghallgatható ITT. 

ECSET fejlesztés 

KCST! 
Új szabályzataink életbelépésének következményeként igyekszünk minél hamarabb átvezetni a 
szükséges változtatásokat az ECSET-ben! 
 
Elkészült változtatások fejlesztések: 
- Az ecsetben az eddigi "rendes tag" megnevezést cseréltük "felnıtt tag"-ra. 
- A cserkészek mostantól az ECSET-en keresztül is jelentkezhetnek felnıtt tagnak. Aki elmúlt 18 
éves annak automatikusan megjelenik egy külön funkciógomb a cserkész adatoknál. 
 
Fejlesztés alatt: 
- csapatküldöttek megjelölése (terveink szerint a csapat adatainak szerkesztésénél egy legördülı 
listából lehet majd választani tagot és tisztséget is.) 
- kerületküldöttek megjelölése (ugyanúgy minta csapat esetében, csak kerületi szintrıl) 
- éves jelentések korrigálása (pl.: kötelezı legyen megadni cspk helyettest is) 
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Cserkész stratégia 

KCST! 
 
Íme a stratégiai anyag, ami az elmúlt idıszak az MCSSZ központi törekvéseit meghatározza. Ezt 
szerintem mindenképpen el kell olvasni ahhoz, hogy a jelenlegi folyamatokat megértsük. Nem 
csupán a mi elnökségünk szellemi terméke ez az összmagyar cserkészstratégia, ennek 
megalkotásában a határon túli cserkészszövetségek is részt vettek, ık is ez alapján szervezik és 
tervezik a jövıt. 
 
Innen letölthetı: 
http://cserkesz.hu/sites/default/files/strategia.pdf 
 
 
Nagyon röviden: 
 
Növekedési területek és azok akcióterületei: 
1. Mőködı csapatok megerısítése 
1.1 Toborzás erısítése 
1.2 Vezetıképzés és továbbképzés regionális szinten 
 
2. Új csapatok létrehozása 
2.1 2-3 éves csapatalapítást támogató projekt (vezetıképzés és alakuló csapatok vezetıinek 
mentorálása) 
2.2 Felfedezı táborok több helyszínen (cserkészetbe bevezetés) 
 
3. Vonzó cserkészet kialakítása 
3.1 Nevelési tevékenység megújítása (VK és nevelési anyagok) 
3.2 Szakági rendszer újraélesztése (hobbi sportok, természetjárás és védelem területén) 
3.3 Nemzeti vezetıképzı központ kialakítása 
3.4 Cserkészet jelenléte a pedagógus képzésben-anyaországban és lehetıség szerint a határon túl 
 
4. Látható cserkészet 
4.1 Helyi önkéntes programok elımozdítása nemzeti szinten 
4.2 Erısen felépített 100 éves rendezvénysorozat megvalósítása (országos határon túli, diaszpóra 
és minden esetben helyi lábak) 
 
5. Nemzeti mozgalom erısítése 
5.1 Régiós és nemzeti programok megvalósítása 



5.2 Csere programok kialakítása 
5.3 Közös vezetıképzés 
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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. 

"Milyen száz esztendı volt ez?" 

Beszámoló az Emlékülésrıl 
 
„Milyen száz esztendı volt ez? - ”tette fel a kérdést a cserkészeknek írt levelében Kövér László, 
az Országgyőlés elnöke, aki az elmúlt évszázad szörnyőségeire emlékeztette a hallgatóságot. „A 
magyar történelem egyik legsötétebb évszázada - áll a házelnök levelében - amelyben a jót és az 
igazat, az összetartozást és az önzetlen szolgálatot börtönnel vagy akasztással büntetve üldözte a 
hatalom, ha érdekei úgy kívánták.” Kövér László köszönetét fejezte ki a cserkészmozgalomnak, 
amiért ezekben a vészterhes idıkben is helyt tudott állni, és hő tudott maradt azokhoz az 
eszményekhez, amelyekre fogadalmat tett.  
 
