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Az MCSSZ helyzete
1% a cserkészeknek!
Kedves Cserkésztestvérek!
Május 20-ig (vasárnap) rendelkezhetnek a magánszemélyek adójuk egy százalékával.
Bíztatjuk azokat a csapatokat, akik nem rendelkeznek saját alapítvánnyal, hogy ismerıseiknek
a Magyar Cserkészszövetséget ajánlják.
Az MCSSZ adószáma: 19006705-2-41
Az adó 1%-ának felajánlásához szórólapokat és letölthetı anyagokat,
útmutatókat itt találhattok.
http://www.mcssz.hu/szertar/1-os-kampany-anyag
A helyi alapítvánnyal rendelkezı csapatok is találhatnak letölthetı anyagokat, melyeken
feltüntethetik saját adószámukat.
A közösségi médiafelületeken is megoszthatjátok a felhívást.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150179014672558&set=a.10150179012162558.
327149.267389317557&type=1&theater

Köszönjük!
Bokor Réka, csst.
kommunikációs gyakornok
Táborozási segítség
A nyári táborokhoz segítségként fel tudjuk ajánlani az együttmőködés lehetıségét a
keresztény mezıgazdasági termelıkkel. Az Új Hangya Szövetkezet tagjai a kereskedık
kihagyásával tud a cserkészcsapatoknak a nyári táborához azzal hozzájárulni, hogy a helyi
gazdák által megtermelt, jó minıségő termékeket a cserkésztáborok közvetlenül tılük vehetik
meg. Ha erre szükséged van, vagy csak érdeklıdsz, add meg a táborod adatait, és összekötünk
a helyi Új Hangya Szövetkezeti taggal, hogy magatok között rövidre zárjátok az esetleges
üzletet. Tehát ha igen a válaszod, akkor töltsd ki az őrlapot, amit mi megadunk az Új Hangya
Szövetkezet vezetésének, és a gazdákkal kapcsolatba tudtok lépni, illetve ık is veletek.
Ha volt kapcsolat, majd kérünk egy értékelést is.
Jó táborozást! Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetıtiszt
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.hucímen 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.
XXIII. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábor
Meghirdetés
Legalább ötödik osztályt végzetteknek: 2012. június 29. – július 8.
Legfeljebb negyedik osztályt végzetteknek: 2012. július 2. - július 8.
Egyetemistáknak: 2012. július 2. - július 8.

Regös Alapítvány meghirdeti a XXIII. Kárpát-medencei Regöscserkész Tábort. Táborunkra
minden cserkészt -aki volt már, és aki még nem- szeretettel várunk.
A tábor helyszíne: Szécsény
A programból: folyamatos néptánc- és énektanulás, kézmőves foglalkozások (fafaragás,
szalma-, gyékény- és vesszımunkák, nemezelés, lószırékszer készítés, rezezés,
gyertyamártás, szövés, gyöngyözés, bırözés, batikolás, agyagozás, hímestojás festés,
csipkeverés, mézeskalácssütés...), elıadások (hangszeres, ill. néprajzi), népszokások (regölés,
téltemetés, pünkösdölés, stb.), népi játékok, minden este táncház, stb..
Részvételi díj 22 000 Ft ötödiktıl (17 000 Ft negyedikig és egyetemistáknak)
Idén is adunk be pályázatokat, amelyekkel idén azokat szeretnénk segíteni, akik e nélkül nem
tudnának a táborba eljönni, ezért kérjük, támogatás-igényléssel keressetek minket bátran.
(elérhetıség lenn)
Idén a testvérek támogatását különösen fontosnak gondoltuk, ezért a táborba jelentkezı
testvérek közül a második tábordíja 18 000ft, a harmadiktól 14 000 Ft. Amennyiben valakinek
a teljes tábordíjak kifizetése mégsem jelentene gondot, kérjük támogassa vele (non-profit és
önkéntesen vezetett) táborunkat.
Azoktól a cserkésztestvéreinktıl, illetve szüleiktıl, akiknek ez nem jelent gondot, örömmel
veszünk, és hálásan köszönünk ezen a tábordíjon felüli támogatást, amellyel hozzájárulnak a
tábor színvonalának növeléséhez és körülményeinek javításához. Egyéb (bármely) terméktámogatásokat is hálásan köszönünk, ha valakinek erre van lehetısége vagy kapcsolata. A
támogatásokat elızetesen Csanády Lırinccel egyeztetve az alul írott elérhetıségeken,
helyszínen a regisztrációnál vagy a „logisztikán” várjuk és elıre is köszönjük.
Az egyes altáborokba szokásosan nem kell külön jelentkezni. A táborba jelentkezıket
értesítjük, melyik altáborba tartoznak.
Idén is, a jelentkezés érvényességéhez a tábordíjból 7000 forint átutalását kérjük határidıig.
Errıl részletek a jelentkezés oldalán találhatóak.
Ezek a jelentkezési feltételek 2012, május 31-ig érvényesek
Közös utazás: Mint a korábbi években, idén is lehetıség nyílik a táborhelyre való közös
utazásra Budapestrıl, errıl mindenkit a megadott e-mail címén még pontosan értesítünk.
Jelentkezés
Jelentkezni interneten tudtok a regös honlapon: www.regos.hu/jelentkezes/
Problémákkal, kérdésekkel, (elıbb megy, késıbb jön) forduljatok bátran hozzám:
Csanády Lırinc tpk. (205)
tabor@regos.hu

