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Az MCSSZ helyzete 

Új programigazgatót köszönthetünk 

Sziasztok! 
 
Igaz Levente vagyok. Anno 1989-tıl, az újrainduló magyarországi cserkészélet 
hıskorszakában kapcsolódtam be a mozgalomba, a Fasori Gimnáziumban létrejött 16. sz. 
Evangélikus Gimnázium Cserkészcsapatban. A középiskolai évek cserkészélményei 
meghozták az elhatározást az érettségi utáni folytatáshoz: történelem-portugál szakos 
bölcsésztanári tanulmányaim mellett 2000-ig jártam vissza volt gimnáziumomba és vettem 
részt ırsvezetıként az 1993-tól már nyolcosztályos iskola ifjúságának nevelésében. 
 
Kapcsolatom egykori alma materem cserkészeimmel voltaképpen ezután sem szakadt meg 
teljesen, hiszen egy darabig – saját neveléső kiscserkészeim ırstagjaira építve – egy íjászkört 



is mőködtettem a Fasorban. De az aktív cserkészetben hosszú szünet következett, az 
útkeresés, világjárás és különféle szakmák kipróbálása közepette. A teljesség igénye nélkül: 
mindhárom szintő oktatási intézményben volt már módom történelmet tanítani, dolgoztam 
nyelviskolában is, ezen túl oktattam, fordítottam, idegent vezettem céges és privát formában 
egyaránt, utóbbit párszor olyan egzotikus helyeken is, mint Guatemala, vagy Líbia. Majd egy 
évet töltöttem posztgraduális ösztöndíjasként Portugáliában, de más, vegyes emlékeket jelentı 
munkáim is voltak már, mint például éjszakás call centeres egy multinacionális cégnél, vagy 
éppen tanyagondnok egy bakonyi lovasfarmon. 
 
Az élet úgy hozta, hogy több mint egy évtizednyi szünet után, nemrégiben egészen új 
formában kerültem vissza a cserkészmozgalom közelébe: a továbbiakban én látom el a 
Szövetség programigazgatói feladatait. Azzal a feltett szándékkal és elhatározással vállaltam 
el ezt az összetett feladatkört és kezdtem dolgozni a Szövetség kötelékében, hogy tanári, 
kulturális programszervezıi és a hagyományırzés terén szerzett eddigi tapasztalataimat, no 
meg kapcsolatteremtı képességeimet innentıl magasabb szinten használjam a korábbi 
tevékenységeim közül a legtöbb sikert és talán eredményt is hozó ifjúságnevelésben. Az 
iskolai oktatói munkán kívül ezt idáig csapatépítı tréningeken, valamint különbözı 
szervezetek keretén belül gyakorolhattam (İskultúra Alapítvány, Bodrogközi Régi Magyar 
Kultúra Közhasznú Alapítvány, Nemzeti Íjászszövetség). 
 
Magamról még annyit, hogy a portugál mellett angolul és spanyolul is beszélek (valamint 
olvasok és írok is), szabadidımben az említett történelmi íjászattal (ez már 1995 óta része az 
életemnek) és emellett egy jelenleg még nehezen definiálható, mostanában hazánkban is 
terjedı tevékenységben is részt veszek, ami történészi-kutató, kapcsolatépítı és fizikai 
értelemben is pozitív élményeket ad. Nevezzük ezt történelmi életmód-rekonstrukciónak. 
Boldog párkapcsolatban élı, de egyelıre nıtlen budapesti lakos vagyok, a fıváros mielıbbi 
elhagyásának terveivel.  
 
Jó munkát! 
 
Igaz Levente (16.) 
igaz.levente@cserkesz.hu 
 
 
 
Az új programigazgató Bencze Dávid (Didus) helyébe lépett, aki a következı sorokat írta: 
 
Nagy kaland volt az MCsSz-ben programigazgatóként dolgozni! Igazán „arc” emberekkel 
mőködhettem együtt és fantasztikus gyakornokok segítettek ebben. Megterveztük a kiemelt 
TÁMOP projekt program részét, cserkészklubokat, kereskedıjátékot és konferenciát 
szerveztünk. Megcsináltuk az elsı CserKészen az Életre Erzsébet-tábort. Ez volt a 
legnagyobb kihívás. Másfél hónap alatt 1000 nem cserkész gyereknek szerveztünk tábort 150 
cserkészvezetıvel. Ilyet még nem csinált eddig a Magyar Cserkészet! Ezt különösen 
élveztem, mert nagyon szeretek új dolgokat csinálni. 
 
