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Az MCSSZ helyzete 

Évkezdés - vezetői évkezdés 

A vezetőfelkészítők és a nyári táborok már lezárultak és néhány nap múlva becsengetnek az 
iskolákba. A cserkészcsapatok a nyári táboraik után ismét megkezdik az iskolaidő alatti 

működésüket. Ez az időszak, 2015. nyaráig, az utolsó TÁMOP 5.2.8 projekt által 
finanszírozott időszak lesz a Szövetség életében. Célja, hogy a csapatok vezetőivel 

találkozzunk évente, és megosszuk örömeinket, kérdéseinket, és válaszokat találhassunk 
rájuk. Ez nem a szokásos konferenciánk, hanem sokkal egyfajta kezdőrúgás, hogy ismét 
beinduljon az a munka, amiben mindannyian hiszünk, amiért mindannyian teszünk. E mellett 

kézzel fogható segítséget biztosítsunk vezetőinknek a nagy éves hajrá előtt. Ennek érdekében 
egy "évnyitó" rendezvényt szervezünk, ahová az MCsSz csapatparancsnokait, 

rajparancsnokait és a vezetői őrsök tagjait várjuk. 
 
Azonban, mint minden ilyen helyzetnél, sajnos kénytelek vagyunk kompromisszumokat 

kötni. Amint tudjátok a projektet konzorciumban valósítjuk meg a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt-vel, és ez a rendezvény az ő térfelére van telepítve. Ez meg is köti a kezünket egynémely 

dologban, így a lehető legkisebb rosszat választottuk. A rendezvényt már leszerződték, így az 
egyedüli helyszín a BGA Zrt. székháza lehet, amelynek szinte minden hétvégéje le van 
foglalva szeptemberre, kivételt képez ez alól szeptember 26 - 27. péntek - szombat. Ekkorra 

vannak kiírva az évkezdő túrák, amely elég szerencsétlen együttállást jelentenek. 
Azonban az Úr most is segítségünkre van, és a TÁMOP 5.2.8. által fizetett teljesítménytúrák 

időpontja egy héttel később (okt. 4-én) vannak. Ez leginkább a vidéki helyszíneket érintik, így 
egy kicsit sikerül javítani a helyzeten. Tehát kérem, hogy akinek az évkezdő túrája a megnyitó 
után ér véget, azok is bátran jöjjenek el a túra után; akinek pedig megfelel az október 4-i 

alkalom, használja ki a teljesítménytúrákat az évkezdő csapattúrákra. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_kat1
https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_hir1241
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https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_kat3
https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_hir1234
https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_hir1236
https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_hir1238
https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_kat4
https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_hir1237
https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_hir1239
https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_hir1240
https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_kat13
https://mail.google.com/mail/u/0/#14820ef0017879b7_hir1235


Köszönöm a megértéseteket! 

 
A projektben ezt és az ehhez hasonló alkalmakat nekünk kötelező megvalósítanunk, mivel 

tervezve vannak. Most adott számunkra egy 300 fős rendezvény, ahol egy az egyben a 
cserkészcsapatokra - határainkon innen és túl - célunk koncentrálni egy évnyitó vacsora 
keretében. 

 
Cél: 

 a cserkészcsapatok toborzó munkájának támogatása az elkészült toborzó anyagok 
kiosztásával (sajnos a körülmények nem teszik lehetővé a korábbi megvalósítást, de 
reméljük még így is segítünk) 

 a csapatparancsnokok és vezetői közösségeik évkezdő találkozásának biztosítása - 
évkezdő közös élmény adása 

 új arculat bemutatása, annak használatának ismertetése 

 a projektben megvalósult kifejezetten toborzást támogató kutatási eredmények (mit 
gondolnak rólunk?) ismertetése 

 

Időpont: 2014. szeptember 27. (szombat) 14.45 - 20.00 (vidéki cserkésztestvéreinknek 
tudunk szállás biztosítani, ha igénylik) 
Helyszín: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.  

