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Az MCSSZ helyzete 
 
Nevelési és vezetıképzési gyakornokokat keresünk 
 
KCST! 
 
A Magyar Cserkészszövetség gyakornokokat keres az alábbi pozíciókra: 
Nevelési gyakornok: 
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/nevelesi-gyakornok 



 
Vezetıképzési gyakornok: 
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/vezetokepzesi-gyakornok 
 
A gyakornoki programunkról további részleteket itt találhattok: 
http://cserkesz.hu/kapcsolat/gyakornoki-program 
 
 
Jm! 
Csepi 
 
 
Hárshegy igazgatója (nevelési igazgató) 
 
1994 tavaszán, mint minden vasárnap a családommal Szentmisére indultunk. Már a templom 
bejáratán jártunk, amikor egy ismerıs hang – a káplán atya – utánam kiáltott: Balázs! Nem 
akartok az öcséddel cserkészek lenni? Ezt válaszoltuk: De igen atya! Szeretnénk… 
 
A mozgalomban eltöltött évek alatt, a korosztályokat végigjárva lettem a törökszentmiklósi 
958. számú Pánthy Endre Cserkészcsapat csapatparancsnoka. Ez mellett a VIII. 
Cserkészkerület BİK İrsvezetıképzıjéhez, illetve a Jászkun Cserkészkörzethez köthetıek 
tevékenységeim. 
Sokat láttam és tapasztaltam abból, amit egy kisvárosi cserkészcsapat mőködése alatt 
megélhet. Hullámhegyeket és –völgyeket, amiknek korábban elszenvedıje, késıbb már 
elıidézıje voltam. A Jóisten kegyelmébıl, a tapasztalatok leülepedésével, és az EINK 
bevonásával mára ez a cserkészcsapat közel száz fiatallal, lényegesen szervezettebb formában 
halad a mozgalom célja felé… (Köszönöm atya, nem bántam meg!) 
 
Azt gondolom, hogy nincsen olyan recept, ami minden cserkészcsapatra egyformán 
alkalmazható. Ugyanakkor nem fogadhatjuk el, – én sem tettem – hogy egy város csak 
harminc cserkészt számláljon. Ezért meg kell próbálnunk a meglévı kereteinket alkalmassá 
tenni arra, hogy csapatainkban gyarapodjon a cserkésztestvérek száma. 
Nem tömegmozgalommá válás, hanem szélesítés és nem a régi felrúgása, hanem a meglévı 
tudás mélyítése, majd ennek alkalmazása. Ez a kulcsa annak, hogy ne legyen olyan gyermek 
Hazánkban, akinek még a lehetısége sincs meg ahhoz, hogy cserkész lehessen. Pedig İk is 
olyan értékesek, mint a jelenlegi vezetettjeink. 
 
Kedves Csapatparancsnok Cserkésztestvérek! 
 
Arra tudok ígéretet tenni, hogy ahol csak jómagam, vagy mentoraink járunk, receptet 
szeretnénk majd írni Veled, Nektek. Minket az fog érdekelni, hogy miben, hogyan, hol tudunk 
segíteni ahhoz, hogy jobban mőködjenek csapataink. Nem pedig az, hogy ki, mit csinál 
rosszul! Ez az együttmőködés a cserkésztestvéri szereteten alapuló munkát feltételezi. 
Bízzatok bennünk, mi pedig bennetek bízunk! 
 
Ehhez a nagy feladathoz kívánok minden vezetıtársamnak: 
 
Jó munkát! 
 
Tekse Balázs. csst. cspk. 



Hárshegy (nevelési) vezetı 
 
 
Gilwell Park parancsnoka (vezetıképzési vezetı) 
 
Pótor József vagyok, de cserkészek között csak José-nak szoktak szólítani. Debrecenben 
születtem1979-ban és ott lettem cserkész 1993-ban, elıbb a 977. Szeretet, majd röviddel 
ezután ennek megszőnésekor a 739. Árpád cserkészcsapatban. Itt 1995 és 1999 között 
ırsvezetı voltam. Az ırsvezetıképzıt 1995-ben végeztem a IX. kerületi PUF İVVK-ban. 
2005-ben segédtiszti képesítést szereztem a 12/A STVK-ban, majd cserkésztisztit 2011-ben. 
 Idıközben Budapestre költöztem, ahol az új gyülekezetemben újjáalapítottuk a 304. Kırösi 
Csoma Sándor cserkészcsapatot, amelynek 6 évig voltam a parancsnoka. Jelenleg 
csapatparancsnok-helyettes, vándor rajparancsnok és ırsvezetı vagyok. Kiképzı voltam az 
1996-os IX. kerületi İVVK-ban, a 13/A, 14/A, 16/A, 17/A és 18/A STVK-ban, valamint 
képzésvezetıje voltam az 1/A és 3/A CspkVK-nak.  A 2007-es angliai Dzsemborin 
rajparancsnok voltam a 2011-es svédországi dzsemborin pedig a kontingensvezetıi 
szolgálatot láttam el.  2006 és 2010 között az Országos Fegyelmi Bizottság tagja voltam, 
2011-tıl pedig az I. kerület KIB tagja vagyok. 
 
Örülök, hogy a cserkészéletnek és a cserkészvezetıi munkának sok oldalát megélhettem és 
sok tapasztalatot győjthettem. Szeretem a kihívásokat! Már régóta gondolkodunk a 
barátaimmal, hogy hogyan lehetne a vezetıképzést még hatékonyabbá és még jobbá tenni. 
Ezért örülök nagyon, hogy mint Gilwell parancsnok lehetıséget kaptam arra, hogy a folyamat 
élére álljak. Nagyon izgalmas idıszak áll elıttünk, bár tudom hogy sok nehézséggel is szembe 
kell néznünk. Ebben számítok a vezetıképzésben dolgozó tapasztalt vezetıtársaimra és 
minden cserkészre – itthon és külföldön –akik elırébb akarják mozdítani a cserkészet ügyét. 
 
Pótor József (José) cst 
304. Kırösi Csoma Sándor cserkészcsapat 
Gilwell Park parancsnoka 
 
 
Cserkészház igazgatója (program igazgató) 
 
Amikor csapatparancsnok voltam eszembe sem jutott, hogy lesz olyan, hogy nem a cserkészet 
tölti ki az életemet. Azóta sok idı telt el. Lassan 22 éve vagyok cserkész. Voltam 10 évig 
történelemtanár, két évig igazgatóhelyettes a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. 
Dolgoztam a Nemzeti Erıforrás Minisztériumban. Most pedig újra itt vagyok, hogy 
tapasztalataim nyomán ismét a cserkészet töltse ki az életemet egy professzionálisabb szinten. 
 
Bencze Dávid vagyok (sokaknak Didus) a 25. Sz. Szent Imre Cserkészcsapat tagja 1990-óta. 
1992-ben ırsvezetıi, 1996-ban segédtiszti képesítést szereztem. 1997-2001-ig 
csapatparancsnok voltam. 1999-ben három hónapig a Kandersteg International Scout 
Centerben dolgoztam önkéntesként. A Carpathia 2001 Közép-Európai Dzsembori 
programtörzs parancsnokaként és a 2005-ös I. Cserkészkerületi nagytáborban 
programfınökeként szereztem tapasztalatokat az országos szintő programszervezés terén. 
 