Az Emlékülés, - mint minden cserkész program, közös imádsággal kezdıdött, melyben 
ökumenikus nyitottsággal egyházfık vettek részt. Gyulai Endre ny. szeged-csanádi püspök, az 
MCSSZ korábbi elnöke, Palánki Ferenc egri segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
ifjúsági ügyekért felelıs püspöke, Gáncs Péter a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök 
püspöke, Szuhánszki Gábor metodista lelkész és Radnóti Zoltán rabbi. Az emlékülést 
megtisztelte jelenlétével több pap és lelkész díszvendégünk. Többek között: Szontágh Szabolcs 
református lelkész, Bölcskei Gusztáv református püspök, a Magyarországi Református Egyház 
zsinatának elnöke képviseletében: Beer Miklós váci püspök, aki sokáig az I. cserkészkerület 



elnöke volt; dr. Fischl Vilmos a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának titkára. 
 
Az Országgyőlés elnöke a hálás nemzet köszönetének jeleként Arany Országgyőlési Emlékérmet 
adományozott a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának, és Ezüst Országgyőlési 
Emlékérmeket több határon túli magyar cserkészszövetségnek.  
 
A Lord Robert Baden-Powell of Gilwell által 1907-ben alapított cserkészmozgalom 1910-ben 
jelent meg Magyarországon. Az 1912. december 28-án szövetséggé szervezıdı cserkészet 
annyira népszerővé vált Magyarországon, hogy 1933-ban Gödöllı adhatott otthont a 26.000 fı 
részvételével tartott 4. Cserkész Világdzsemborinak. A szocializmus idején a mozgalom 
hivatalosan nem mőködhetett, a hatalom az Úttörık Szövetségébe integrálta a szervezetet. A 
cserkészmozgalom a szövetség 1990-es újraalakulása óta ismét virágzik Magyarországon.  
 
Az ünnepi emlékülésen a Honvédelmi Minisztérium képviseletében Vargha Tamás parlamenti 
államtitkár, és Fodor Lajos közigazgatási államtitkár is részt vett.  
 
Forrás: honvedelem.hu 
 
A Magyar Televízió anyaga itt tekinthetı meg. 
 

Gyakornoki lehetıségek 

 
A Magyar Cserkészszövetség munkatársat keres az alábbi helyre: 
PROGRAMSZERVEZİ GYAKORNOK 
 
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 
 
A gyakornokmunka elınyei 
Munkatapasztalat-szerzés 
Szakmai gyakorlati lehetıség 
Fix anyagi juttatatás 
Lehetıség a folyamatos szakmai fejlıdésre 
Lehetıség szakdolgozati témához 
Lehetıség új kapcsolati-háló kiépítésére 
Rugalmas munkaidı 
Jó hangulatú, szakértı csapat 
Értékteremtı környezet 
 
Munkavégzés helye 
Budapest 
 
Jelentkezés 
A titkarsag@cserkesz.hu címre küldött fényképes önéletrajz és motivációs levél. 
 
Jelentkezési határidı:  
2012. január 16. 
 
 
 
 
A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma munkatársat keres az alábbi helyre: 
Összmagyar Cserkésziroda GYAKORNOK 
 
Feladatok: 
Az összmagyar cserkésziroda igazgatójának támogatása az alábbiak szerint: 
 
Ügyintézés programok szervezése kapcsán 
Vezetık szakmai munkájának támogatása 
Szakmai anyagok elıkészítése, kezelése 
Egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó kreatív feladatok ellátása. 
Pályázatok megirásában való segitség 
Titkári feladatok ellátása 
 
 
Elvárások: 
Elhivatottság az igényes munka iránt 
Jó kommunikációs készség 
Kreativitás 
Problémamegoldó gondolkodás 
Gyors reakcióidı, lényeglátás, precizitás, nyitottság az új dolgok iránt; 
Felhasználói szintő számítógépes ismeret (MS office ismerete) 



Cserkész kötıdés 
Heti 16 óra (vagy ennél több) rendelkezésre állási idı 
 
 
Elınyt jelent: 
Honlapszerkesztéssel kapcsolatos tudás 
Határon túli cserkész elınyt jelent 
Határon túli és szórvány cserkészet ismerete 
Pályázati tapasztalat 
Segítıkész, együttmőködı személyiség 
 