Talán éppen ezért is evezek most el új vizekre, ahol tanult eredeti mesterségemet is jobban 
használhatom. Önkéntesként azonban ott leszek a Nemzeti Nagytáborban (ugye Te is, aki 
most ezt olvasod!). 
 
Jó munkát kívánok az utódomnak ehhez az izgalmas munkakörhöz! 



 
Bencze Dávid csst. (25.) 
(Didus) 
 
 
Szeretettel köszöntjük Leventét az MCSSZ programos csapatában! Ugyanakkor szomorú 
szívvel búcsúzunk Didustól. Reméljük, mindketten megtaláljátok helyeteket az új vizeken! 

 

1% segítség 

Elkészült az MCSSZ 1%-os kampányának anyaga, mely a Szertárból le is tölthetı. 
(cserkesz.hu/szovetseg/szertar) Felhasználása kapcsán feltétlenül érdemes tudni néhány 
adatot: 
 
A 2011. adóévben a magyar adófizetık 56%-a adott le nyilatkozatot a SZJA 1%-áról. 
Az összes felajánlott 1% összege körülbelül 12,5 milliárd forint volt. 
Az átlagos 1% felajánlás összege 3939 forint volt. 
 
Használjátok bátran az anyagokat és ha bármi probléma merülne fel ezzel kapcsolatban, 
keressetek minket a kommunikacio@cserkesz.hu címen. 

 

Országos és regionális programok, események, képzések 

Márciusi teljesítménytúra 

Idén március 9-én ismét nagy szeretettel várunk minden túrázni vágyó cserkészt Márciusi 
Emléktúránkra. A hosszú évek óta megszokott útvonalakat idén újakra cseréltük, hogy a Pilis 
más szépséges tájai is szemetek elé tárulhasson. 
 
Minden információt részletesen megtaláltok az alábbi oldalon: 
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=4362 
 
Az alábbi távokon van lehetıség indulni: 
12 km-es táv, (elsısorban) kcs-k és családosok részére – rajt: 8:30-9:00 
24 km-es táv, cserkész korosztály részére – rajt: 7:30-8:30 
48 km-es táv, tapasztalt túrázóknak – rajt: 7:00-7:30 
Természetesen bárki indulhat bármelyik távon! 
 
Rajt: http://goo.gl/maps/znEJ7 
Cél: http://goo.gl/maps/rDNmm 
 
Részvételi díj: 
A Teljesítménytúrázók társsaságának honlapján az alábbi információ nem szerepel: 
Cserkészeknek egységesen 500 Ft, 12 év alatt 300 Ft. 
 
Elınevezés: 



https://docs.google.com/forms/d/1JrZKMDGFCT4vEu9nWiL92h0ygkTJt5lgaWUEy4VeAjc/
viewform 
 
A célban a szokásos finomságok, emléklap és kitőzı várja a túrázókat! 
 
Mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy jelentkezzen a honlapon, hogy 
nagyjából elıre tudjunk számolni és minél kevesebb felesleget kelljen 
elıállítanunk! " A cserkész takarékos." 
 
Sok-sok szeretettel várunk mindenkit! 
Ruzsics Gergely csst. (937.) 
(rangergely@gmail.com) 
Tel.: 06 20 247 8064 (cs-mobil) 

 

CserKészen az életre 2013 

Elkezdtük az Erzsébet tábor vezetıinek toborzását.  
Az őrlap itt található: http://goo.gl/6t3jK 
Vezetıi listákon kérjük, hogy terjesszétek!  
 
Köszönjük! 
Jó munkát! 
 