Tervezett napirend: 
 

14.45 - 15.00: Regisztráció és eszközosztás 
A regisztrációt követően cserkészcsapatonként "konferenciacsomagot" adunk , mely a 
következőkből áll: 

 Toborzó szórólapok, toborzó plakátok, országos tervezőnaptárak, eddig csak online 
elérhető MCS-k (1 db/csapat), eddig csak online elérhető VL-el (1 db/csapat), 
szeptemberi MCS-k és VL-ek (magasabb példányszámban adjuk ki őket, a csapatok 

létszámától függően), MCS tábori különszám, Mi fán terem a cserkészet átdolgozott 
kiadása. 

 A szórólapokat, a plakátokat, tervezőnaptárakat úgy mint az eddigiekben online lehet 

majd igényelni csapatonként. A konferenciára érkezőket már ez az egységcsomag 
fogja várni. 

 Az MCS-k és VL-ek kiosztását követően szeptembertől az MCS-k 2000 db / hó, a VL-
ek 1000 db / hó példányszámban fognak elkészülni. 

 
15.15 - 15.30 Megnyitó 

15.30 - 15.45 Elnökségi köszöntők 
15.45 -16.15 Cserkészet megítélése kutatási anyag bemutatása 

 A projekt egyik eredménye egy nagymintás kérdőíves kutatás, melyben a cserkészet 
társadalmi megítéléséről szóló kérdések is teret kaptak. Találkozónk első 
komolyabb témája ennek bemutatása, ahol a szerintünk ismert velünk szemben 

támasztott és a kutatás során feltárt sztereotípiák kerülnek bemutatásra. 

16.15 - 16.45 Toborzás-módszertani útmutató bemutatása 



 A PFM hálózat korábban már készített egy toborzás-módszertani támogató anyagot, 
melynek kiosztására és bemutatására itt kerül sor a PFM hálózat munkatársainak 
jóvoltából. 

16.45 - 17.15 Új arculat bemutatása és toborzóeszközök 

 A toborzás szerves részét képezi az egységes arculattal történő megjelenés. A Magyar 
Cserkészszövetség központja a nyári szünetben is sokat dolgozott, aminek 
eredménye lett az új arculat, melyet ebben a blokkban fogunk bemutatni és 

ismertetni. 

17.15 - 17.45 Kérdésfeltevések hozzászólások 
17.45 - 18.45 Vacsora és közben a cserkészzenekar előadása 
18.45 - 21.15 100 év vagány dokumentumfilm bemutatása / kötetlen beszélgetés / hazaindulás 

21.15 Zárás  
 

Felszerelés: 

 A rendezvényre cserkészegyenruhába érkezzetek. 
 A cserkészcsapatok hozzanak magukkal hátizsákot, mert minden toborzást támogató 

kiadványt eddig elkészült MCS-t és VL-t, valamint a tervezőnaptárakat és a még ki 
nem osztott EINK tesztverziókat oda fogjuk adni 

 Minden csapat hozzon magával egy db üres, legalább 2 GB-os pendrive-ot, mert 

minden népszerűsítő videót a cserkészcsapatok rendelkezésére fogunk bocsátani. 

 
A találkozós reményében, munkádra az Isten áldását kérve cserkészköszöntésünkkel kívánok, 

 
Jó munkát! 
 

Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 
 
és 

 
Tekse Balázs cst. (958.) 

nevelési igazgató 
MCSSZ "Hárshegy" - Nevelési Igazgatóság 

Eseménynaptár - kinek mi szól? 

