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Az MCSSZ helyzete 

Sokan megtették, mondd el te is a véleményed! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Mindent a toborzásról! címmel évindító konferenciát tartott a Magyar Cserkészszövetség, amelyen 
közel kétszázan vettetek részt, és vehettétek át az elkészült toborzó anyagokat, illetve egyéb 
kommunikációs termékeket: a szórólapot, a plakátot, a tervezőnaptárt, illetve a Magyar Cserkész és 

Vezetők Lapja minden eddig elkészült lapszámát, nyomtatott formában. A szervezők, és mi is 
fontosnak tartottuk, hogy ezen az eseményen – az átadott grafikai anyagokon túl – bemutassuk 
nektek a kommunikációs csoport tevékenységét. Nagyon örültünk, hogy megmutathattunk valamit 

abból a munkából, amelyet a cserkészet egyre nagyobb láthatóságáért, illetve a belső kommunikáció 
fejlesztéséért végzünk, és annak, hogy mindezt nagy érdeklődés övezte részetekről. 
 

Ahogyan azt elmondtuk, illetve a konferencián kiosztott kérdőíven is megfogalmaztuk, fontos 
számunkra a véleményetek, hiszen rólatok, a ti munkátokról, tevékenységetekről kommunikálunk. 
Éppen ezért kérjük, hogy ha a szeptember 27-i találkozón nem volt rá alkalmad, akkor töltsd ki online 

a kérdőívünket, hogy minél több véleményt, javaslatot be tudjunk építeni a cserkészekről szóló, és a 
cserkészekkel történő kommunikációba. 
 

A kérdőívet itt tudod kitölteni: http://goo.gl/OlQaTh  
  
Köszönjük, hogy elmondod a véleményed, és ezzel támogatod a munkánkat! 

 
Tőrincsi Tímea 
Kommunikációs vezető 

torincsi.timea@mcssz.hu  

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_kat1
https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_hir1277
https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_hir1280
https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_kat2
https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_hir1283
https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_kat3
https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_hir1278
https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_hir1279
https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_hir1281
https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_kat7
https://mail.google.com/mail/u/0/#148d5657e009f650_hir1282
http://goo.gl/OlQaTh
mailto:torincsi.timea@mcssz.hu


Átvehető, és még megvásárolható az NNT2013 album 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Ahogyan arról korábbi levelünkben tájékoztattunk, elkészült a Nemzeti Nagytábor 2013 album.   

 
Sokan már a konferencián elvitték az előrendelt példányaikat, akik pedig ezt nem tudták megtenni, 
továbbra is átvehetik a megrendelési űrlapon megadott helyszíneken az albumot/albumokat.  

Az utánvétes postázásokat jövő héten megkezdjük, így aki ezt a lehetőséget választotta, de mégis 
személyesen szeretné átvenni a kiadványt, október 5-én éjfélig írjon nekem 
a sandor.viktoria@mcssz.hu címre. 

 
Ha nem rendelted meg korábban, de szeretnéd tudni hogyan zajlottak az NNT2013 előkészületei, 
vagy hány darab müzli szelet fogyott a táborban és hány tonna kenyérre kenhető krém készült, 

esetleg azt, hogy milyen volt egy bogár élete az NNT2013-ban, akkor ezen az űrlapon 
megrendelheted az albumot (http://goo.gl/rqP8U2), vagy megvásárolhatod személyesen a Horánszky 
utca 20. szám alatti irodában. 

(A kedvezményes árra vonatkozó előrendelések 2014. május 20-án lezárultak , az ezt követő 
megrendelések esetén a k iadvány ára 2000 forint.) 
 

 
Egy kis ízelítő a kiadványból: http://goo.gl/2gXjL5  
 

Jó munkát! 
 
Sándor Viktória 

Kommunikációs munkatárs 
Magyar Cserkészszövetség 
sandor.viktoria@mcssz.hu  

Az Országos Elnökség döntései 

2014.10.01. 

OE-11/2014 Az OEség a Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastélyhoz kötőd teljes ingatlan feladataként a 
magyar cserkészet vezetőképző központjaként való működést határozza meg. Mivel az önkénteseket 

támogató központ a rendelkezésre álló időkeret kis részét használja, ezért a vezetőképzési (Gilwell 
Csapat által meghatározott) igényeken túl olyan tevékenységek létrejöttét fogadja el, amelyek a 
fenntartás és a mozgalom érdekében haszonnal jár. A felújítás és a megfelelő feladatok 

megtalálásával megbízott csapat által előterjesztetteket megismerte, és a javaslatukat a jövőbeni 
hasznosításról elfogadta. 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Ingyenes emléktúrák több vidéki városban 

KCST! 

 
Unod a város zaját, az autók hadát, a betondzsungeleket? Az erdők őszi illatára, a búcsúzó madarak 
hangjára és egy jó kis testmozgásra vágysz? Akkor húzd fel az elnyűhetetlen bakancsod és gyere 

velünk túrázni az immár hagyománnyá vált teljesítménytúráink egyikén! 
 