Célom az, hogy a már kialakult színvonalasan országos programokra mindig lehessen 
számítani, hogy olyan új programok induljanak el, amelyek nemcsak belülrıl erısítenek 
minket, de kifelé is nyitottá tesznek és még több fiatalhoz juttatják el a cserkészet számomra 



olyan meghatározónak bizonyult élményét. 
 
Bencze Dávid csst. (25.) 
 
 
Külügyi kézikönyv 
 
KCST! 
 
Megjelent a Külügyi kézikönyv innen letölthetı: 
http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/kulugyi.pdf 
 
A Magyar Cserkészszövetség Külügyi Kézikönyvének célja, hogy általános iránymutatást 
adjon az MCSSZ külkapcsolataival foglalkozó szervekrıl, valamint a nemzetközi kapcsolatok 
alakításának kereteirıl az MCSSZ-ben. 
 
Jm! 
Csepregi Márton csst. (1909.) 
Országos iroda - operatív vezetı 
 
 
Az ovt munka átalakulása 
 
Az OVT munkája a nevelı munka irányítása. Ez magában foglalja a nevelıi munkát, a 
programokat és a vezetıképzést egyaránt. Természetesen ez a nevelı munkában jelentıs 
erıforrások bevonását jelenti, de a felelısség továbbra is az ovt-nél van, hiszen ıt választotta 
a közgyőlés erre a feladatra. Az idei évtıl az OVT munkát három területre szedtük, és minden 
területen három szintővé tettük. A területek élén önkéntes parancsnokok, illetve fizetett 
igazgatók állnak. 
 
A három szint a 

• kutatás-fejlesztés: felismerni az igényeket, az elvárásokat, és 
elméletben válaszokat megfogalmazni mindezekre; 

• kísérletezés: megvalósítással kialakítani a megfelelı folyamatot,rendszert, programot 
ahhoz, hogy az elméleti válasz valósággá váljon; 

• mőködés: amikor a kísérlet kiforrt eredményt hoz, akkortól "egyszerően" mőködtetni a 
megszületett rendezvényt. 

 
Egy példa: 

• igény: 18 év felettiek is végezhessenek İVVK-t. 
• kutatás-fejlesztés: egy pár szakemberrel közös gondolkodás, az OVT által felrajzolt 

keret kitöltése szakemberek munkája által. 
• kisérletezés: az OVT az OIB-t tájékoztatta, és elkezdıdött az elsı pár évben az İVVK 

18+. 
• mőködés: most értünk ennek a határára, mert most már látjuk, mit és hogyan, és van 

háttér. Tehát 2013-tól ez már "csak" rutin. 
 
A három terület, amelyeknek adtunk saját, cserkészetünkhöz kötıdı neveket: 



• nevelés területe: Hárshegy. A Hárshegyen volt a cserkészpark, amely minden nevelési 
feladat központja, szellemi kútforrása és kísérleti telepe volt. Sztrilich Pál szellemi 
alkotómőhelye, a Tanácsszikla amely a cserkészekkel kapcsolatos nevelıi kérdések 
megvitatásának helyszíne volt. Ezt a hagyományt fenntartva adtuk a nevelési 
központnak a Hárshegy nevet.  
Igazgatója: Tekse Balázs csst. (958.) 

• programszervezés területe: Cserkészház. A Cserkészház a cserkészek otthona, annak 
a helynek a neve, amely mindannyiunk közösségi tere, a programok kútfeje. Ezért 
neveztük Cserkészháznak azt a helyet, ahol a programok szervezése, a programok 
szervezésének támogatása megjelenik. 
Igazgatója: Bencze Dávid csst. (25.) 

• vezetıképzés területe: Gilwell Park A Gilwell Park 1919. óta a vezetıképzés 
központja. A London melletti park egyfajta eszmei központja a vezetıképzésnek. 
Mivel jelenleg a London melletti park hivatalosan 1st Gilwell Park nevet használja, 
bátran hívhatjuk a vk-inkat összefogó és irányító központot Gilwell Parknak. 
Parancsnoka: Pótor József cst. (304.) 

 
Mindezek a területek a gyakornoki programban is részt vesznek, és így a gyakornokok a 
megfelelı területeken szerezhetnek tapasztalatokat. Minden területen a vezetık munkáját 
asszisztensi állásban lévık (is) segítik, de mindegyik területen az önkéntesekre éppen úgy 
számítunk. 
 
Köszönöm a bizalmat és a támogatást, és köszönöm a munkatársaink feladatvállalását! Az Úr 
áldásával vágjunk bele! 
 
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.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. 
 
 



Médiaképzés 2 

Ha elszalasztottad az elsı alkalmat, itt az újabb lehetıség! A Médiaképzés folytatódik! 

Gyere el, és megmutatjuk Neked: 

• hogy készül a Cserkész, 
• hogyan tördeltük a RakLap-ot a Nagytáborban, 
• tippeket kapsz grafikus programok használatához, 
• megmutatjuk, hogyan készül a jó fotó, 
• és ami a legjobb az egészben, ezt ki is próbálhatod azonnal a gyakorlatban! 

Képzésünk második állomása 2012. június 8-10. között Komáromban lesz. A részvételi díj 
10 €. (Ezt a helyszínen kell befizetned.) 

Jelentkezési szándékodat írd meg nekünk június 3-ig a jelentkezem@szmcs.sk e-mail címre. 
Az e-mail-ben tüntesd fel teljes nevedet, valamint azt is, melyik cserkészcsapatból, illetve 
szövetségbıl érkezel. 

Érdekel a Médiacsoport munkája, szeretnél bekapcsolódni? Érdeklıdsz a média háttere iránt? 
Akkor tedd meg az elsı lépést! Várjuk jelentkezésed! 

Jó munkát! 

Szabó Csilla, 
az SZMCS Médiacsoportjának vezetıje 

 
Újabb Katica Matrica program 

A következı katicás program: részvétel a Teszedd szemétszedı programon. 
Részletek a http://www.teszedd.hu honlapon. 
Eme katicás program értéke: 3db matrica = 1db kitőzı 

E katicás program menete: 

1. Az illetékes cserkészvezetı (cspk.) 2012.05.30. 16:00-ig a http://www.teszedd.hu honlapon 
„Csoport” kategóriában cserkészcsapat ként. 
2. 1 db fényképet készítesz magatokról a szemétszedés elıtt a helyszínen, melyen a civilek 
felé is látszik, hogy cserkészek vannak a képen. Egyenruhás képet kérjünk! (jpg) 
3. Részt veszel 2012.06.02-án a szemétszedésben az adott helyen. 
4. 1 db fényképet készítesz magatokról a szemétszedés után a helyszínen/a győjtött 
szemétkupacon/szeméttelepen melyen a civilek felé is látszik, hogy cserkészek vannak a 
képen. Egyenruhás képet kérjünk! (jpg) 
5. Az illetékes cserkészvezetı 2012.06.10-ig drótpostán elküldi nekem (otv@cserkesz.hu) a 
beszámolót: 

• kb. 100-200 karakter hosszú beszámolót, 
• a 2 db fényképet (2. és 4. pont), 
• a résztvevık névsorát csapatszámmal, 
• az illetékes cserkészvezetı postacímét. 