 
A gyakornokmunka elınyei: 
Munkatapasztalat-szerzés 
Szakmai gyakorlati lehetıség 
Fix anyagi juttatatás 
Lehetıség a folyamatos szakmai fejlıdésre 
Lehetıség szakdolgozati témához 
Lehetıség új kapcsolati-háló kiépítésére 
Rugalmas munkaidı 
Jó hangulatú, szakértı csapat 
Értékteremtı környezet 
 
 
Munkavégzés helye: Budapest 
 
Jelentkezni a Szorád Gábornál a Gabona@aol.com drótpostacímre elküldött fényképes 
önéletrajzzal, motivációs levéllel lehet. 
Érdeklıdni személyesen a titkárságon lehet az alábbi telefonszámon: +36 30 682 60 15 
 
Jelentkezési határidı: 2013. február 15. 
 
 
Csepregi Márton cstj. (1909.) 
Országos iroda - igazgató 

Újra Cserkészbál 

A 25. Szent Imre cserkészcsapat szeretettel meghívja Önt a XIX. Országos Cserkészbálra 
2013. február 2-án, szombaton 19 órai kezdettel. 
 
A bál helyszíne: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (1114 Villányi út 27.). Megjelenés 
alkalomhoz illı öltözetben. 
 
Jegyárak: elıvételben: 2500 Ft, a helyszínen: 3000 Ft. 
Elıvétel lezárulta: jan. 27., vasárnap. Az ezután feladott utalásokat nem áll módunkban 



jegyrendelésként elfogadni. 
 
Jegyvásárlás átutalással: 
A következı számlaszámra történı átutalással: Rudan János, 11773119-14543636, OTP Bank. 
A közlemény rovatban szerepeljen, hogy ki(k), hányan, honnan (melyik cserkészcsapatból) 
rendelték a jegyeket. 
Kérjük az átutalással történı fizetés esetén a rudanj@gmail.com-ra is juttassák el ezen adatokat 
Rudan Jánosnak! 
 
Jegyvásárlás személyesen: 
Ábrányi-Baloghné Mocskonyi Erzsébet mocskonyi.erzsebet@gmail.com 
Bellák Hédi bellak.hedvig@cserkesz.hu 
Horváth András andrishorvath@gmail.com 
Ábrányi-Balogh Péter abpeter@gmail.com 
Rudan János rudanj@gmail.com 
 
A belépés határon túliak ill. külföldrıl érkezı magyar cserkésztestvéreink számára ingyenes. 

 

Cser-Készen az Életre tábor 2013 

KCST! 
Idén is lesz cserkész tematikájú tábor Zánkán az Erzsébet-program jóvoltából. 
 
A tábor meghirdetése már itt olvasható: 
http://cserkesz.hu/tabor 
 
A tábor fıszervezıje: Juhász Miklós csst. (871.) 
nyaritabor@cserkesz.hu  
 
Jm! 
Csepi 
 
Csepregi Márton cstj. (1909.) 
Országos iroda - igazgató 

 

Cserkészparkok 30/10 

Teljesítménytúra a Csobánkai Közép-európai Cserkészpark és a Sztrilich Pál 
Cserkészpark között 
 
Dátum: 2013. február 23. szombat 
Indulás: Csobánkai Közép-európai Cserkészpark 



Érkezés: Sztrilich Pál Cserkészpark 
Távok: 30 km és 10 km 
 
30 km-es rajt: 7:00 – 8:00 között a Csobánkai Közép-európai Cserkészparkban 
10 km-es rajt: 9:00 – 10:00 között Solymár határában a Shell kútnál a 64/164-es busz 
megállójában. 
 
Fıszervezı: Märle Tamás program@cserkeszpark.hu +36207700890 (Közép-európai 
Cserkészpark) 
 
Mindkét távhoz: A nevezési díjból korábbi túrázóknak annyiszor 5% kedvezmény, ahány 
Cserkészparkok 30-on indultak. 
 