A TÁMOP 5.2.8. projekt keretein belül idén Jászberényben, Kőszegen és Pécsváradon várjuk a 

túrázni vágyókat. 

mailto:sandor.viktoria@mcssz.hu
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Kapcsolódj ki velünk a természetben pár békés kilométeren, vagy mutasd meg, mit tudsz az embert 
próbáló távokon! Családdal, kutyával, kerékpárral, teljesítményhajhászoknak és emléktúrázóknak 
egyaránt. Új helyszíneken, gyalogos és kerékpáros túrákon várunk minden kicsit és nagyot október 

két hétvégéjén is. 
 
Túráink ingyenesek és mindenki számára nyitottak.  

Menetlevelet, kitűzőt, emléklapot és élelmet a célban csak a túrát megelőző péntek délig regisztráltak 
számára tudunk biztosítani. 
 

 
JÁSZBERÉNY 
 

Időpont: 2014. október 11. 
Helyszín: Jászberény, Margit sziget 
Távok: 

14 km gyalog 
28 km kerékpáros 
56 km kerékpáros 

„56 OK”: 56km országúti kerékpáros 
Részletes programleírás >>> 
 

 
KŐSZEG 
 

Időpont: 2014. október 4. 
Helyszín: Kőszeg, Kőszegi hegység. 
Távok: 

14 km gyalogos 
28 km gyalogos 
56 km kerékpáros 

Részletes programleírás >>> 
 
 

PÉCSVÁRAD 
 
 

Időpont: 2014. október 4. 
Helyszín: Pécsvárad, Zengő cukrászda 
Távok: 

14 km gyalogos 
28 km gyalogos 
56 km gyalogos 

Részletes programleírás >>>  
 
 

Jó munkát! 
 
 

Sándor Viktória 
Kommunikációs munkatárs 
Magyar Cserkészszövetség 

Októberi emléktúra Budapesten 

KCST! 
 
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre kerül októberi emléktúránk! Ismét nagy szeretettel 

várunk minden túrázni vágyó cserkészt. 
 

http://cserkesz.hu/program/jaszbereny-oszi-emlektura
http://cserkesz.hu/program/koszeg-oszi-emlektura
http://cserkesz.hu/program/pecsvarad-oszi-emlektura


Ezen az oldalon megtalálsz minden információt: 

https://www.facebook.com/pages/Okt%C3%B3beri-%C3%A9s-m%C3%A1rciusi-
eml%C3%A9kt%C3%BAra/507495772673949  
 

Az alábbi távokon van lehetőség indulni: 
14km-es táv, (elsősorban) kcs-k és családosok részére – rajt: 8:30-9:00 
28km-es táv, cserkész korosztály részére – rajt: 7:30-8:30 

56km-es táv, tapasztalt túrázóknak – rajt: 7:00-7:30 
Természetesen bárki indulhat bármelyik távon! 
 

Időpont: 2014. október 24. (munkaszüneti nap) 
 
Rajt: http://goo.gl/maps/xp54L 

 
Cél: http://goo.gl/maps/9XF33 
 

 
Részvételi díj: 
Cserkészeknek egységesen 500 Ft,  

 
Előnevezés: 
https://docs.google.com/forms/d/1yMWAfHqVj3SU9p1Djocn2hkMORK37LStJdQ9xJEmq9w/viewform?

c=0&w=1 
 
A célban a szokásos finomságok, emléklap és kitűző várja a túrázókat! 

 
Mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy jelentkezzen előre, hogy nagyjából előre tudjunk számolni és 
minél kevesebb felesleget kelljen előállítanunk!  

" A cserkész takarékos." 
 
Sok-sok szeretettel várunk mindenkit! 

 
 
JM! 

 
Szabó Anna őv. (937.) 
Tel.: 06 20 4515 175 (cs-mobil)  

email: szabo.anna.91@gmail.com 

Őszi szakági programok 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Alább találjátok az őszi szakági programokat. Népszerűsítsétek a csapatotokban, hogy minél több 
cserkészhez eljusson a szakági napok híre! 
 

 
Október 4. Regös szakág 
 

Sokat hallottál már a regösségről, de nem volt még alkalmad belepillantani? Vagy éppen szívesen 
találkoznál régi regösös cimboráiddal? Akárhogy is, itt a nagy alkalom: október 4-én egész napos 
regös programokkal várunk benneteket!  

A programokra előzetes jelentkezés szükséges! Az előre jelentkezők számára meleg vacsorát 
biztosítanak. 
 