Juhász Miklós csst. (871.) - projektmenedzser 
MCsSz 1025 Bp. Tömörkény u. 3/a. 
Tel/Fax: +36 1 3945084; Mob.: 36 70 2014270 
juhasz.miklos@cserkesz.hu 
 

Beszámolók 

Dalverseny 

Beszámoló a Magyar Cserkészszövetség országos dal-, mesemondó és versmondó 
versenyének döntıjérıl 
 
2013.02.02-án lezajlott a verseny döntıje. Sajnos, két csapaton kívül több nem jelölt 
versenyzıket. Az adonyi 1414. Gellért püspök cscs. egy ének és két mesemondót jelölt.A 
96.Sólyom cscs. egy ırsöt és az ırs tagjaiból három dalénekest küldött. A helyszínre csak a 
96. Sólyom csapat tagjai érkeztek meg, Csepelrıl. Vezetıjük, cs.parancsnokuk, Szöllösy 
Vágó János elmondta, hogy nemrég alakultak csapattá, alapítványi fenntartóval. A zsőri teljes 
létszámban megjelent Simándy Józsefné Judit elnöklésével.Tagjai: Csanády Lırinc cst. 
regösvezetı Tóth Zoltán cst. regöscserkész Konkoly Csenge, korábbi résztvevı és nyertes, a 
cs.táncház egyik vezetıje, a Liszt Ferenc zeneegyetem népi énekmővész diplomása Dornai 
Mária zenetanár Magyaródi Elek zenetanár Dr. Bánlaky Pál fıiskolai tanár, szociológus, 
elıadómővész, mint prózai zsőritag.  
Mindnyájan szomorúak voltunk a "kis" létszám miatt és nagyon sajnáltuk a megjelent lelkes, 
még elıször résztvevı cserkészeket. Biztosan ez is hozzájárult ahhoz, hogy minden tılünk 



telhetı módon megpróbáltuk a döntıt ugyanolyan nívóssá, jó hangulatúvá tenni, mint a 
korábbi nagy létszám mellett. Úgy érzem, ez sikerült is, a kis csapat fegyelmezetten vonult be, 
igényes, szép nevezési lapokat tett a zsőri asztalára, lelkesen, minden kívánalomnak 
megfelelıen szerepelt olyan légkört teremtve, amihez mi hozzá voltunk szokva. Legnagyobb 
tiszteletünk és köszönetünk illeti meg a zsüri minden tagját, akik szabad idejüket áldozták erre 
az alkalomra, szeretetbıl, lelkesedésbıl és végig úgy vezették az eseményt, mintha 
rengetegen lettek volna. Az ı vidámságuk, nyitottságuk határozta meg a remek hangulatot. 
Megpróbáltuk még emlékezetesebbé tenni az eseményt azzal, hogy Szentirmai Cilu 
bejelentette a díjak átadása után, hogy most olyan ajándékot fognak kapni, amilyent eddig 
soha, senki és a jövıben sem fog kapni senki, most a zsőri fog NEKIK énekelni. Konkoly 
Csenge remek hangja betöltötte a termet, egy gyönyörő "Köszöntı"-vel ajándékozta meg a 
jelenlévıket. A zsőri munkáját szerény ajándékokkal köszöntük meg, a három cserkész 
Ivasivka-Arató: Sziklatábor c. könyvét kapta. A 100/ö -höz frissen átigazolt Dr. Pásztor 
Emıke cst., korábbi csapatparancsnok vállalta a büfé gondját, köszönjük neki is. Ez a délelıtt 
megmutatta, hogy nem a tárgyi adottságok a legfontosabbak, hanem az, hogyan tudjuk 
szívvel, lélekkel, szeretettel megtölteni és emlékezetessé tenni a látszólag "sikertelen" 
eseményeket is. Csak bízni kell a Szentlélek erejében és az Égi Tábor lakóinak segítségében.  
 
Jó munkát!  
Budapest, 2013.02.04.  
Szentimai Józsefné cst.  
szervezı  
100. Baden-Powell Ö/Cscs. 