6. A hiánytalanul elküldött beszámoló (5. pont) alapján postázom a megfelelı darabszámú 
katica kitőzıt az illetékes cserkészvezetınek, aki odaadja azt a cserkészeinek. 



A fényképekhez segítségként lásd:Arculati kézikönyv 
http://www.cserkesz.hu/szovetseg/szertar/arculati-elemek 
 
Légy résen! 
 
Sztrakay Ferenc Balázs cst.- országos táborozási vezetı 
+36-20-828-9123 
http://www.cserkesz.hu 
Magyar Cserkészszövetség 

Jelentkeztél már a Komp Fesztiválra? 

Már lehet jelentkezni az idei Komp Fesztiválra. 

Még nincs programod augusztus végére? 
Nem tudod mit csinálj a vk-k után? 
Nyár végén nem lesz semmilyen fesztivál amire el tudnál menni? 
Szeretnél találkozni a haverokkal? 
Egy kis kikapcsolódásra vágysz értékes programokkal? 

Nekünk van egy ötletünk! 

Kíváncsi vagy Böjte Csaba atya elıadására, vagy a Fenntarthatatlan fejlıdés kérdésköre 
mozgat meg inkább? 
Esetleg részt vennél egy politikai fórumon, vagy a Roma kérdésrıl beszélgetnél el Dupcsik 
Csabával? 
Amennyiben ezekre nem-leges lenne a válaszod, még akkor is tudunk Neked biztosítani a 
nappali elıadások közül színvonalas programokat, mint például a Genetika és gén-etika c. 
elıadásunkat Dr. Czeizel Endrével, illetve különbözı sportolási lehetıségeket a kajakozástól 
kezdve a többi sportágon át! 

Esetleg az este fellépı zenekarok zenéire táncolnál? 
Vagy beülnél a teaházba egy társasjáték partyra? 
Esténként 3 helyszínen várunk majd koncertekkel és DJ-kel a legkülönbözıbb stílusokban. 
Fellép a Kerekes Band, a Firkin, a Kesh és az Indigó Utca is. Amennyiben egyre is igen a 
válasz, akkor sok szeretettel várunk Téged augusztus 16-20-ig a Komp Fesztiválra, 
Velencén! 
Kövess minket a facebookos profilunkon is! 
Jelentkezni itt tudtok!http://kompfesztival.hu/jelentkezek/ 

A jelentkezés módja: 
Az elızetes jegy vásárlást utalással vagy banki befizetéssel lehet teljesíteni. Készpénzzel csak 
a helyszínen lehet jegyet vásárolni! Erzsébet utalványt is elfogadunk, errıl bıvebben itt 
olvashatsz. 
A számlaszám, ahova utalni tudsz: 
Számlatulajdonos neve: Magyar Cserkészszövetség 
Számlaszám: 10918001-00000071-76940033 
Közlemény: TELJES NÉV 
 
FIGYELEM! Elıre utalásnál a közleménybe a teljes nevedet írd be csupa nagybetővel, 



valamint ha több részletben utalsz, akkor azt az alábbi formában jelezd: KERTI VIRÁG 1/3 
A regisztráció csak utalással együtt érvényes, és az adott határidıre a teljes összeget át kell 
utalni! 
Ha kérdésed van, fordulj Erdész Péterhez (penzugy@kompfesztival.hu) 
A jegyárakról itt tájékozódhatsz!(http://kompfesztival.hu/jegyarak/) 

Cserkészvezetı kitüntetése 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy Pauer Sándor cst.-t (622.) Balatonboglár városa 
Mővelıdési Díjjal tüntette ki. 

Tengerész 
Csobor Tünde csst. (622.) 
 
 
Beszámolók 

Cserkésznek lenni jó! 
 
A Jézus Szíve Plébánia kertjében sátorozik egy tucat gyerek: cserkészek ütöttek tábort a 
területen. A szakszerően felállított sátrak, az esti tábortüzek összerakása, na meg a fızés 
is „már csípıbıl jön” – mondják a lurkók. Az esti ırség jó móka, a napi háromszori 
imádság kötelezı. 
 
- A cserkészmozgalom önkéntes, vallásos, politikamentes ifjúságnevelı mozgalom, amely 
nyitott mindenki számára származástól, nemtıl, valamint felekezettıl függetlenül - tudtuk 
meg Kispál György atyától, a cserkészcsapat vezetıjétıl. - Nagyszerően egyesíti magában 
mindazt, amit a serdülı ifjúság nevelése megkíván. 
A cél, hogy támogassák a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes 
kifejlesztésében mind egyénként, mind felelıs állampolgárként és helyi közösségeik 
tagjaiként, vagyis, hogy jellemes embertípust neveljenek. 
 
- Az egymásra figyelı felelısségvállalás a cserkészet kötelezı velejárója - szögezte le a 
plébános, majd hozzátette, a cserkészet alapja azért mindenekelıtt a vallás. 
Napi háromszor van imádság, mindenki a saját vallása szerint, vasárnaponként pedig a 
protestánsok istentiszteletre, a katolikusok misére mennek, mindössze erre az egy órára 
szélednek szét a gyerekek. 
A csepeli Prohászka Ottokár cserkészcsapat a II. világháború elıtt alakult, nevét az 
egyházmegye legnagyobb püspökérıl kapta. A háború utáni években tiltott volt a 
cserkészmozgalom, de a rendszerváltás után az elsık között alakult újra. 
 
- Bogdán István egykori cserkész élesztette újra a csapatot. 22 éve még nagyobb volt a 
lelkesedés, ez mindössze 3 évig tartott – idézi fel a múltat az atya –, én 2000-ben kerültem 
vissza a kerületbe, és azóta igyekszem feltámasztani a közösséget. 
Nem csak fiúk, lányok is tagjai lehetnek a kisközösségek, vagyis az ırsök és vezetıjük azonos 
nemő fiatalokból is állhat: 
- Ennek egyszerő és logikus oka van: a fiúkból férfit, a lányokból nıt, anyát szeretnénk 
nevelni – magyarázza György atya. 
 
A csepeli Prohászka Ottokár Cserkészcsapat heti rendszerességő összejöveteleit a Jézus Szíve 
Plébánia kertjében, pénteken 18 órakor, szombaton pedig délután 4-kor tartják. Szombaton 



egyébként íjászkodnak is a gyerekek: egy lelkes szabó ısmagyar ruhát varrt számukra, a 
srácok pedig tegezt, azaz íjtartót készítettek maguknak. 
Minden érdeklıdı általános iskolás fiút és lányt sok szeretettel várnak, iskolás kortól. A 
kicsik kiscserkészek lesznek, 5.-es koruktól a cserkészpróbák után pedig megkapják a zöld 
nyakkendıt és az egyenruhájukat, igazi cserkészek lesznek. 
 