Szállás a rajtnál a Csobánkai Közép-európai Cserkészpark épületében. Ára: 1500 Ft+áfa/fı/éj. 
Érdeklıdni lehet: csobanka@cserkeszpark.hu , +36 20 38-79-134 
 
Kérünk, hogy hozz magaddal egy Pilis – Visegrádi-hegység és egy Budai-hegység 
turistatérképet. 
 
Résztvevıi felelısségi nyilatkozat: 
Elismerem, hogy a túrán saját felelısségemre indulok és egészségi állapotom, felkészültségem 
megfelel a teljesítménytúrán való részvétel feltételének. Alapvetı tájékozódási képességgel, 
tapasztalattal rendelkezem. Sérülés esetén kártérítési igénnyel nem élek.16 életévemet 
betöltöttem, vagy 16 évnél idısebb személlyel együtt veszek részt a túrán, továbbá szüleim 
hozzájárultak a versenyen való indulásomhoz. Elfogadom, hogy a túráról készült film- és 
képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában (pl. honlap, szórólap, stb.) 
szerepelhetek és ezért ellenszolgáltatást nem kérek. Tudomásul veszem, hogy a nevezési lap 
hiányos, pontatlan vagy olvashatatlan kitöltésébıl adódó problémákért a rendezıség nem vállal 
felelısséget. Nyilatkozom, hogy csak a kijelölt útvonalon túrázom, és a túra során keletkezı 
hulladékot nem dobom el az erdıben, hanem magammal viszem tovább. 
 
Elıjelentkezés kötelezı ITT.  

 

Felfedezı tábor 

KCST! 
 
Idén a Felfedezı tábor szervezıi csapata így néz ki: 
 
FİSZERVEZİ (reklámok, elvi kérdések, turnus specifikációk) 
Várdai Balázs ıv. (442.) 
+36-20-211-4196 | balazs@felfedezotabor.hu 
 
Jelentkezés, adminisztráció, pénzügy 



Csizmazia Orsi csst. (442.) 
+36-20-828-9800 | orsi@felfedezotabor.hu 
 
JM! 
 
Lakatos Gergı csst. (442.) 
stratégiai vezetı 
 
Érték és élmény! • Táborozz a természetben a cserkészekkel! 
www.felfedezotabor.hu 
Felfedezı FaceBook oldal 

 

STVK új képzésvezetıje 

2013. január 1-tıl Kéri László cst (1507.) látja el a segédtiszt-vezetıképzés képzésvezetıi 
szolgálatát. Munkájára Isten áldását kérjük! 
Egyúttal ezúton is megköszönjük a feladatot eddig ellátó Solymosi Balázs cst. (205.) 12 éven át 
tartó áldozatos és odaadó képzésvezetıi munkáját!  
 
Pótor József cst. (304.) 
vezetıképzési igazgató 
MCSSZ "Gilwell Csapat" 
 
 
 
Kéri László cst. (1507.) 
 
Laca 1975. április 2-án született Szegeden. A Szegedi Tudományegyetemen 2000-ben szerzett 
földrajz tanári diplomát. Jelenleg szegedi Karolina Iskolában tanít földrajzot. 
2006-ban segédtiszti, 2010-ben f cserkésztiszti képesítést szerzett.  
2006-tól parancsnoka az 1507. sz. Árpád-házi Szent Margit cserkészcsapatnak.  
2007-tıl folyamatosan részt vesz a STVK-ban, mint a törzs tagja. 2010-ben a fillmore-i Jubi 
tábor Magyar Csapat parancsnoka volt. 2011-ben megválasztották meg az V. (dél-alföldi) 
cserkészkerület vezetıtisztjének. 