Az MCsSz hivatalos eseménynaptára a honlapunkon található. Az eseménynaptár sok 

eseményt tartalmaz, mert egyfelől láthatóvá akarjuk tenni a sokszínű munkánkat, másfelől 
minden információt egy naptárba teszünk bele. Természetes, hogy a vezetők bölcsességében 

bízunk, hogy tudják, mi szól nekik és mi nem az ő eseményük. 
Kérjük, hogy a csapataitok naptárában az alábbi eseményeket írjátok be, és legyen a csapatok 
tagjainak kötelező eseménye: 

 évkezdő túrák - csapat szervezi 

mailto:balu@cserkesz.hu
mailto:tekse.balazs@mcssz.hu
http://cserkesz.hu/cserkeszek/programajanlo


 INDABA - vezetőknek szóló konferencia 

 közgyűlés - a küldötteknek 
 Cserkésznap - mindenkinek, hogy lássák a nem cserkészek, vagyunk és jót teszünk 

 

amit a vezetőknek kínálunk (töltődés, tanulás, találkozási pontok: 

 VTK - hogy a korosztályi váltáskor új módszereket kapjon minden vezető 
 kagylós találkozó - st-k szakmai találkozója, töltődése 

 őv-tábor - NLÁ-sok találkozója, őv-k töltődése 

Ezen felül találtok bejegyzéseket az OEségre, a PFM-ekre, a különböző VK-s közösségek, a 
dzsemborisokra vonatkoztatva, amit vegyetek figyelembe, ha egy-egy cserkészetek érintett, 
de tudjátok, hogy ez nem az egész csapatnak szóló program. 

 
Használjátok ki a lehetőségeket, és éljetek azzal a könnyebbséggel, hogy nem kell mindent 

Nektek megszervezni, kaptok kész programokat! 
 
Jó munkát! 

 
Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Országos és regionális programok, események, képzések 

Maradj talpon! - cserkész különkiadás 

 Jelentkezz Te is a Maradj talpon! cserkész különkiadásába! 
 

A Magyar Televízió Maradj talpon! című népszerű kvízműsora – ahol 25 milliós fődíj a tét – 
visszatér egy éves szünet után, és olyan különkiadásra készül, melyben KIZÁRÓLAG 
CSERKÉSZEK vesznek részt. Akik kedvet éreznek arra, hogy megmérettessék magukat a 

vetélkedőben, jelentkezzenek! 
 

A játékban való részvétel korhatára: 18-55 év. Kizáró ok lehet a szereplésnél minden olyan 
egészségügyi tényező, amely a résztvevő fizikai állapotát kockáztatja. (Ezekről a telefonos 
egyeztetés során a műsor készítői részletesen egyeztetnek a jelentkezőkkel.) 

 
Jelentkezési vonal: +36 30 903 03 74 (10:00-18:00-ig hívható) 

Üzenetrögzítő: +36 1 759 59 59 
E-mail: vetelkedo@mtva.hu 
 

 
A jelentkezés során mindenképpen jelezzétek, hogy a cserkész különkiadásra jelentkeztek! 

 
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 18. 
 

A forgatást megelőző válogatások előreláthatóan folyamatosak lesznek 2014. szeptember 19-
ig. A pontos helyszínt és időpontot a jelentkezőkkel telefonon egyezteti a Maradj talpon! 

mailto:balu@cserkesz.hu
mailto:vetelkedo@mtva.hu


szerkesztősége! 

 
 

Mózer Bence csst. (2.) 
MCSSZ kommunikáció 

72 óra - Jelentkezz koordinátornak vagy csapatvezetőnek 

 Veled kezdődik! Idén októberben ismét megrendezik a nagysikerű, három napos 

önkéntes ifjúsági akciót, a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű eseményt. A 

rendezvény a három történelmi keresztény egyház szervezésében valósul meg, a Magyar 

Cserkészszövetség pedig társszervezőként csatlakozik az akcióhoz. 

 
 

Az elmúlt években több ezer fiatalt megmozgató 72 óra kompromisszum nélkül arra hivatott, 
hogy megmutassa az ifjúsági közösségekben folyó munkát. A program láthatóvá akarja tenni 

az egész országban, hogy a fiatalok akarnak és képesek tenni másokért, egy jó ügyért, és nem 
titkolt célja, hogy kimozdítsa a társadalmat a közönyből. 
Az önkéntességet, és annak az örömét, amikor az ember szabadon adja az idejét, energiáját 

másokért, a cserkészek a mindennapokban élik át, a 72 órához csatlakozás pedig lehetőséget 
nyújt arra, hogy ezt láthatóvá tegyük. 