(06-20-475-20-07)
www.regos.hu
Genfest 2012
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
A Fokoláre Mozgalom szervezésében
2012. augusztus 31. és szeptember 2. között
Magyarország ad otthont
a tizedik Genfestnek*
Az egész világról a legkülönfélébb nemzetiségő, vallású és kultúrájú fiatalok találkoznak
Budapesten. Közös céljuk, hogy egységesebb és szolidárisabb világot építsenek, ez egyben
mindennapjaik törekvése és társadalmi tevékenységük mozgatórugója is. İk lesznek a „let’s
bridge” (építsünk hidakat) címő Genfest fıszereplıi.
A Genfest nagy lehetıség a találkozásra, tapasztalatcserére és közös gondolkodásra a
gazdaság és a mővészet világáról, szociális problémákról és a vallásközi párbeszédrıl, de
fıként meghívás, hogy a testvériség hídjai épüljenek.
2012. augusztus 31. és szeptember 2. között a fıváros – háromezer önkéntes munkájának
köszönhetıen – az egység gyakorlótere lesz az egész világ számára.
17–30 éves fiatalokat várnak a szervezık Budapestre. Magyarországról 4 000, a világ más
részeirıl 8 000 részvevıre számítanak.
Az Európai Unió által is támogatott esemény fıvédnöke Erdı Péter bíboros, prímás,
esztergom–budapesti érsek, védnöke Steinbach József református püspök, a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, valamint Tarlós István fıpolgármester. A
megnyitón köszöntıt mond Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is.
A fı helyszín a Budapest Sportaréna, de a Genfest keretében a fıváros több más pontján is
rendeznek különbözı programokat.
Szeptember 2-án a Szent István Bazilika elıtt szentmisén, másutt istentiszteleten, ill.
vallásközi összejövetelen vehetnek részt a fiatalok, mielıtt lezárul a három napos esemény.
Fokoláre Mozgalom
*A Fokoláre új nemzedéke (Gen [ejtsd: dzsen] = Generazione Nuova) által szervezett
nemzetközi találkozó
Jelentkezés: www.fokolare.hu/genfest
Bıvebben: www.genfest.org/hu
Információ: genfest.info@gmail.com
Reskovits Ágnes sajtóreferens
e-mail: sajto @fokolare.hu
tel.: +36-30-280-8167