 

Cserkészbál vagy amit akartok 

2013. február 2-án került megrendezésre az Országos Cserkészbál, melyet idén is a 25. számú 
Szent Imre Cserkészcsapat tagjai szerveztek. A bál témájául Shakespeare kora és drámái 
szolgáltak. Igyekeztünk a keretmesét hangsúlyosabbá tenni és minden programhelyszínre 
kiterjeszteni. 
 
Az Országos Cserkészbálnak komoly hagyománya van, jövıre ünnepeljük a 20 éves 
jubileumot. Szervezıtársaimmal szem elıtt tartottuk a báli hagyományokat, ugyanakkor több 
szempontból újító jellegő is volt ez a cserkészbál. Egy kedves barátom mondta, hogy „az 
ember azt hinné, nem is nagy kunszt egy cserkészbál megszervezése, aztán kiderül, hogy 
mégis…” Ezzel egyfelıl egyetértek: a bál megszervezése mindig nagy feladat és felelısség, 
másfelıl igaz, ami benne volt a véleményben, hogy minden évben fellelhetı néhány állandó 
elem, pl. a csokiház, teaház, stb. Vannak azok a feladatok, melyek nélkül nem mőködik a bál, 
de fıszervezıi munkám alappillére volt, hogy a szervezık együttmőködésével megpróbáljak 
kitörni ezen korlátok közül. 
 
A bál témája is gazdag forrásként szolgált, egy kis kreativitással életre hívtuk Antonius és 
Kleopátra lakomáját a büfében, sikerrel mőködött a macbethi boszorkányok fızdéje, a 
koktélház és a windsori víg nık pudingozója, a Kakaóház a velencei mórhoz egész este 
fogadta a bálozókat. Újragondoltuk a jósdát, Prospero szigetén 8-tól hajnali fél 5-ig idıztek a 
„hajótörött utazók”. A Szentivánéji teaházban és a tematikus Shakespeare-tárlaton a bálozók 
találkozhattak az elvarázsolt erdı mesés tündéreivel. A Gesualdo kamarakórus váratlanul, 
flashmob-szerően bukkant fel a bál különbözı helyein, korabeli dallamokat énekelve. 



 
Nem csak hangulatilag, hanem zeneileg is igyekeztünk színessé varázsolni a bált, így az este 
során fellépett a Broadway Band, a Greenfields zenekar, valamint a Rege táncház és az Ollé-
party is szeretettel várta a táncoslábú cserkészeket. 
Cserkészbálunkat megtisztelte jelenlétével Buday Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség 
elnöke, Dr. Hoffmann Tamás, a XI. kerület polgármestere és Dr. Párdányi Miklós, a Szent 
Imre Gimnázium volt igazgatója. A bál fıvédnöke, Eperjes Károly is meglátogatott minket, 
aki veszprémi elıadása után sietett fel Budapestre, hogy üdvözölje a bálozókat. A beszélgetés 
során mesélt Shakespeare-rıl, a Shakespeare-színészi hagyományokról, illetve a darabokban 
föllelhetı keresztény erkölcs. 
Még a bál elıtt nyereményjátékokkal kedveskedtünk a facebookon, melyek eredményeként a 
szerencsések ingyen belépést nyerhettek az eseményre. 
 
A bálon vendégeink ellátogathattak az Országos Külügyi Bizottság, az Árvízi Cserkészek és 
az MCsSz termeibe, valamint az ócsai Nemzeti Nagytábor 2013 képviselıi is részt vettek a 
bálon. 
A csobánkai Közép-Európai Cserkészpark és a Sztrilich Pál Cserkészpark is jelen volt, a 
regös cserkészek pedig kézmőves alkotásokkal teli standdal és a regös jelképet, a 
csodaszarvast ábrázoló fotófallal készültek a bálra. 
Mint Shakespeare mőveiben is gyakran feltőnik ez a motívum: itt is egy éjszakán át tartó 
elvarázsolt utazáson vehettek részt a bálozók, ahol találkozhattak középkori 
mutatványosokkal, Titániával, a tündérkirálynıvel és tündéreivel, Hamlettel, a dán királyfival, 
Othellóval, a velencei mórral, Macbeth-tel és feleségével, Prosperóval és lányával, 
Mirandával, Bassanióval, a velencei kalmárral és Makrancos Katával. 
Elsétálhattak Shakespeare szülıháza mellett és maguk is Rómeóvá és Júliává válhattak a 
fotófal által. 
 