 
Legyél csoportvezető, vagy akár helyi koordinátor! 
Mutasd meg, milyen egy jó cserkészvezető, és jelentkezz csoportvezetőnek, vagy helyi 

koordinátornak. Utóbbit Veszprém megyéből és Budapestről várják, csoportvezetőnek viszont 
bárhonnan jelentkezhetsz, a lényeg, hogy 18 éven felüli legyél, és tudj bánni egy nálad 

fiatalabbakból álló csoporttal, ami egy cserkészvezetőnek nem jelent problémát! A 
csoportvezetők feladata az lesz, hogy összefogják azokat a lelkes fiatalokat, akik csoportként 
jelentkeztek, de nincs 18 év feletti vezetőjük. 

 
Az akcióhoz való csatlakozásunkkal egyben azt kívánjuk megmutatni, hogy az önzetlen 

segítségnyújtás, a rászorulók önkéntes támogatása kiemelt helyen áll a cserkész értékek közt. 
Felhívásunkkal olyan önkéntes vezetőket keresünk, akik 4-5 fős munkacsoportokat 
koordinálva példát tudnak mutatni az önkéntes, jószolgálati munkában. 

 
Koordinátorként itt jelentkezhetsz: http://72ora.hu/regisztracio 

 
 
 

 
 

Jelentkezzetek saját projekttel! 

Romokban a helyi óvoda és szívesen hozzájárulnátok a felújításához? Rossz állapotú az 
idősek otthonának kertje, aminek rendbe tételével be tudnátok „virágozni” az öregek 

mindennapjait? Nincs elég hely a közeli állatotthon lakóinak és megmutatnátok a méltán híres 
cserkész leleményességet kutya-kennelek építésével? Amennyiben ehhez hasonló, vagy ettől 

jobb saját ötletetek van, amivel a 72 óra alatt meg tudjátok mutatni az önzetlenség erejét és 
szépségét, jelentkezzetek a szervezőknél! Ha elég gyorsak vagytok, akár a tiétek lehet az 
egyik kiemelt projekt, amiből öt-tíz lesz az országban. Ezek szolgálnak majd arra, hogy 

láthatóvá váljon a program a sajtóban is. 

mailto:kommunikacio@mcssz.hu
http://72ora.hu/regisztracio


Projekttel itt jelentkezhetsz: http://goo.gl/iZn6Cl 

 
 

 
 
A 72 óra kompromisszum nélkül a fentieken túl lehetőséget nyújt a középiskolások számára, 

hogy 3x3 órát teljesítsenek az érettségi megszerzéséhez szükséges, előírt 50 óra kötelező 
közösségi szolgálatból. 

 
Ne habozz, jelentkezz a programra csoportvezetőnek, helyi koordinátornak, vagy állj elő egy 
saját ötlettel! 

 
További információk: oki.iroda@gmail.com 

Fogyatékkal élők látogatják az állatkertet 

2014. szeptember 22-én a Föld napja alkalmából fogyatékkal élők számára szervez ingyenes 
állatkerti látogatást a Fővárosi Állat- és Növénykert. A látogatás lebonyolításához a 
Cserkészszövetséget hívták segítségül. 

 
Keressük azokat a cserkész önkénteseket, akik készek türelmesen, segítőkészen részt venni 

ezen a jótékonysági napon, hogy a fogyatékkal élők számára egy örömteli élményt 
nyújthassunk az állatkertben. 
 

Feladatok: 
 

● beléptetés 
● állatkerti idegenvezetés 
● programok lebonyolításában való segédkezés 

 
Kérjük, csak akkor jelentkezzetek, ha alkalmasnak érzitek magatokat a feladatra, és valóban 

készek vagytok örömmel, mosolygósan és türelemmel részt venni a programon. A 
jelentkezőket időben értesítjük, az önkéntesek kiválasztása nem jelentkezési sorrendben 
történik. 