Híres cserkészek 
 
A csepeli cserkészcsapat tagja volt egykor dr. Nagy Mihály atomfizikus is, aki a tábortőznél a 
fizika érdekességeirıl mesélt a gyerekeknek, de büszkeségük dr. Csurgay Árpád akadémikus, 
és Németh Ferenc, kétszeres olimpikon öttusázó is. 
 
Szerzı: Kulcsár Tamara 

II. Cserkészkerület jubileumi cserkésznapja Miskolcon 
 
 A délután egy hatalmas számháborúval indult Miskolc belvárosában. Ezt követıen 
elkezdıdtek a koncertek a külön erre az alkalomra lezárt Kossuth utcában. Felléptek: 
Rocksbury, Nemadomfel, Felsızsolcai Citerazenekar, Astur, Purszki Sanyi and the Gang, 
Kisavas, Folk Error és az Esztenás. A koncertek hatalmas hangulatot teremtettek és a táncház 
is a szokásos népszerőségnek örvendett. Ezzel párhuzamosan az utcában ırült párnacsata 
vette kezdetét, amit igazán tökélyre a fáradhatatlan kiscserkészek fejlesztettek, akik órákkal az 
esemény lezajlás után még mindig aktívan csatáztak a forgalom elıl elzárt úton. 
 
Mindeközben a Nyilas Misi Házban színes programok várták az érdeklıdıket: volt 
bábszínház (ami a 4-14 éves korosztály számára egyaránt érdekes és mulatságos volt) és 
bábkészítés, pólókészítés, vas-munkák és nyakkendıgyőrő készítés, teaház, illetve az egri 
cserkészek vetítéssel és kóstolóval egybekötött ausztráliai élménybeszámolója. 
A családos cserkészeket a bábszínház után mőanyagmotoros verseny és babakocsis találkozó 
várta. 
A délelıtti és délutáni események alatt folyamatosan ki lehetett próbálni a laser-taget, ami 
szintén óriási népszerőségnek örvendett. 
 
A zenekari fellépések alatt bekövetkezett idıbeli csúszás miatt a tábortőz a tervezettnél 
késıbb, 22.30-kor kezdıdött, de a késés ellenére méltó volt a legkisebbek által is tanúsított – 
az álommanókat csupán nehezen legyızı – kitartó várakozásra. A szerencsi cserkészcsapat 
fantasztikus pagodáját körülülve a magyar cserkészet elmúlt 100 évét feldolgozó, a 
meghatottság és a játék pillanatait ügyesen ötvözı tábortőz méltó lezárása volt ennek a 
fantasztikus napnak. Elmondhatatlan élmény volt a szeretetkörben állva elköszönni a naptól 
és egymástól. Bár a sok zöld nyakkendıs cserkész alig fért el a Deák Ferenc téren, mégis Sík 
Sándor ismert idézete jutott szembe: „Hiszek a kevesek egymásba tett kezében”. 
 
29-én, vasárnap egy közös istentisztelet-szentmise keretében adtunk hálát az együttlétért és 
zártuk le a nagyszabású eseményt. Ezt követıen már csak a pakolás, telefonszám-csere és 
könnyes búcsú maradt hátra. Bár nehéz volt az elválás, örömmel gondolhatunk az újabb 
találkozásokra és az új ismeretségekre, barátságokra egyaránt. 
 
A 2012-es II. kerületi cserkésznapon körülbelül 300 cserkész vett részt. 14 II. Kerületi csapat, 
és 3 kerületen kívüli és 5 határon túli magyar csapat is velünk ünnepelt. 
 



http://cserkesz.hu/hir/beszamolo/ii-cserkeszkerulet-jubileumi-cserkesznapja 
 

A II. Cserkészkerület önkéntes munkája 
 
A program elızménye 
 
A Miskolc belvárosához közel lévı elhagyatott I. világháborús sírok gondozásának ötlete 
1992-re nyúlik vissza, amikor *Kapusy László Pál*, a 19. Bükk cserkészcsapat akkori 
parancsnok indíttatására a cserkészek gondozásba vették a temetıt. Ez a hely a Miskolc - 
Tetemvár területén (a híres deszkatemplom és temetıtıl nem messze) a szépen gondozott és 
karbantartott „Hısök temetıje” mellett kb. 50 méterre található. A sírokat helyenként több 
méter magas sőrőn benıtt akácos és bozótos fedte el olyannyira, hogy a temetı 
szomszédságában élı helyi lakosok is csak a sírok legelején lévı emléktáblából tudták, hogy a 
területen katonai temetı található. Aki kíváncsi volt a sírokra és belevetette magát a 
bozótosba sajnos akkor sem lett sokkal okosabb, ugyanis a sírköveket teljesen bemosta az esı 
és ellepte a moha, alig pár centiméter állt ki a kövekbıl. Hosszú évek, évtizedek óta nem 
gondozta senki a temetıt, és a természet sajnos óriási kárt tett az egykor nagy tisztelettel 
eltemetett katonák sírjaiban. 
 
A kezdeti lelkesedés hamar elmúlt, sem társadalmi, sem másmilyen támogatás nem kísérte az 
önként vállalt programunkat, pedig már annak idején is sokat cikkezet a programról a sajtó. 
Persze az Szövetség újjáalakulása után toborzott kiscserkészekkel nem lehetett látványos 
munkát végezni, a 72 sorból, és soronként 6-7 sírból álló temetınek csak egy piciny részét 
sikerült megtisztítani. Idıközben sajnos Kapusy László Pál csapatparancsnok elhunyt, és a 
temetıtakarítás ügye egy idıre feledésbe merült. 
 
Az akkori kiscserkészek idıközben felnıtt emberek lettek, és azóta átvették a 
cserkészcsapatok és a Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyét felölelı II. Cserkészkerület 
vezetését. És megalakítottuk a Háromkı Egyesületet. Mindenben igyekszünk a cserkészet 
megalapítói és elıdeink, a példaképpé váló öregcserkészek által közvetített értékrendet 
követni és meg nem valósított terveiket valóra váltani. Ezáltal természetes kötelességünknek 
éreztük, hogy véghez vigyük annak a projektnek az ügyét is, ami megtestesíti a 
cserkészmozgalom lényegét: hagyományápolás, hazaszeretet, önkéntes munkán alapuló 
társadalmi szerepvállalás. 