Meindl bakancs vásár
Csúcsminıségő, a világ vezetı bakancs márkája a MEINDL, melynek alig használt és új
bakancsaiból és túracipıibıl lesz ismét bakancsakció a budakalászi Cserkészházban (a
Cserkészház bemutatkozása itt). Igen széles méret és fazon választék várható ezúttal! Az
akció keretében adományokat köszönettel fogadunk a cserkészcsapatunk javára és
cserkészházunk fejlesztése céljaira: 5000 Ft-os támogatást egy pár bakancs átadásával
köszönünk meg, mely a helyszínen felpróbálható. A bakancsok megtekinthetıek és elvihetıek
minden hétköznap 18-20 óra között, valamint szombatonként 10-12 ó között május 25.
péntektıl várhatóan június 7.-ig (ameddig a készlet tart).
Helyszín: Budakalász Lenfonó HÉV megállónál található pékség mögött a Cserkészházban.
Minden érdeklıdıt – nemcsak cserkészeket – örömmel várunk, lehet hívni barátokat,
ismerısıket, családtagokat is!
Nagyszerő és hasznos tanév végi ajándék nyári túrák és táborozások elıtt!
Terjesszétek!
Üdvözlettel:
Wettstein András cst. (1111.)
+36 30 305 7 305
Beszámolók
Beszámoló a X. kerületi cserkésznapról
A gödöllıi cserkészek közül néhányan már elızı nap, április 27-én lementünk a
cserkészparkba elıkészíteni ezt-azt, illetve még egy ırs volt, akik estére már megjöttek.
Másnap 9 órától lehetett regisztrálni, és 10 órára már a legtöbben meg is érkeztek, így
elkezdıdhetett a megnyitó, ami egyben a park megszentelése és megnyitása is volt.
Székely János püspök atya és Szabó István lelkész úr megszentelték illetve megáldották a
parkot, és mindketten egy-egy szép gondolatot is megosztottak velünk ennek kapcsán.
Lencsés Barna tanár úr a park névadójának, gróf Teleki Pálnak a cserkészettel való
kapcsolatáról mesélt nekünk. Sreitmann Máté szavalata után Parragh Gábor köszöntött minket
a kerület elnöksége nevében, majd megtörtént az elsı zászlófelvonás. A nap fıszervezıjeként
Wirnhardt Ádám mondott még el egy-két fontos dolgot, majd megkezdıdtek a programok.
A következı lehetıségek közül választhattak a cserkészek: kézmőves foglalkozás
(gyertyaöntés és zoknilabda-készítés); növényhatározó tanösvény; ki-mit-tud; „egy perc-és
nyersz“ játék (a leendı altábori helyszínek megismerésével); rekeszmászás; méta és bige;
valamint a 293-mas csapat rohampályája.
Minden végigcsinált feladatot és végigjátszott játékot zsetonnal jutalmaztunk, amiket
édességre, és a Posta ajándékaira lehetett beváltani (jegyzetfüzetek, tollak, matricák, csokik),
és a Posta munkatársai egészen délután 2 óráig velünk voltak és emlékbélyegzıt valamint

cserkész tematikájú bélyegeket és képeslapokat lehetett tılük vásárolni.
A közösen elfogyasztott ebéd után együtt játszott mindenki, egy „óriáspóni“ és egy három
menetes számháború keretein belül. Ekkorra már mindenki aláírta a többi kerületnek címzett
képeslapokat, azóta reméljük mindenhová eljutottak és kellemes meglepetést okoztunk velük.
A nap további részében a délelıttihez hasonlóan folytatódtak a különbözı programok,
természetesen aki közben megéhezett vagy megszomjazott, azt lányaink ellátták szörppel
vagy limonádéval, és zsíros kenyérrel. Késı délután vendégeink érkeztek: a Premontrei
Gimnázium cserediákjai Svájcból, és kíséretük, Premontreis diákok és tanárok. Lelkes
métajátékosoknak bizonyultak, és a rekeszeket is derekasan pakolták egymásra (bár meg kell
jegyezzem, a rekorder egy gödöllıi cserkész kislány lett, 22 rekesszel). Az ı társaságukban
vettünk részt este a táncházon és éneklésen, amit Kocsis Csaba tanár úr zenekara és Annus
Réka tánctanítása és énekhangja tett élvezetessé.
Mikor lement a Nap, a 293-mas Hangya és Urzon egy vidám tábortőzzel ajándékoztak meg
bennünket, ami után már csak az ima, a zászlólevonás, egy kis pakolás és a lefekvés volt
hátra. A nap folyamán több, mint százötvenen fordultak meg a cserkészparkban, cserkészek és
külsıs vendégek.
I.Cserkészkerület Fegyelmi Bizottság – tájékoztatás
Az I. (Budai) Cserkészkerület Fegyelmi Bizottságának munkája nyomon követhetı. A
legfrissebb beszámolókat itt találod.
http://mu.cserkesz.hu/elsoker/dokumentumok/fegyelmi-bizottsag-hatarozatai/
Ugron Gergely csst. (800.)
I. (Budai) Cserkészkerület
Fegyelmi Bizottság elnöke
İVVK 18+ friss végzettei
2011-ben befejezıdött egy újabb İVVK 18+, amely az eddigi legnépesebb jelöltlétszámmal
büszkélkedhet. Köszönöm a törzs és a mentorok munkáját, akik a jelöltek kiképzésén
fáradoztak. İV képesítést kaptak a képzés lezárásakor
Amberboy Levente (412.)
Ács Kata (802.)
Borosthy-Gaál Gergely (25.)
Csuka Róbert (1909.)
Dohanics Anna (802.)
Fliegh Áron (126.)
Gál Mária (519.)
Geiger Edit (923.)
Keller Csongor (1909.)
Kiss Anita (802.)
Lázár Eszter Csenge (241.)
Lırincz Dalma Veronika (433.)
Marosi Szilvia (1426.)