A keretmese jelenet után korhő jelmezben adták elı a nyitótáncot a táncosok. De nem csak 
csapatunk tagjai mutathatták be a tánctudásukat: a táncverseny során az 1909. számú 
Prohászka Ottokár Cserkészcsapat és a 802-es Szent Korona Cserkészcsapat is 
tanúbizonyságát adta tehetségének. 
Öröm volt hajnali 4-kor a díszteremben együtt lenni a legkitartóbb cserkészekkel, jó volt látni 
a sok mosolygó arcot, és ilyen sok emberrel együtt zárni a XIX. Országos Cserkészbált. 
Örülök, hogy szervezıtársaimban partnerekre találtam és közösen sikerült egy igényes 
szórakozást nyújtó bált megszervezni. 
A következı cserkészbál 2014. február 22-én lesz, csapatom tagjaival együtt ıszintén 
remélem, hogy ezen a jubileumi bálon nem lesz olyan szintő cserkészprogram ütközés, mint 
amilyen az idén tapasztalható volt. 
A jövı évben is minden cserkésztestvérünket sok szeretettel várjuk a farsangi idıszak egyik 
legrangosabb cserkészrendezvényére! 
 
25. számú Szent Imre Cserkészcsapat nevében: 
 
Németh Anna 
(anyegin91@gmail.com) 
fıszervezı 
25. Szent Imre cserkészcsapat 

 



M2 együttmőködés 

KCST! 
 
Úgy alakulnak a dolgok, hogy beindul az M2-vel az együttmőködésünk! 
Köszönet mindenkinek, aki küldött hozzá gondolatokat.  
Részletekrıl késıbb még mesélünk.  
 
Kiscserkészeinkrıl volt egy vidám anyag  21-én.  
Aki lemaradt,  interneten is megnézheti itt. 
http://videotar.mtv.hu/?k=gyerekh%C3%ADrad%C3%B3 
 
Jm! 
 
Kun Zsuzsanna 
(kun.zsuzsanna@cserkesz.hu) 
kommunikációs vezetı  
Magyar Cserkészszövetség 

HVG - cserkész témájú fotóválogatás 

KCST! 
 
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában küldött nekünk fotókat!  
A HVG válogatása itt látható: 
http://hvg.hu/nagyitas/20130222_a_cserkeszet_vilagnapja_nagyitasfoto 
 
Osszátok meg bátran ti is! 
 
Jm! 
 
 
Kun Zsuzsanna 
(kun.zsuzsanna@cserkesz.hu) 
kommunikációs vezetı  
Magyar Cserkészszövetség 

 
Homoszexualitás és cserkészet 
KCST! 
 
Múlt évben élénk vita folyt a homoszexualitással kapcsolatban a vélemény listán. 
A kérdés aktualitását mutatja a nemrég megjelent hír: 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/homoszexualis-cserkeszvezetok-amerikaban 
 
Napjaink ideológiai és világpolitikai helyzete indokolta, hogy a Táborkereszt Egyházi 
Konvent - melyen elnökünk és vezetıtisztünk is jelen volt - napirendre tőzze a témát. 
A Táborkereszt 2012. novemberi rendezvényén Dr. Kék Emerencia tartott elıadást "A 
homoszexualitás: zsákutca helyett - haladás" címmel. Az elıadás kézirata innen letölthetı. 
 



Az elıadás segítséget nyújt ahhoz, hogy politikai nyomástól és a média tudat-
manipulációjától függetlenítve magunkat tisztán lássunk a kérdésben. 
 
Az elıadás elolvasását minden cserkészvezetınek ajánlom, de különösen azoknak, akik a 
véleményüket szeretnék kifejteni a vélemény listán. 
 