 

Beszámolók 

Negyedik „cserkészkarácsony” Déván 

Nagy örömünkre az idei karácsonyi-újévi szünetben is elmehettünk Dévára, hogy a gyerekekkel 
foglalkozhassunk 3 napon keresztül. Nagyon jó volt ismét visszatérni a dévai gyerekek közé. İk 



is örültek nekünk, hiszen ilyenkor csak azok a gyerekek maradnak az otthonban, akiket nem 
visznek haza szüleik, vagy jobb, ha Déván maradnak. Idén a Szovátai Gyermekotthon lakói is 
Déván karácsonyoztak, így új fiatalokkal is találkoztunk a „régiek” mellett. Délelıttönként 
kézmőveskedtünk, délután pedig sportoltunk és társasjátékoztunk. Szombat délután felmentünk a 
várba a kicsikkel együtt. Vasárnap szerencsénkre Csaba testvér itthon volt, így İ mutatta be a 
Szentmisét, utána közösen ebédeltünk, beszélgettünk vele. Végezetül átadtuk a Zugligeti Szent 
Család Plébánia híveinek anyagi támogatását, és a cserkészek fogkefe és fogkrém adományait. 
Aki kedvet kapott hasonló kezdeményezéshez, írjon a dévai otthon vezetıjének, gyakorlatilag 
bármikor lehet menni, segíteni, játszani a gyermekekkel. 
 
Képek ITT találhatók. 
 
Lakatos Gergely csst. (442.) 

 

Új cserkészotthon Újpesten 

Egy különleges és ritka eseményre győltek össze az újpesti cserkészek vendégeikkel december 
29-én. Több mint háromévnyi cserkészmunka gyümölcseként csapatotthont azaz „cserkész-
klubbot” avathatott az újpesti 1918. számú Xántus János Cserkészcsapat. 
 
Az önkormányzat kedvezményes bérleti díjjal segített. Az esemény jelentıségét adja, hogy több 
mint 70 éve nem volt példa arra Újpesten, hogy olyan önerıbıl és önkéntes munkával 
kialakítandó, fiataloknak szánt cserkész klubhelység jöjjön létre, mint amilyen a Petıfi u. 8. 
szám alatt most megnyíló. 
 
Az olykor megható máskor vidám ünnepség során megemlékeztek az újpesti cserkészet 100 
évérıl, amely évforduló egybe esett a Magyar Cserkészszövetség centenáriumával is. Az 1912. 
december 28-i közgyőlésen ugyanis az újpesti „Sirály” csapat is az alapítók között volt. Nem 
véletlen, hogy a két világháború között igen nagy és pezsgı cserkészélet folyt Újpesten. 
 
A köszöntést követıen az egy órás megemlékezés fı momentuma volt, amikor Pályi László, az 
Újpest–Kertvárosi Szent István templom plébánosa, Újpest Díszpolgára megszentelte a 
cserkészcsapat új otthonát. Ezt csapattörténeti elıadás követte majd a köszönetnyilvánítás szavai 
hangoztak el. Végül a csapat terveirıl és a csapatotthonnal kapcsolatos tervekrıl szóltak a 
cserkészek. Az eseményen megjelentek továbbá dr. Gerber Alajos Újpest Díszpolgára, 
öregcserkészek, régi újpesti cserkészek, testvércsapatok képviselıi, szülık, barátok és 
támogatók. 
 
A 2009. évi elsı tábor óta a csapat 32 „önszervezı” programon vett részt, amelyben benne van 5 
nagytábor, 7 portya (2-3 napos kirándulás), paintball, barlangtúrázás, rádióamatırködés, éjszakai 
túrák és bowlingozás is. 
 
„A cserkészcsapat új csapatként a legszebb újpesti cserkészhagyományokra építve valósítja meg 
a hivatását. A munkánk során a csapat ötvözi a hagyományos értékeket (Isten-Haza-Embertárs) a 



mai kor megváltozott igényeivel és eszközeivel” – mondta Záhonyi Lajos csapatparancsnok a 
megnyitón. 
 
A csapat szeretettel várja 10-18 év közötti fiatalok jelentkezését Újpestrıl és a szomszédos 
kerületekbıl, csapatotthon ugyanis nagyon jól megközelíthetı helyen, Újpest központjában van. 
E-mail: xantuscserkeszcsapat@gmail.com 
 
Záhonyi Lajos csst. (1810.) 
csapatparancsnok 
 
Forrás: www.ujpest.hu 

 

A csapat 

KCST!  
 