Pesthy Sándor Gergely (264.)
Rille Sára (433.)
Stipkovits Ákos (25.)
Szatmári Nóra (298.)
Botos Andrea (582.)
Lırincz Kinga (298.).
Lesz képzés késıbb is!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetıtiszt

Beszámoló az Öregcserkészek ünnepségérıl
Csapatunk szokása szerint megtartotta a Szent György napi Kopjafa-ünnepét a Sztrilich Pál
Cserkészparkban, emlékezve hazament testvéreire.
Ünnepünkön számosan részt vettek a hazamentek hozzátartozói is. Az üdvözlés után jelképes
zászlófelvonás következett a cserkészinduló hangjainál.
A parancsnok közvetlen szavakkal méltatta és emlékezett a hazamentekre, fıleg a két új
táblácska tulajdonosára, Kun Mihályra és Kovács Józsefre. Szeretettel üdvözölte Kovács
József feleségét, Margót, aki mindig mindenhova elkísérte Jóskát. Friss fájdalma ellenér – 5
napja búcsúztattuk Jóskát – eljött közénk. A parancsnok megkérte álljon be a sorunkba, Jóska
helyére és úgy vegyen részt a megemlékezésünkön.
Simándiné Judit kedvesen, szépen hangsúlyozva olvasta fel búcsúzó versünket, amelyet
Szenkó István februárban hazament testvérünk írt még cserkésztestvére búcsúztatására.
Egyenként elhelyeztük a hozzátartozókkal közösen a megemlékezés virágait a kopjafához. A
nevek elhangzásakor megkondult tavaly megáldott kis harangunk.
Ünnepélyes pillanat következett: csapatunk új tagja Palotás Gusztáv „Lurkó” most tett
fogadalmat, amelyet a parancsnok vett ki. Több, mint fél éve vesz részt lelkesen a csapat
munkájába, életében Lurkó, aki meghatottam fogadta a csapattagok kézfogását.
Fogadalomtételét szép emléklappal dokumentáltuk, Kollár Tamás jóvoltából lamináltan!
Végezetül elénekeltük a Himnuszt és Kun Mihály emlékére – aki Erdélybıl jött közénk- az
erdélyi himnuszt is.
Szeretetkörünkben együtt énekeltük Tóth László csapattársunk átírásában búcsúdalunkat,
majd köszönı-köszöntı szavakkal búcsúztunk a megjelentektıl, szerény agapéra invitálva
ıket is.
Jó Munkát!
Szenitrmai Józsefné cst.
TEDx Youth Budapest - ott voltunk :-)

"Ilyen volt a közösségi klubestünk a múlt héten! Reméljünk, hamarosan mi is olyan
hatékonyak és ügyesek leszünk, mint a vendégeink:
Kovács Edit, a Közösségfejlesztık Egyesületétıl http://kozossegfejlesztes.hu/
Nagy Bence, a moly.hu könyves közösség alapítója http://moly.hu/
Joós István, a szivesseg.net alapítója http://szivesseg.net/
Solymosi Balázs, a Magyar Cserkészszövetség országos vezetıtisztje http://cserkesz.hu/
Zimányi Péter, a BME Schönherz Kollégiumi Kollégiumi Bizottságának
vezetıje http://www.sch.bme.hu/
és a házigazda, Andras P. Toth Köszönjük az élményt!"
forrás: http://www.facebook.com/tedxy
Fényképek: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.384772231564088.82877.129175430
457104&type=1
MCsSz titkárság
Külügyi Hírek
Friss nemzetközi hírek - magyar nyelvő összefoglalóval
http://www.google.com/reader/shared/17469660025783777635
Pályázatok
Emlékévi pályázatok
Vegyél részt a megmérettetésben, csillantsd meg kreativitásod és éld meg az alkotás
örömét!
Ha ırsileg vagy a rajoddal pályáztok, vegyél részt a közös munkába, s ötleteiddel tedd
izgalmassá a végeredményt! Hiszen a cserkész jó csapatjátékos!
Segíts a magyar cserkészmozgalomnak, s munkáddal támogasd, hogy többekhez is eljusson a
cserkészet híre. Hozz létre egy olyan kincset, mely a kultúrát és közös értékeinket gyarapítja!
A magyar cserkészet pályázatot hirdet az Emlékév, valamint a Vági tutajút és a WAGGGS
alakulásának 100. évfordulója) kapcsán. Mivel a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának
100 éves évfordulóját ünnepli, meghirdetésünkkel a lehetı legtöbb embert el akarjuk érni, és
célunk, hogy sokan bekapcsolódjanak a pályázatba, s közösen mutassák meg, mit jelent
számunkra a cserkészet. Természetesen olyan mőveket várunk, amelyek akár a teljes magyar
cserkészetre, akár egyes területekre (anyaország, külhoniak, nyugati magyarság)
összpontosít.
A következı kategóriákban lehet pályamőveket beadni:
1. Irodalmi alkotások
•
•
•
•