Jm! 
Czettele Gyızı cst. (1106.) 
(czettele@gmail.com) 

 

Házunk tája... 

Baba-mama hírlevél 

Sziasztok! 
 
Újra invitálok minden cserkészmenyasszonyt, babát akarót, kismamát és anyukát 
cserkészmami-listánkhoz való csatlakozásra! 
 
Lassan három éve mőködünk együtt, jelenleg több, mint negyvenen tudunk egymás kérdéseire 
válaszolni! Fél éve elindítottuk egy képekkel illusztrált módszertani blogot is arról, milyen 
filléres öltetekkel lehet összefogni a családot, otthon elfoglalni a 0-7 éves korosztályt. Ezen a 
felületen olvashatók vissza havonta közölt 'linkajánlóink' is. 
 
Manna 
Márialigeti Anna csst. (439.) 

 

Esperes iktatás Arnóton 

2013. február 3-án beiktatták a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye elnökségét 
Arnóton. Buday Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöke ezentúl esperesként 
látja el lelkészi szolgálatait. Az iktatás ünnepi istentisztelet keretében zajlott, melyet ünnepi 
egyházmegyei közgyőlés követett.  
 
Székfoglaló beszédében Barnabás bemutatta az egyházmegye új logóját, mely a megújulás 
vágyát és az egyházmegyei evangélikusokat összekötı köteléket is jelképezi.  
 
„Szám szerint tíz vonalszakaszból áll össze a logó. Ebbıl kilenc a gyülekezeteket, egy pedig 
az egyházmegyét jeleníti meg. Ugyanakkor, a kereszt hármas szála a Szentháromságot is 
szimbolizálja, míg a két félkör Borsodot és Hevest. A számos szín mellett a vízkék is feltőnik. 
Adja Isten, hogy közösen találjunk a vízforráshoz, ami bıségesen megöntöz bennünket, és 
nem hagyja, hogy kiszáradjunk.” 
 
Balu - Solymosi Balázs cst. (205.) a Magyar Cserkészszövetség Országos Vezetıtisztje 
beszédében a következıket mondta: 
 



„Kitüntetı számunkra is, hogy olyan elnökünk van, akit méltónak találtak az Úr munkatársai, 
hogy tegyen azért a közösségért, amelynek elkötelezett és lelkes szolgája. Nekünk is nagy 
öröm, hogy mindez teszi azon a vidéken, ahol még nagyobb felelısség hárul a vallásos 
közösségekre és a cserkészmozgalomra egyaránt.” 
 
Bizakodva kérjük Urunkat, hogy áldásával kísérje tevékenységét, és legyen igazi kovásszá, 
hegytetıre épült várossá, világító méccsé. 

 

Gondoljunk egymásra 

Február 22-e a világ cserkészeinek nem hivatalos ünnepnapja (már 1926 óta), amelyet 
leginkább Thinking Day néven ismerhetünk, s lényege, hogy gondoljunk egymásra, mi, a 
világ minden táján élı cserkészek, cserkészlányok és leánycserkészek. Egyben az alapítók 
ünnepnapja is, hiszen Robert Baden-Powell (1857-ben), s felesége, Olave (1889-ben) is ezen 
a napon születtek. Gondoljunk rájuk, gondoljunk egymásra szeretettel. 

 

Hazament 

„A jó harcot megharcoltam,  
a pályát végigfutottam,  
a hitet megtartottam.  
Most készen vár az igaz élet koszorúja” 
 
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 
 
dr. Roszmusz András 
 
okleveles közlekedési mérnök, a 148. számú Nagyboldogasszony Cserkészcsapat 
tb. parancsnoka, a Magyar Cserkészszövetség egykori elnöke 
 
hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után életének 69. évében, 2013. január 23-án 
elhunyt.  
 
Táviratcím: Roszmusz, 1122, Budapest, Csaba u. 7/b 

 

NNT 2013 

Bemutatkoznak a munkacsoport vezetıink – Lendvay Endre cst. (1909.), logisztika 

Nemzeti Nagytábor 2013 riporter: Melyik csapatban vagy cserkész? Mióta? 
Lendvay Endre cst. (1909.): 1909. Prohászka Ottokár Cserkészcsapatban 1988 óta. 
 