A stratégia megvalósítása érdekében, amint azt a pályázati forrásaink lehetıvé tették, bıvítettük 
a központi "csapatot" ami az alábbiak szerint alakult: 
 
Irodavezetés 
Irodavezetı: Csepregi Márton cstj. (1909.) 
Titkárságvezetı: Kollár Tamás (1002.) 
 
Pénzügy 
Pénzügyi vezetı: Kovács András ıv. (1909.) 
Könyvelı: Kucsma Gabriella 
 
Projektvezetés 
Projekt igazgató: Pej Zsófi 
Projektvezetı (Cser-készen a családra): Fillinger Zsófi stj. (1002.) 
Projektvezetı (Zöld Cserkésznapok): Juhász Miklós csst. (871.) 
Gyakornok: Walter Dóra ıv. (118.), Zsidi Kristóf csst. (46.) 
 
"Hárshegy" - Nevelési igazgató: Tekse Balázs cstj. (958) 
gyakornokai: Turóczi Krisztina cstj. (25.) és Vitányi Kinga (46.) 
 
Pedagógiai fejlesztık (Tekse Balázs munkatársai a kerületeknél) 
Kovács Vanda 
Hoffmann Ferenc cstj. (118.) 
Bernáth Richard cstj. (784.) 
 
"Gilwell Csapat" - Vezetıképzés parancsnoka: Pótor József cst. (304.) 
gyakornoka: Radics Zsuzsi stj. (304.) 
 



"Cserkészház" - Program igazgató (kiválasztás folyamatban) 
gyakornokai (jelenleg): Bellák Hédi (25.) 
 
Kommunikáció 
Kommunikációs vezetı: Kun Zsuzsanna 
Tervezıszerkesztı: Gyarmati Anett 
gyakornokok (jelenleg): Havasi Máté (25.) és Mózer Bence (2.) 
 
Rendezvényszervezés és Cserkészpark 
Lakatos Gergely csst. (442.) 
Csizmazia Tardos csst. (1401.) 
 
 
Jelenleg két meghirdetésünk él (Programszervezı gyakornok,  Projektvezetı.) 
 
Jm! 
 
Csepregi Márton cstj. (1909.) 
ügyvezetı igazgató 

 

Házunk tája... 

Változatlan értékek 100 év múltán is 

A centenárium alkalmából Buday Barnabással, szövetségünk elnökével készült interjú a Lánchíd 
Rádióban. A hanganyag meghallgatható ITT. 

Táborkereszt 

Megjelent a Táborkereszt címő folyóirat új száma. A kiadvány letölthetı INNEN. 

Isten. Haza. Emberség. 

Isten. Haza. Emberség. Az alapelvek, amelyek a cserkészet szellemiségét határozzák meg. Az 
1912-ben alapított Magyar Cserkészszövetség 100 esztendıs történetérıl és céljairól Bokody 
József, cserkésztörténeti kutató és Buday Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség országos 
elnöke beszélt a Kossuth rádióban. 
 
Riport a rádió weboldalán, a Vasárnapi újság 2012. december 30-i mősorában hallgatható meg 
ITT, 06:12:00 perctıl. 
 
A felvételt Cservenka Judit készítette. 



 

 

Álláslehetıség az MCSSZ-nél 

A Magyar Cserkészszövetség munkatársat keres az alábbi helyre: 
PROJEKTVEZETİ 
Jelentkezni, a titkarsag@cserkesz.hu drótpostacímre elküldött fényképes önéletrajzzal, 
motivációs levéllel lehet. 
 
Jelentkezési határidı: 
2013. január 28. 
 