Novella
Egyperces
Vers
Ballada

2. Zenei alkotások:
•
•
•
•

Klasszikus
Modern - szöveges
Modern – csak hangszeres
A capella

Zenei és irodalmi alkotásoknál más mővek eredetijének megjelölésével annak átirata is
pályáztatható mő.
3. Rajz/festmény:
•
•
•
•
•
•

Képeslapok
Ruházati elemek (polóra, pulóverre tehetı rajzok)
Grafikák
Falfirkák
Gyerekrajzok
Festmények

4. Fényképek:
a. cserkész szellemiséget megjelenítı képek
b. képek cserkészeseményekrıl
•
•
•
•
•
•
•
•

tevékenység
szertartás
csapat
csendélet
tábor
természetben
cserkésztörvény szerint
lesifotó

5. Filmek
•
•
•
•
•

Reklámok
Kisfilmek
Rövidfilmek
Játékfilmek
Promóciós filmek a NNT2013-hoz

6. Makettek (különös tekintettel a Vági tutajútra) (a makettek kategóriában mőködı modellek
is indulhatnak)
•
•
•
•
•
•

Cserkészethez kötıdı eszközök makettjei (pl. tábori építmények, stb.)
Diaporámák (3D képek)
Kismakettek (legfeljebb 0,5 m2)
Nagymakettek (legalább 0,5 m2)
Vági Tutajút eszközei (tutajok és eszközök - 1:87 vagy 1:64)
Vági Tutajút tájai (legalább 0,5 m2 1:87-es arány)

Az elsı két kategóriában fényképeket (legalább 5), a második két kategóriában 15 illetve 20
diás ppt anyagot, a Vági Tutajút esetében pontosan 10 fényképet várunk beküldésre. Az
elkészült anyagot ez után kéri be a zsőri.
A Vági Tutajút pályázatra bekért anyagok a Szlovákiai Magyar Cserkészek
Cserkészgyőjteményének részei maradnak és reszt vesznek a 2013-s évi vági tutajúttal
kapcsolatos vándorkiállításon.
Pályamővet egyénileg, ırsileg vagy rajilag lehet beküldeni.
Értékelés
A beérkezı pályamőveket zsőri bírálja el. Ugyanakkor az MCCSZ közösségi felületein is
közzéteszi az alkotásokat, tehát a közönség is véleményt nyilváníthat kedvenc mőveire.
Beküldési cím
Az alkotásokat a 100palyazat@cserkesz.hu címre várjuk, vagy postán az MCSSZ Központi
Iroda címére: Tömörkény utca 3/a, Budapest, Hungary, 1025
Díjazás
Minden kategóriában több korcsoportban is díjat osztunk ki.A díjazottak elismerı
tanúsítványt, valamint cserkészprogramokon hasznos tárgyakat kapnak majd, valamint
cserkész témájú könyveket, stb. Továbbá jegyeket kulturális programokra, valamint
kedvezményes részvételt a Nemzeti Nagytáborban. 2012. decemberében közös díjátadót
tartunk minden kategóriában.
Zsőri:
Az adott kategóriában kompetens cserkésztestvéreinket kérünk fel a zsőrizésre, illetve minden
magyar cserkészszövetség elnöke helyet foglal valamelyik zsőriben.
A pályázatok beküldési határideje:
•
•
•
•
•
•

Július 15. –rajzok
Augusztus 15. – irodalmi alkotások
Augusztus 15. – zenei alkotások
Szeptember 15. – fényképek
Szeptember 15. - modellek és makettek
Október 15. – filmek

Jó munkát!
Bokor Réka, csst.
kommunikációs gyakornok
Jó munkát!
Budapest, 2012. május 18.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetıtiszt

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