NNT2013: Mesélj magadról! 
LE: Nıs vagyok, három (cserkész)gyermek édesapja. Tanárként kezdtem a pályámat, jelenleg 



a saját cégemben dolgozom. Van ıv, st, cst képesítésem és három diplomám is. Kézilabdázok, 
bár öregfiúsan és most le is sérültem, de azért lelkesen... A cserkészpályám során voltam 
csapatparancsnok, I. kerületi ügyvezetı elnök, országos fiú vezetıtiszt, ıvvk táborparancsnok, 
st kiképzı. Részt vettem a próbarendszer és néhány vk-a anyag kidolgozásában, voltam a 
MET2000 egyik parancsnoka és most itt az NNT2013 logisztika... Izgis! 
 
NNT2013: Mi pontosan az NNT2013 szervezı törzsében a feladatod? 
LE: A logisztika munkacsoportot vezetem. A munkacsoport feladata a tábor anyag- és 
eszközellátásának teljes körő biztosítása, kicsit bıvebben ez azt jelenti, hogy oda kell juttatni 
a vizet, élelmiszert, program- és építıanyagot, mindezt lehetıleg idıben és megfelelı 
minıségben, majd el kell szállítani a szennyvizet, szemetet és a már nem szükséges anyagokat 
és eszközöket, továbbá gondoskodnunk kell ezek megfelelı továbbhasznosításáról. 
 
NNT2013: Mit vársz a legjobban az NNT2013-tól? 
LE: İszintén remélem, hogy új legendát teremtünk, és cserkészetünk új lendülettel és az 
eddiginél nagyobb összefogással keresheti a hagyományokra épülı és a mai világban is 
"menı" arculatát. 
 
NNT: Mit dolgozol/tanulsz egyébként? 
LE: Van egy vállalkozásom, a Responsum Kft., mellyel leginkább az önkormányzati 
szektorban végzünk tanácsadást egyebek mellett a településüzemeltetés területén is. A munka 
mellett tanulok is Gödöllın, a Szent István Egyetem regionális tudományokkal foglalkozó 
doktori iskolájában készülök a PhD fokozat megszerzésére. 
 
NNT2013: Hogy érzed most magad a "bırödben"?  
LE: Lelkes vagyok. Nagyon klasszul alakul a logisztika csapat, büszke vagyok, hogy ilyen 
emberekkel dolgozhatok együtt. Azért még kellene néhány lelkes tag! Nagyon imponáló 
számomra a tábortörzs is, jó hogy már kéthetente találkozunk! A feladatom, felelısségem 
nagyon komoly, de ıszintén hiszem, hogy ezzel a csapottal minden megoldható – ennél 
kevesebbel nem is érjük be! 
 
NNT2013: Mivel töltöd (legszívesebben) a szabadidıd? 
LE: Mit? Ja! Például az NNT2013 szervezésével. Egyébként a legutóbbi hetekig 
kézilabdáztam is, most sérüléssel bajlódom, így egyelıre a gyógytorna jut a sportból. Ahogy a 
dolgok alakulnak, lehet, hogy fél év múlva már az lesz a válaszom, hogy szabadidımben a 
cégemmel foglalkozom. 
 
NNT2013: Mire vagy a legbüszkébb eddig? 
LE: Azt hiszem életem eddig "fımőve" az 1909-es POCSCS, túlzás nélkül mondhatom, hogy 
ez a csapat nem jött volna létre, ha... Gyakorlatilag 12 évig vezettem, aztán egy darabig kicsit 
távolabbról figyeltem az eseményeket, de remélem mielıbb újra teljes mellszélességgel 
beszállhatok a csapat munkájába. 
 
 

Jelentkezz még ma! 

KCST! 
 
Az idı egyre közeledik..... a testvérek már gyülekeznek..... olyasmit láthatsz, amit eddig még 



sosem.... 100 évente csak egyszer történik meg..... És Te még nem jelentkeztél? 
Ne maradj ki a jóból! 
 