 
 

Jelentkezési lap: http://goo.gl/CnMbRY    
 
Mózer Bence csst. (2.) 

MCSSZ kommunikáció 

Beszámolók 

Meghosszabbított határidő - várjuk a tábori sztorikat! 

 Meghosszabbított határidő! Úgy gondolod, tele van jó tábori sztorival a csapatod, amit 
megosztanál a többiekkel is? Tűkön ülsz, hogy bekerülj a Magyar Cserkészbe? Eljött az ideje! 
 

2014 augusztusától a Magyar Cserkész lapszámai megjelennek nyomtatásban is, melyet 

http://goo.gl/iZn6Cl
mailto:oki.iroda@gmail.com
http://goo.gl/CnMbRY


rögtön egy különszámmal ünneplünk meg. Ezt a különszámot pedig teljes egészében a 

csapatoknak szenteljük! Célunk, hogy megtöltsük tábori beszámolókkal, kalandokkal, 
élményekkel, vicces és érdekes történetekkel, szívet melengető tábortűzi mesékkel, 

különleges táborokkal – egyszóval mindennel, amit ti írtok. 
 
Miért érdemes bekerülni? 

 
Ezzel a lehetőséggel mindenki jól jár. Hiszen amit írtok, megjelenhet a szeptemberi 

nyomtatott MCS-ben, amit az egész ország cserkészei olvasnak majd. Ez lesz a mi közös 
tábori naplónk, amit saját sztorijaitokkal tölthettek meg. 
 

Hány beszámolót rakunk az újságba? 

 

A különszámot közel 30 képes történettel, illetve duplaoldalas beszámolókkal és rövid 
rovatokkal töltjük fel. Akkor sincs semmi gond, ha özönlenek majd a beszámolók. Ami nem 
fér be az újságba, azt lehozzuk a cserkesz.hu-n és a Facebook oldalunkon is megosztjuk, hogy 

senki se maradjon le róla. Minden egyes írás kincs! 
 

 

Mik a paraméterek? 

 minimum 3000 karakteres beszámoló 

 legalább kettő, nagyfelbontású (lehetőség szerint nem telefonos), jó minőségű fotó 
 az email tárgyába ezt írd: MCS különszám + ’a csapatszámod’ 

 
FIGYELEM! 

Meghosszabbított beérkezési határidő: 2014. szeptember 4., éjfél 

 

A beszámolókat a kommunikacio@mcssz.hu címre várjuk! 

 
 

Indul a sztori-vadászat! Cserkészd be a legjobb történeteket, és ne felejtsd el már a tábor 
közben lejegyezni, amit megírhatsz nekünk! 

 
 
Mózer Bence csst. (2.) 

MCSSZ kommunikáció 

Tábori építmények versenye 

 Még mindig tart a Tábori Építmények Versenye! 

 
Se perc alatt összedobsz egy forgóajtót az őrsi körlethez? Emeletes ágyon szoktatok aludni az 
M63-asban? Hobbitok, hogy fürdőkádat építetek a táborban?  

 
Eljött a nagy építkezők ideje! A VL versenyt hirdet. Várjuk a legjobb tábori építményeiteket. 

Küldjetek nekünk fotót és egy rövid leírást a műveitekről, mi meg felületet biztosítunk, hogy 
megjelenhessen az újságban. A kategóriák győztesei pedig egyéb meglepetésben is 
részesülnek! A következő kategóriákban nevezhettek: 

mailto:kommunikacio@mcssz.hu


 

• Legkreatívabb tábori építmény 
• Legpraktikusabb tábori építmény 

• Leglátványosabb tábori építmény 
• Legjobb őrsi körlet 
 

Spárgát, fűrészt elő, építsétek meg minden idők legszuperebb tábori építményeit, aztán pedig 
osszuk meg egymással, hogy mindannyian tanulhassunk belőle! A fotóitokat 

a vl@mcssz.hu címre várjuk szeptember 15-éig! 
 