Érdeklıdni személyesen a titkárságon lehet az alábbi telefonszámon: 
+36 30 682 60 15 
 
Feladatok:  

• ESZA-típusú projektek menedzsment feladatainak ellátása 
• projekt tervek szerinti megvalósulásának biztosítása tevékenységek szervezése, 

kapcsolattartás a megvalósítókkal 
• kapcsolódó dokumentációs feladatok 
• kapcsolattartás a szakmai és pénzügyi feladatok munkatársakkal, a közremőködı 

szervezettel 

Elvárások:  

• ESZA-típusú (TÁMOP) projektek menedzsmentjében szerzett tapasztalat 
• Önálló, felelısségteljes, precíz munkavégzés 
• Elhivatottság az igényes munka iránt, kitartás, nagy munkabírás 
• Rendszergondolkodás, jó problémamegoldó készség 
• Gyors reakcióidı, lényeglátás, precizitás, nyitottság az új dolgok iránt; 
• Felhasználói szintő számítógépes ismeret (MS Office ismerete) 

Elınyt jelent:  

• Cserkész kötıdés 
• Segítıkész, együttmőködı személyiség 

A pozíció elınyei: 

• Részvételi lehetıség kiemelt projekt megvalósításában 
• Munkatapasztalat-szerzés 
• Fix anyagi juttatatás 
• Jó hangulatú közösség, szakértı csapat 



• Értékteremtı környezet 

Munkavégzés helye: Budapest 
 
 
Jm! 
Csepi 
 
Csepregi Márton cstj. (1909.) 
ügyvezetı igazgató 

 

Interjú a Heti Válaszban 

Interjú készült Buday Barnabással és Solymosi Balázzsal az év elsı Heti Válaszában! 
 
Nyerjenek meg maguknak egy közösséget keresı fiatalt, meséljenek meredek tábori sztorikat, és 
cáfolják a velük kapcsolatos tévhiteket - erre kértük a 100. születésnapját ünneplı Magyar 
Cserkészszövetség Országos Elnökségének két tagját, Buday Barnabás elnököt és Solymosi 
Balázs vezetıtisztet. (Részletek az 1. heti lapszámban!) 
- Tegyük fel, hogy 12 éves, közösséget keresı kamaszgyerek vagyok, önök pedig meg akarnak 
gyızni, hogy bármi más helyett a cserkészetet válasszam! 
 
Solymosi Balázs: - Rögtön a lényegnél vagyunk, errıl ugyanis sosem próbálnám meggyızni. 
Válassza a cserkészetet bármi más mellett! Mi nem szabadidıs tevékenységet kínálunk; a 
nagyjából 250 mőködı magyarországi csapatban nevelımunka zajlik. Nincs olyan zenekar, 
sport- vagy más közösségi tevékenység, ami mellett ez ne férne meg. 
 
Buday Barnabás: - A cserkészet nem becsöngetéstıl kicsöngetésig tart. Életformát adunk. 
Elmondjuk, hogy itt lehetıség van kortárs csoportban barátokat, kihívásokat találni, hogy itt 
fejlıdni lehet öngondoskodásban, strammságban. 
 
A cikk folytatása a 2011. január 10-én megjelent Heti Válaszban. 

 

Népszerősítı kiadvány 

KCST! 
 
Megjelent népszerősítı kiadványunk már olvasható a toborzóanyagok között, és elérhetı a 
nyomtatott változat is a titkárságon! 
Az 5000 példányban készült kiadvány elsısorban az új csapatok alapítását és a meglévık 
toborzását hivatott segíteni, aki mégis szeretne magának belıle egyet, az 500Ft-os áron 
megvásárolhatja! 



 
Az internetes változat letölthetı INNEN. 
 
Jm! 
Csepregi Márton cstj. (1909.) 
Országos iroda - igazgató 

 

OIB döntések 

Az OIB határozatai 

2013. január 12. – MCSSZ Székház, Budapest, Tömörkény u. 3/a 
 
 
OIB 2013.01.12./1. Az Országos Intézı Bizottság a jegyzıkönyv vezetésére megbízza Kollár 
Tamás titkárságvezetıt. (12/0/0) 
 
OIB 2013.01.12./2. Az Országos Intézı Bizottság a jegyzıkönyv hitelesítésére megbízza Nagy 
Péter és Tóth Gergely segédtiszteket. (12/0/0) 
 