Az eddig megvalósul program bemutatása 

2005 

2005. áprilisában szerveztük elsı akciónkat, melyen 35 fı cserkész fiatal vett részt. A munka 
alkalmával feltérképeztük a temetıt, és elkezdtük a terület gaztalanítását. Áldatlan állapotok 
fogadtak minket, ráadásul alig volt felszerelésünk a munkálatokhoz. A cserkészraktárban 
fellelhetı összes ásót, gereblyét, baltát kihoztuk, és a támogató Háromkı Egyesületnek 
köszönhetjük, hogy ágvágókat, főrészeket és egyéb felszereléseket vásárolt a munka 
folytatásához. Az 1- 2 méter magasra, sőrőn benıtt akáccserjéktıl szinte centirıl centire 
kellett a területet visszahódítani. A munka keménységét tükrözi, hogy a 35 fınek egy nap alatt 
mindössze 10 sort (ez kb. 60 sír) sikerült megtisztítani. Nem elegendı ugyanis a cserjéket 
kivágni, egy külön csapatnak a domboldalról kellett leszállítani a lenyesett ágakat. Az 
egymásra rakva több méter magas nyesedéket a temetıgondozás pár nappal késıbb 
elszállította. Köszönjük a segítségüket! 



2005 folyamán még két hasonló nagyszabású akciót szántunk a temetı takarítására, melybe 
más-más cserkészcsapat és civil szervezet kapcsolódott be. Voltak olyan cserkészcsapatok, 
akik Gyöngyösrıl, Sárospatakról, Kazincbarcikáról utaztak Miskolcra, hogy 
bekapcsolódjanak a programunkba! 

A Háromkı Egyesület a hatékony munka érdekében kénytelen volt további felszereléseket 
vásárolni: újabb ágvágókat, baltákat, ásókat, gereblyéket, védı kesztyőket, drótkeféket, stb. 
Az önkéntes munkásokat minden alkalommal vendégül tudtuk látni ebédre a Hunyadi 
Cserkész Alapítvány támogatásának köszönhetıen. Az ıszi munkálatokba alkalmanként 25-
35 fı vett részt, vagyis összesen 100 cserkész fiatal kapcsolódott be a programba. A 
munkálatok során további 25 sort, vagyis mindösszesen 210 sírt szabadítottunk meg a gaztól. 
Ezzel párhuzamosan egy külön team ásta ki és állította fel újra a szinte teljesen bemosott 
sírköveket, majd ıket követte egy másik team, akik ledrótkefézték, és újra festették a neveket. 
Sok helyen annyira korrodált a sírkı felülete, hogy nem tudtuk a neveket felismerni. 

2005. október 9-én a temetıben felállítottuk *az ország második cserkész kopjafáját,* mely a 
munkánk folytatásának zálogaként is szolgál. Fontosnak tartottuk a kopjafa állítást, hiszen le 
szerettük volna róni tiszteltünket a hısök emléke elıtt, és kézzel foghatóvá szerettük volna 
tenni azt az összefogást, mely a temetıtakarítási akció körül megvalósul, hiszen minden 
résztvevı csapat és szervezet nevét feltüntettük egy táblán. Az eseményen jelen volt Káli 
Sándor Miskolc város polgármestere és Balogh István alezredes úr a BAZ megyei 
Hadkiegészítı Parancsnokság parancsnoka is, és számos helyi szervezet is: Magyarok 
Világszövetsége, POFOSZ, Rákóczi Szövetség, stb. A kopjafa költségeit a Háromkı 
Egyesület finanszírozta 

2006 

2006 tavaszán újult erıvel és lelkesedéssel folytattuk a programunkat. Áprilisban a II. 
Cserkészkerület vezetıképzı táborának 45 cserkésze végzett emberfeletti munkát: a 
vadhajtások gyökereit egyesével baltázták ki, nehogy visszanıjön a területre. További 
sírköveket helyeztek vissza a helyükre, és folytatták a nevek újra festését is. A munka során 
további 15 sort (kb. 100 sír) szabadítottak fel a gaztól. 

Az ısszel az eredeti terveinkkel ellentétben nem tudtunk a végére járni a munkának, mert a 
meredek domboldal és az egyre sőrősödı gaz megnehezítette a feladatunkat. A 2005-ös 
esztendıhöz hasonlóan 2006 ıszén is 4 rekultivációs hétvégét szerveztünk közel 120 fı 
cserkész bevonásával. 

2007 

A Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó fıosztályától nyert pénznek 
köszönhetıen tovább tudtuk bıvíteni programunkat, hiszen a sírok rendbehozatalába 
bekapcsolódó fiataloknak történelmi elıadásokat is tudtunk szervezni. Ezek az elıadások 
foglalták egységes keretbe az I. Világháború történelmi hátterét, és a sírokban nyugvó 
katonák életútját. 

2007. márciusában ült le az Egyesületünk a Magyar Cserkészszövetség II. Kerületének 
vezetıségével a közös terveinket kidolgozni. Felépítettünk egy olyan programtervet, melybe 
minél több szervezet fiataljait szeretnénk bevonni. Elıadókat, és megfelelı helyet kerestünk 
az elıadásoknak, illetve igyekeztünk megteremteni a sírtakarításhoz szükséges technikai 
hátteret. 



Ebben az évben a miskolci Gyermekvárosból is érkeztek segítségül fiatalok, akik az önkéntes 
francia gondozójukkal együtt kapcsolódtak be a munkába. A 2007-es év utolsó ıszi akciónk 
alkalmával a meredek domboldal tetejéig érı katonai temetı majdnem a végéig értünk a 
tisztítási munkálatokkal, azaz a 72 sor körülbelül 450 sírjából hozzávetıleg 400-at teljesen 
rendbe hoztunk, vagy kiszabadítottuk a gaz fogságából. Természetesen idén is legalább 15-20 
zsák szemetet győjtöttünk össze az egyébként nem túl frekventált helyen lévı területrıl, mert 
valakik illegális szemétlerakónak használják a hısök temetıjét… 

2008 

Ez az év a sírkövek feltárásának és helyreállításának az éve volt, illetve az eddig végzett 
munkálatok karbantartása, továbbá a temetı utolsó, még ki nem takarított részének 
befejezése. Májusban két alkalommal (3-án és 24-én) szerveztünk egy-egy nagyobb szabású 
takarítást. Az eseményeken 20-25 fiatal vett részt. Fontos volt a tavaszi „nagytakarítás”, 
hiszen elıttünk állt a Hısök napja, melyen meg akartuk mutatni az eddigi munkánk 
eredményét. A következı nagyszabású akciónk szeptember 13-án valósult meg, amikor is a 
tavaszból hátralévı, és a nyári visszanövéseket tettük rendbe, majd a már menetrendszerinti 
munkaként főnyírás, gereblyézés, gazhordás, és földmunkák (a sírok domboldali lépcsızetes 
állapotának visszaállítása) voltak a teendıink. Sajnos ezeknek a túlnyomó része idırıl idıre 
visszatérı munkálatok lesznek. 