 

 
Mózer Bence csst. (2.) 

MCSSZ kommunikáció 
 
 

 

Cserkészek segítettek a budapesti IRONMAN-en 

 Az IRONMAN 70.3 Budapest verseny önkéntesei között szép számmal voltak cserkészek is, 
akik remek hangulatot teremtettek a frissítő állomásokon. 

A versenyzők pedig nagyon hálásak voltak a frissítők mellé kapott biztatásokért, és a sok 
kedves mosolyért. 

 
Ezúton is gratulálunk mindenkinek, aki részt vett a megmérettetések valamelyikén! 
 

 
Fénykép 

album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152649887782558.1073741866.2673
89317557&type=1 
 

 
Sándor Viktória 

MCSSZ kommunikáció 

Meghirdetések 

Gyakornokot keres az Összmagyar Cserkésziroda 

 A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma munkatársat keres az Összmagyar Cserkészirodába 

gyakornoki pozícióba. 
 
Ha szeretnél egy jó csapat tagja lenni, ha valódi munkatapasztalatot akarsz szerezni fix anyagi 

juttatás mellett, akkor jelentkezz az alábbi felhívásra! 
 

 
Feladatok: 

 Az összmagyar cserkésziroda igazgatójának támogatása az alábbiak szerint: 
 Ügyintézés programok szervezése kapcsán 

mailto:vl@mcssz.hu
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152649887782558.1073741866.267389317557&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152649887782558.1073741866.267389317557&type=1


 Vezetők szakmai munkájának támogatása 

 Szakmai anyagok előkészítése, kezelése 
 Egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó kreatív feladatok ellátása 

 Pályázatok megírásában való segítség 
 Titkári feladatok ellátása (jegyzőkönyvvezetés, e-mail dokumentációk, 

tagszövetségekkel való kapcsolattartás, programtervek és címlisták összeállítása, 

sajtótájékoztatók írása, beszámolók készítése stb.) 
 Hírlevél- és honlap szerkesztés 

 Elszámolások készítése 

 
Elvárások: 

 Elhivatottság az igényes munka iránt 
 Jó kommunikációs készség 
 Kreativitás 
 Problémamegoldó gondolkodás 

 Gyors reakcióidő, lényeglátás, precizitás, nyitottság az új dolgok iránt 
 Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS office ismerete – Word, Excel, 

PowerPoint magas szintű ismerete és gyakorlati használata) 
 Cserkész kötődés 
 Heti 16 óra (vagy ennél több) rendelkezésre állási idő 

 

Előnyt jelent: 

 Honlap szerkesztéssel kapcsolatos ismeretek 
 Határon túli cserkész előnyt jelent 

 Határon túli és szórvány cserkészet ismerete 
 Pályázati tapasztalat 
 Segítőkész, együttműködő személyiség 

 Jogosítvány 

 
A gyakornoki munka előnyei: 

 Munkatapasztalat-szerzés 
 Szakmai gyakorlati lehetőség 
 Fix anyagi juttatás 

 Lehetőség a folyamatos szakmai fejlődésre 
 Lehetőség szakdolgozati témához 
 Lehetőség új kapcsolati-háló kiépítésére 

 Rugalmas munkaidő 
 Jó hangulatú, szakértő csapat 

 Értékteremtő környezet 

Munkavégzés helye: Budapest, Horánszky utca 20. 
 
Jelentkezni, a docseee@windowslive.com drótpostacímre elküldött fényképes önéletrajzzal 

(másolatban gabona@aol.com e-mail címet csatolva, „öcsi gyakornok” tárggyal), motivációs 

mailto:docseee@windowslive.com
mailto:gabona@aol.com


levéllel lehet. 

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 31. 
Érdeklődni személyesen a titkárságon lehet az alábbi telefonszámon: +36 31 321 93 18. 
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Jó munkát! 
 

Budapest, 2014. augusztus 29., 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 
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