OIB 2013.01.12./3. Az Országos Intézıbizottság Párkányi Balázs cserkésztisztnek tisztelettel 
megköszöni két évtizedes odaadó munkáját, melyet az Országos Igazoló Bizottságban a 
cserkészcsapatok és cserkésztagság nyilvántartásában, és annak folyamatos naprakészen 
tartásában kifejtett. Derős és alázatos munkáját példaként állítjuk a cserkészek elé. (13/0/0) 
 
OIB 2013.01.12./4. Az Országos Intézıbizottság felveszi a Magyar Cserkészszövetség rendes 
tagjai közé Jóvér Ákos Kálmán segédtisztet (802. számú Szent Korona cserkészcsapat, X. 
kerület). (13/0/0) 
 
OIB 2013.01.12./5. Az OIB megköszöni az új szabályzatok szerinti átalakulásának 
mérföldkövén az MCSSZ újjáalakulása óta az OIB-ban tevékenykedı tagságának áldozatos 
munkáját. (12/0/1) 
 
OIB 2013.01.12./6. Az OIB megköszöni minden általa alakított bizottság tagjainak áldozatos 
munkáját, kiemelve az ASZKB szabályzatmódosításokat elıkészítı munkáját. (11/0/2) 
 
OIB 2013.01.12./7. Az Országos Intézıbizottság szabályértelmezési jogkörében eljárva úgy 
határoz, hogy az OKGY által 2012. május 19-én elfogadott Alapszabály 72. § (2) bekezdése két 
együttes feltétele közül tehát a december 28-ai dátum a 100 éves centenáriumi évfordulóhoz 
köthetı napként került megfogalmazására (szimbolikus jelentıségő deklaráció); míg a döntés szó 
helyes értelmezése, hogy az OIB és az OKGY szándéka az azonos idıponttól hatályos 
Alapszabály és hozzá tartozó SZMSZ egyszerre való hatálybaléptetésére irányul. (13/0/0) 
 



OIB 2013.01.12./8. Az Országos Intézıbizottság szabályértelmezési jogkörében eljárva úgy 
határoz, hogy az OKGY által 2012. május 19-én elfogadott Alapszabály 72. § (2) bekezdésének 
megfelelıen az alapszabály 2013. január 12-ei hatállyal fog hatályba lépni, amennyiben a mai 
napon az SZMSZ elfogadásra és hatálybaléptetésre kerül. (13/0/0) 
 
OIB 2013.01.12./9. Az Országos Intézıbizottság úgy határoz, hogy az elıterjesztett SZMSZ 
tervezet átmeneti rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja (12/0/1) 
53. § (1) A csapatparancsnok január 31-ig írott listát készít a csapat felnıtt tagjairól (alapszabály 
13. § (2) bekezdés, valamint 25. § (1) bekezdés és 27. § (1) bekezdés), és a csapatvezetıség 
tagjairól (alapszabály 24. § (3) bekezdés). 
54. § (1) A kerületi elnökség 2013. január 25-ig ír egy levelet azon csapatok parancsnokának, 
amelyek a régi alapszabály szerint más kerülethez tartoztak. 
 
OIB 2013.01.12./10. Az OIB felkéri az Országos Elnökséget, hogy az új szabályzatok 
elfogadásának céljáról és körülményeirıl átfogóan tájékoztassa a tagságot és a társadalmi 
partnereket 2013. január 31-ig. (13/0/0) 
 
OIB 2013.01.12./11. Az Országos Intézıbizottság úgy határoz, hogy a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a Magyar Cserkészszövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 
(10/1/2) 
 
OIB 2013.01.12./12. Az Országos Intézıbizottság úgy határoz, hogy a Magyar 
Cserkészszövetség az OIB 2013.01.12./11. számú határozatban elfogadott Szervezeti és 
Mőködési Szabályzata azonnal hatályba lép. (10/0/3) 
 
 
Ugron Ákos G. cst. (800.) - az OIB elnöke 
Tóth Gergely csst. (15.) - hitelesítı 
Nagy Péter cstj. (439.) - hitelesítı 

 

Külügyi Hírek 

Friss nemzetközi hírek - magyar nyelvő összefoglalóval  

http://www.google.com/reader/shared/17469660025783777635 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. január 15., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetıtiszt  



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