Szembe kellett néznünk viszont azzal a ténnyel, hogy önmagában nem elegendı az évi két-
három nagyszabású temetıtakarítási akció szervezése, hiszen a területet folyamatosan karban 
kell tartani, és gondozni kell. Ez a feltétele annak, hogy az elvégzett munkák állagát 
megırizzük, és a temetı tiszta és rendezett képet mutasson az év minden napján. Mivel sem 
erınk sem lehetıségünk nincs arra, hogy egy-egy cserkészcsapat folyamatosan karban tartsa a 
temetıt (lássuk be azért, hogy ez már túlmegy a mozgalom hivatásán, és a cserkész 
gyermekeket, fiatalokat nem küldhetjük folyamatos temetıgondozásra a cserkészprogramok 
helyett) a Háromkı Egyesület igyekszik egy-egy lelkes fiatalnak zsebpénz fejében felajánlani 
a főnyírási munkát, melyet idén a HM pályázatának köszönhetıen a saját költségvetésünkbıl 
kiegészítve megvásárolt főnyíróval tudunk megoldani. Lassan a pénzügyi tartalékaink 
kimerülnek, hiszen egy-egy nagyobb szabású sírgondozási akció 30-40 ezer forintba (ebéd és 
üdítı az önkénteseknek, felszerelések, alapanyagok vásárlása, stb.) és az óriási terület 
egyszeri lekaszálása 20-25 ezer forintba kerül (munkadíj, benzinköltség, kiszállítás, stb.). 
Ezért számítunk a jövıben is a Minisztérium támogatására. 

A legnagyobb eredménynek azt könyvelhetjük el, hogy 2008 májusától a temetı 
hivatalosan is bekerült Miskolc város hısök napi rendezvény sorozatába, melynek 
keretén belül a Magyar Cserkészszövetségen túl a Miskolci Önkormányzat és a 
Honvédelmi Minisztérium is képviselteti magát. Mivel a Háromkı Egyesület a Magyar 
Cserkészszövetség II. Kerületével szorosan együttmőködik és évek óta aktív szerepet 
vállalunk a városi nemzeti ünnepek szervezésében, nem volt nehéz meggyızni a Miskolci 
Rendezvényszervezıi Irodát, hogy a temetıben nyugvó katonákra is méltóképpen meg kell 
emlékezni a róluk elnevezett napon. Ezáltal az eddig méltatlanul elfeledett, elhanyagolt I. 
Világháborús temetı kikerült a feledés homályából, és – reményeink szerint ezen túl is - 
minden évben hivatalos tiszteletadás mellett fogunk megemlékezni a hıseinkrıl. 

A fenti munkálatokon túl nagy hangsúlyt fektettünk a Magyar Honvédség történelmi 
szerepébe betekintést nyújtani a fiataloknak. Az eredeti terveinknek megfelelıen április 26-án 
egy belsı elıadást szerveztünk, melyen elsısorban cserkész fiatalok vettek részt. Az elıadást 
azok a fiatalok hallgatták, akik eddig is és idén is bekapcsolódtak a társadalmi munkákba, 



azaz fizikailag is segítették a temetı rendbe hozását. A második és nyilvános elıadást 
december 14-én a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban szerveztük meg, melyen szintén sok 
érdeklıdı fiatal jelent meg, hála az iskola tanárainak közremőködéséért. Az eseményt 
plakátok útján is meghirdettük, talán ennek volt köszönhetı, hogy ilyen szép számmal 
hallgatták az elıadást, akiket igyekeztünk a jövı évi temetıtakarítási programjainkra is 
elcsábítani. 

Országos közgyőlés 2012. 
 
Ismét közgyőlést tartottunk, ahogy minden évben szoktuk. A közgyőlés elıtt a magyar 
cserkészet stratégiáját mutattuk be, és beszéltünk róla. 

A közgyőlésen megjelentek kerületi bontásban (kerület/természetes személy/jogi személy) 
I. (Budai ) Csker- 38 - 3 
II. (Miskolci) Csker - 4 - 0 
III. (Szombathelyi) Csker - 4 - 0 
IV. (Székesfehérvári) Csker - 6 - 1 
V. (Szegedi) Csker - 3 - 0 
VI. (Pécsi) Csker - 9 - 0 
VII. (Gyıri) Csker - 0 - 0 
VIII. (Kecskeméti) Csker - 5 - 1 
IC. (Devreceni) Csker - 1 - 2 
X. (Pesti) Csker - 19 – 0 

A megjelent jogi személyiségő fenntartó tagok közül 4 volt egyházi kötıdéső. 

A közgyőlés nehezen indult el a sok közbevetés és felvetés miatt. Ezeken való túljutás után az 
Alapszabály Elıkészítı Bizottság elnökének, Parragh Gábor cst. (827.), távollétében Babos 
Gábor cst. (1507.), az ASzKB tagja röviden elmondta, hogy miként és hogyan készült el az új 
ASz tervezete. A hozzászólások, vélemények és válaszok meghallgatása után a közgyőlésnek 
egyetlen szavazati lehetısége volt: igen vagy nem. Ennek eredményeként a közgyőlés az új 
ASzá-t elfogadta. Ez számtalan új dolgot hoz magával, amelyek közül kiemelkedik az új 
területi beosztás, a fenntartók tagságának megszőnése, a tisztségviselık számának erıs 
csökkenése, a küldöttgyőlések, a tagság átalakulása. 
A szavazást követıen jelentıs mennyiségő cserkészvezetı távozott a terembıl, ami legalábbis 
kétségessé teszi jelenlétük célját. Fel kell nıni a demokráciához, ha azt akarunk kiépíteni! 
Az OIB és annak testülete, az ASzKB munkája nyomán elfogadott új ASz-joz egy SzMSz-re 
is szükség van, amely munka immár határidıhöz kötött. 
A beszámolók elfogadása következett, és megélhettük azt a közgyőlést, amely nem egy 
hosszan húzódó idıtöltés volt, ugyanis az összes beszámoló elfogadása az egyesével való 
szavazásokkal együtt sem volt több, mint 45 perc! 
 
Köszönjük a központi iroda munkáját, amivel elıkészítette a közgyőlést! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 
 

 



Frissen végzett cserkésztisztek 
 
2012. május 18-án este a Sztrilich pál Cserkészparkban lezárult a 3. Wood Badge CsTVK. A 
7 jelölt a zárószertartáson átvette a jelvényeit és a tanúsítványt, és a korábban végzettekkel 
közösen vacsorázott. 

A friss cserkésztisztjeink, akiknek a képesítésüket még az OIB elé kell vinni: 

• Bánhidi Árpád istván (126.) 
• Gunda Levente (1212.) 
• Heizler Norbert (25.) 
• Ugron Ákos (800.) 
• Vidovszky Márton (426.) 
• Virág Zsolt (442.) 

És egy cserkésztiszt, aki már korábban képesítést kapott, de ezt a képzést el akarta végezni: 

• dr. Grynaeus András cst. (205.) 

Köszönöm a képzésben részt vevı kiképzık munkáját és rászánt idejét, energiáját. Köszönöm 
a jelöltek beletett idejét és energiáját és türelmét. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
képzésvezetı 

Házunk tája... 

Cserkesz.hu email fiókok, levelezési listák mőködése 

Sziasztok! 

Kérem amennyiben hibás mőködést észleltek akár valamely levelezési listánál, akár 
cserkesz.hu-s fióknál jelezzétek a rendszergazda@cserkesz.hu címen. 