Jelentkezés itt! 
 
Jm! 
Bende Andrea csst. (916.) 
(bende.andi19.92@gmail.com) 

 

Cspk kérdez - OVT válaszol 

Mit csináljak a 2 - 3 szem lány cserkészükkel, akik szeretnének részt venni a magyar 
cserkészet eme nagy, 100 évente ismétlıdı eseményén? 
Mit csináljak a 2 középiskolás fiúnkkal akik tavaly tábor óta készülnek a rendezvényre?  
Mit csináljak a vezetı korban lévı nagylánnyal, aki nem akar 9 napot a konyhán krumplit 
pucolni? 
Mit csináljak a csapatparancsnok-helyettesemmel aki 9 nap szabadságát áldozza fel az ügyért? 
Mit csináljak én, hol a helyem - Ott a helyem? - a táborban? 
 
 
Kedves CSPK! 
 
Elsıként szeretnénk biztosítani arról, hogy a szervezık közül is sokan kis létszámmal mőködı 
csapatból jönnek, és a mindennapokból ismerısek számunka az általad említett problémák. Ez 
viszont nem jelenti azt, hogy nem lehet megoldani ıket! 
 
A kommunikációnk során hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenkit várunk és hogy közös 
ünnepünk lesz Ócsán a Nemzeti Nagytábor 2013. Így reméljük sem Te, sem más nem 
gondolja komolyan, hogy bárkit, bármilyen okból ki szeretnénk rekeszteni. Ezt fontosnak 
tartjuk kiemelni. 
 
A filozófia, melyet idézel is, a cserkészet egyik alapvetésére épül, mely szerint a nevelés fı 
színtere az ırsi kisközösség. Ez a nevelési oldal. Mind a nevelési anyagaink, mind az 
alapszabályunk pontosan indokolja, mit jelent és miért azt jelenti az ırs. Mint az MCsSz által 
szervezett, a magyar cserkészet közös nagy tábora, nem hághatjuk át a saját szabályainkat. 
 
A másik oldal a szervezési oldal, sajnos 10 darab 2 fıs ırssel nem lehet programokat 
szervezni egy nagytáborban. Szintén nehéz programot szervezni, ha mondjuk a 40 fıs rajban 
3 7 éves, 5 12 éves, 4 kamaszlány és 3 20 éves fiú stb. alkot. 
 
Örömmel és szívesen keresünk annak a módját, hogy személyesen támogassuk munkádat. Azt 
gondoljuk, nem késı még most sem, hogy toborozzatok annyi embert, ami az ırs létéhez 
szükséges. Ezért elsı körben szeretnénk kérni, hogy próbáljátok csapaton belül megoldani a 
problémát. 
 
Nincs rá mód, hogy kisebb erıfeszítésekkel kellı létszámú és nagyjából azonos korosztályú 
ırsöket állítsatok össze? Vannak-e esetleg régebben lelkes tagok, akiket meg lehetne 
mozgatni egy ilyen táborral? (Reménykedünk abban, hogy ezáltal visszatér közénk - a Ti 



csapatotokban, hiszen oda kötıdik!) Nézzük meg, ki azok, akik hasonló problémákkal 
küzdenek. 
 
A törzsben, biztosíthatunk róla, a krumpli pucolásnál nagyobb perspektívát is tudunk kínálni, 
több mint 10 munkacsoportban lehetıség nyílik olyan feladatokat is vállalni, melyeket egy 
"hétköznapi" cserkésztáborban nem. 
 
Csapatparancsnokként/helyettesként várunk rajtábort vezetni, illetve a törzsben dolgozni, van 
feladat temérdek. És ne feledd, a csapatok napját Neked kell megoldani :-) 
 
Várunk! 
 
Ha kérdésed van még, nyugodtan keress minket a nnt2013@cserkesz.hu-n 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. - országos vezetıtiszt 
http://www.cserkesz.hu/elnokseg 
205. ZMCsCs - Budai Csker - MCsSz 

 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. február 27. 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetıtiszt 

 