Konkrétan ez a két hibajelzés jött legutóbb, és érdekelne hogy ilyen vagy hasonló furcsaság 
több emberrel is elıfordul-e vagy ezek egyedi esetek? 

"Az én címem: valami@cserkesz.hu, olyan átirányítás van rajta, hogy a beérkezı levelek 
irányítódjanak át avalami@gmail.com fiókba, a levelek törlıdése nélkül. Fıleg a májusi 
leveleknél fordult elı, hogy az átirányított fiókban megtalálhatók voltak, míg az eredetiben 
nem." 
 
Vagy: 
" néhány napja a valami@cserkesz.hu email-címemrıl 2 példányban töltıdnek le POP3-ban a 
levelek, azonos tartalommal, de az érkezési idı néhány másodperc különbséget mutat. 
Ráadásul ez a jelenség sztochasztikusan fordul elı, nem vagyok képes rájönni a szabályára, 
hogy mitıl függ." 

Jm! 



Csepregi Márton csst. (1909.) 
Országos iroda - operatív vezetı 

Spárga beszerzés 

KCST! 

A Szövetséggel egyeztetve az idén is lesz közös spárga beszerzés. A bolttal történt egyeztetés 
alapján a 2/0,40-es 500 gr-os kenderzsineget ára 563,- Ft/db+áfa= 715 Ft/db . Ehhez szokott 
jönni kb. 15-25 Ft/db szállítási költség, amit a mindenkori fuvarozó szab meg. Csatolom a 
már ismert excel táblát, ahová az adatokat kérem, hogy figyelmesen vigyétek föl, bármilyen 
nehézség adódik jelezzétek. Amennyiben valaki ennél jobb árat talál, azt is mondja. 

A készpénzes fizetnivalót a Szövetség meg szokta elılegezni, de az átutalásoknál tavaly 
elıfordult jelentıs késedelem. Kérek mindenkit, vegye figyelembe azt, hogy ma minden 
vállalkozó nehezen él, a bevétel minél elıbb megérkezik, annál nagyobb esélye van a 
túlélésre. Másrészt akivel üzletet kötünk, azt becsüljük meg annyira, hogy ne kelljen 
rohangálnia jogos járandóságáért. Ezért kérem, hogy az idén erre figyeljünk oda. Június 8-ig 
várom az igényeket és akkor 22-ig várhatóan meg fog érkezni a rendelt mennyiség. 

JM! 

Ribiánszky József öcs.(Zsozsó)  

Sztrilich Pál Cserkészpark hírei 

KCST! 

Salla Erasmus tanulmányait befejezve visszatért hazájába, Finnországba. Ajándékozott 
nekünk egy finn nyakkendıt, amelyet hamarosan a Wales-i házban helyezünk ki. 
Beszámolóját itt olvashatjátok, angolul:http://scoutpark.hu/?p=685 

Laci bácsi váratlanul hagyott itt bennünket. Amíg a parkban lakott becsülettel elvégezte 
munkáját. Most egy hölggyel költözött össze, aminek mi nagyon örülünk: Utcáról hajléktalan 
szállóba, onnét tovább hozzánk, és reméljük, hogy a hölgy mellett végre megtalálta új és 
végleges otthonát. Úgy tőnik, hogy 62 évesen újra sikerült talpra állnia!Köszönjük Laci bácsi 
áldozatos munkáját. 

JM! 

Lakatos Gergely 
parkigazgató 

Nyári tábor a cserkészparkban! 
www.felfedezotabor.hu 

Sztrilich Pál Cserkészpark 
Természettel teli • Természettel telít! 



M: +36208230155 
E: park@cserkesz.hu 
W: www.cserkesz.hu/cserkeszpark 

Közgyőlésen elhangzottakhoz - fenntartók és az rk egyház 

Szervusztok! 

Utána jártam egy szálon annak a dolognak, amit a kgy-n hallottunk, hogy milyen 
visszajelzések vannak az rk egyháztól. 

• a bíboros úr egy plébániai látogatáskor azt a felvetést fogalmazta meg, hogy a 
cserkészotthon felirat a plébánián nehogy valakiben azt a hamis látszatot keltse, hogy 
ez a cserkészcsapat tulajdona 

• azt is jelezte, hogy azt gondolja, nem jó, ha a cserkészcsapat a plébánia egyetlen 
közössége 

• a civilekkel kapcsolatban annak adott hangot, hogy nem tartja helyesnek azt a 
hozzáállást, hogy a civilek megmondják, mit tegyen az egyház, és ezt a papság 
végrehajtja 

• a plébános a fenntartók kivételét az ASz-ból azért nem tartja helyesnek, mert félı, 
hogy a vallásosságot elveszíthetjük általa. Jeleztem felé, hogy nem csak egyházi 
intézmény lehet fenntartó, és a magam részérıl, mint vt, ragaszkodom ahhoz, hogy 
legyen minden csapat mögött a lelkiséggel foglakozó támogató szervezet. Mind a két 
dolgot érti, de számára nagyobb biztonságot adna, ha benne lenne az ASz-ban az FT. 
keresek erre megoldást. 

• az esperes nem utasíthatja semmire, de ellenırizheti. 
• nincsen olyan iránymutatás, amely a cserkészet nem támogatását célozta meg. 

 
Ezek után az OEség feladatai: 

• felvettük a kapcsolatot a bíboros úrral, találkozót kértünk tıle 
• tisztáztuk a helyzetet a megnevezettekkel 
• mint ovt keresem a megoldást, hogy a cserkészetünkben minden nevelési terület 

egyaránt jelen legyen, és keresem azt is, kik tudnak ebben bennünket támogatni. 

Köszönöm a felvetéseket és az együttmőködést! 

Jó munkát! 

-- 
Balu 
Solymosi Balázs cst. - országos vezetıtiszt 
http://www.cserkesz.hu/elnokseg 
205. ZMCsCs - Budai Csker. – MCsSz 

Megrendelhetı kiadványok 

Sík Sándor: Virrasszatok! 



Rónay László vál., szerk.: 
Sík Sándor: Virrasszatok! – Versek és prózai írások az ifjúsághoz 

Sík Sándor piarista tanár, tartományfınök, Kossuth-díjas költı, mőfordító, irodalomtörténész, 
egyházi író, cserkészvezetı. „A múlt század elsı felében a magyar katolikus élet meghatározó 
személyisége volt: rajongtak érte gimnazista diákjai, késıbb egyetemista hallgatói; tisztelet 
övezte irodalomtudósi munkásságáért, sokan szerették verseit, drámáit; fontos szerepet töltött 
be a magyar egyház életében, majd élete utolsó évtizedében százak hallgatták 
konferenciabeszédeit. Életének meghatározó motívuma, hatásának titka a belıle sugárzó 
szeretet volt, a másokért élı, ajándékos szeretet” – írja a könyv elıszavában Lukács László. 
A Rónay László válogatásában megjelenı ünnepi kötet Sík lírájára helyezi a hangsúlyt, a 
könyvben olvasható esszék, tanulmányok egy része hitéleti kérdéseket tárgyal, valamint a 
tiszta, keresztény-magyar cserkészi élet képét rajzolja elénk. A kötet megjelenésének legfıbb 
apropója, hogy idén 100 éves a Magyar Cserkészszövetség, melynek a Cserkészinduló 
szövegét szerzı Sík Sándor az egyik alapító tagja. 

Megjelenés éve: 2012. 
Terjedelem: 240 oldal 
Méret: 14×20 cm 
Kötésmód: puhafedeles 
Ár: 2.000 Ft 
ISBN 978-963-9862-46-3 

Tass-féle 1926-os Cserkészkönyv 

Most jelent meg a Tass-féle 1926-os Cserkészkönyv hasonmás kiadása 
Ez a könyv korábban még a gödöllıi cserkészkönyv-győjteményben sem volt fellelhetı. Tass 
József az elsı magyarországi cserkészszövetségi szabályzatának elkészítıje volt. 
"Cserkészkönyv" címő praktikus és idıtálló munkáját 1926-ban adták ki, de azóta igazán 
méltatlanul elfelejtették. A győjteménybe illı kivitelő hasonmáskiadást jó szívvel ajánljuk a 
cserkészet múltja iránt érdeklıdıknek. 

Terjedelem:64 oldal 
Ár: 900 ft. 
Méret: 11*15cm 
Kiadó: Underground Kiadó 

Megrendelés 

A könyvek megrendelhetık a Magyar Cserkésszövetségen keresztül. 
Amennyiben felkeltette az érdeklıdésedet valamelyik, vagy netán mindkét könyv, akkor írj 
egy levelet atitkarsag@cserkesz.hu címre. 
A megrendelt kiadvány átvehetı az MCSSZ országos központjában (1025 Budapest, 
Tömörkény u. 3/a - 2. emelet), illetve ha ígény van rá (a postaköltség megtérítése ellenében) 
postázzuk is. 

Elvándorló cserkészek cserkészetben tartása 

Sok cserkészt veszítünk el azért, mert tanulmányai, munkája, családja okán más településre 
költözik. A régi közösségéhez való visszajárás nehézkes, nem mőködik, és lassan elhal a 
cserkészettel való kapcsolata. 



Segítsünk egymásnak azzal, hogy nem veszítjük el a cserkészetnek ıket! Ehhez tudnunk kell, 
ki hova költözik, és a kerületi vt-k megkapják az adatokat, hogy ezeket az embereket a 
cserkészközösségbe bevonjuk. 
Nem célunk a rátermett cserkészek elvonása! De ha egy egyetemista megkaphatja hét közben 
a korosztályos cserkésközösségét, és hétvégente hazamenve részt tud venni az ırse életében, 
akkor máris tettünk azért, hogy ne a dolgozatok, beadandók, stb. függvényében legyen 
szorosabb vagy lazább a kapcsolat. Mindezek mellett az egyetemmel rendlekzı városok is 
kapnának frissítést az odaérkezı cserkészek által. 
Kérlek, terjesszétek, és töltéstek ki! 
<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhsbVVzTzN5WWRFcXJWM2
NXSG1nWkE6MQ> Kedves cspk-k! İsszel elköltözik egy marék vezetıtök, gondoljatok 
rájuk, hogy ne veszítse el ıket a magyar cserkészet! 

Köszönöm! 

Balu 
Solymosi Balázs cst. <mailto:balu@cserkesz.hu> (205.) 
országos vezetıtiszt 

Külügyi Hírek 

Friss nemzetközi hírek - magyar nyelvő összefoglalóval 

http://www.google.com/reader/shared/17469660025783777635 

NNT 2013 

Táborhely bejárás 

Hosszú folyamat eredményeként sikerült a táborhelyet kiválasztani. Ócsa mellett, a HM-mel 
együttmőködésben, a Ludovika Zászlóalj gyakorlóterét fogjuk használni az NNT2013 alatt. 
Május 26-án jártuk be a munkacsoportok vezetıivel és a munkacsoportok tagjaival. A 
fényképeket megtaláljátok a Nagy Arc Könyv :-) oldalain 
(http://www.facebook.com/NNT2013). Felemelı volt felérni a dombra, ami tele volt az éppen 
virágzó árvalányhajjal! 
Ahogy megláthattuk, bejárhattuk, számtalan kérdésünkre választ kaphattunk, komoly 
feltöltıdéssel jöttünk haza, mert immár kézzel fogható részei is vannak a tábornak. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. <mailto:balu@cserkesz.hu> (205.) 
országos vezetıtiszt 

Pályázatok 

Projektvezetı - Sztrilich Pál Cserkészpark 

KCST! 



Kérem, hogy ezt az állást, elsı körben cserkészek között hirdessük, ne továbbítsátok egyéb 
listákra. Köszönöm. 

A Sztrilich Pál Cserkészpark egy pályázati projekt megvalósítására keres projektvezetıt. 

Kezdés: 2012. június 4. hétfı 
Projekt munkaidıtartama: ~200 munkaóra 
Projekt várható vége: 2012. július 15. 

Fıbb feladatok 
- Nyertes pályázatunk megvalósítása 
- Együttmőködési megállapodások létrehozása 
- Tanösvények kitalálása, megvalósítása, kiviteleztetése. 
- A Sztrilich Pál Cserkészpark nevelıi programjának megalkotása már meglévı tervek alapján 

Elvárások 
- Képes egy projektet megvalósítani: A tervezés már megtörtént - megvalósítása szükséges. 
- Számítógép felhasználó szintő ismerete (MS Office, levelezıprogramok) 
- Hatékony, precíz és gyors munkavégzés 
- Középfokú angol nyelvismeret 
- A magyarországi cserkészmozgalom ismerete 

Elınyt jelent 
- (aktív) cserkész életút 
- szakirányú végzettség, vagy tanulmányok folytatása (erdımérnök, biológus, stb...) 
- pályázat megvalósításban szerzett tapasztalat 
- non-profit szervezetnél szerzett tapasztalat 
- B kategóriás jogosítvány 

Munkavégzés helye 
Az MCSSZ országos központjában, illetve a Sztrilich Pál Cserkészparkban. 

Jelentkezés 
Apark@cserkesz.hucímre küldött fényképes önéletrajzzal. (max 2 oldal) 
Jelentkezés határideje: 2012. május 31. 

További kérdésekre telefonon, vagy e-mailben szívesen válaszolok. 

JM! 

Lakatos Gergely 
parkigazgató 

Nyári tábor a cserkészparkban! 
www.felfedezotabor.hu 

Sztrilich Pál Cserkészpark 
Természettel teli • Természettel telít! 
 
M:+36208230155 
E:park@cserkesz.hu 
W:www.cserkesz.hu/cserkeszpark/ 



Jó munkát! 

Budapest, 2012. június 1., 
 Az Országos Elnökség nevében 
 Solymosi Balázs cst. 
 országos vezetıtiszt 

 

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