Info: http://cserkesz.hu/program/regosbal-es-szakagi-nap  
 
További információ: 

Ecseri Anna (442.) 
ecseria@gmail.com 

https://www.facebook.com/pages/Okt%C3%B3beri-%C3%A9s-m%C3%A1rciusi-eml%C3%A9kt%C3%BAra/507495772673949
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http://goo.gl/maps/xp54L
http://goo.gl/maps/9XF33
https://docs.google.com/forms/d/1yMWAfHqVj3SU9p1Djocn2hkMORK37LStJdQ9xJEmq9w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1yMWAfHqVj3SU9p1Djocn2hkMORK37LStJdQ9xJEmq9w/viewform?c=0&w=1
mailto:szabo.anna.91@gmail.com
http://cserkesz.hu/program/regosbal-es-szakagi-nap
mailto:ecseria@gmail.com


 

Október 3-5. Ejtőernyős szakág 
 
Ismerkedj az ejtőernyősök szabadságával, mely egyben az extrém sportok királya! A technika, és a 

nagyfokú fegyelem találkozása a szabad repülés élményével. Az ejtőernyős szakág október 3-5. 
között időjárás függvényében szervez egy ugróhétvégét a Kaposújlaki reptérre. Minden érdeklődőt 
szeretettel látunk! Előjelentkezés szükséges a reptéri részvétel és programok nyitása miatt.  

Létszám, csoportvezető megjelölés szükséges . 
Fontos ismét kihangsúlyoznom, hogy a mi programunk időjárás függvénye.  
Részvétel ingyenes! 

 
Előregisztráció: 
Markó Gergely 

06707782141 
m.gergely@cserkesz140.hu 
 

 
Október 4. Kerékpáros szakág 
 

Helyszín: Jászberény, Margitsziget 
 
Találkozz a bringásokkal az októberi emléktúra alatt is, amin kerékpárral is indulhatsz! 

 
Ízelítő a túrán kívüli programokból:  
• Kerékpáros ügyességi versenyek; 

• KRESZ előadás; 
• Szerelés, lakatolás, egyéb hasznos fortélyok;  
• Lassúsági és gyorsasági verseny; 

• Jelentkezés a szakágba; 
• Debütálnak a kerékpáros különpróbák; 
 

További infók:  
kalman_vidovich@yahoo.co.uk 
www.bringascserkesz.hu  

 
Keress minket a Facebook-on is! https://www.facebook.com/bringascserkesz 
 

 
Október 4-5. Vadonlakó szakág 
 

Gondolkodtál már rajta valaha, mihez kezdenél eltévedve a vadon közepén?  
Itt az alkalom, hogy felkészülj! 
 

Szikravetős tűzgyújtás, ehető növények, késhasználat szakszerűen, túlélő menedék építése, praktikus 
tábori építmények - hogy csak néhányat említsünk a programból. 
Bear Grylls is szívesen eljönne erre a szakági napra. De őt most nem hívtuk, téged viszont igen! 

Gyere, és ismerd meg a túlélés törvényeit! 
 
További infók: 

vadonlakok@gmail.com 
+3630 3726101 
Kovács Árpád - Reál 

 
 
Október 11. Lovas szakág 

 
Időpont: 2014. október 11, 10.00-16.30 
Helyszín: Kiskunhalas, Kiskunhalasi Lovastömegsport Egyesület   

 
Programok: 

mailto:m.gergely@cserkesz140.hu
mailto:kalman_vidovich@yahoo.co.uk
http://www.bringascserkesz.hu/
https://www.facebook.com/bringascserkesz
mailto:vadonlakok@gmail.com
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-lovaglás: (kezdőknek és haladóknak is) 

-lovaskocsizás 
-íjászat 
-ismerkedés a lovas sportágakkal, lovasterápiával 

-kézműves 
-ismerkedés a lóidomítás alapjaival 
-ismerkedés a magyar lovas hagyományokkal 

-lovascserkész szakági munka bemutatása 
 
A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött! 

 
Regisztrálni ímélben: perjesikovacs@gmail.com 
(Az ímélben szerepeljen, hogy hányan jöttök, honnan (csapatszám, megye) és milyen korosztály 

vagytok!) 
 
 

Október 11. Barlangász szakág 
 
Helyszín: Budapest, Mátyás-hegyi-barlang, illetve Mátyás-hegyi-kőfejtő 

A jelentkezők két turnusban barlangtúrán vehetnek részt, a kettő között a felszínen 
megismerkedhetnek a szakági munka részleteivel és perspektíváival.   
A program időtartama várhatóan 3-4 óra (Ebből a barlangban töltött idő kb. 1,5 óra). 

A program a résztvevők számára ingyenes! A túrák limitált létszáma miatt előzetes regisztráció 
szükséges. 
További információ, és kedvcsináló képek: http://barit.cserkesz.hu/ 

 
 
 

Sándor Viktória 
Kommunikációs munkatárs 
Magyar Cserkészszövetség 

Külügyi Hírek 

Külügyi Képzés 2014/2015 

 Kedves Cserkésztestvérem! 
 

2014/2015-ben újra Külügyi Képzést szervezünk! 
Várjuk azon 16 év feletti cserkészek jelentkezését, akik érdeklődnek a nemzetközi cserkészet, 
az Országos Külügyi Bizottság munkája , valamint az idegen nyelvek, nemzetközi 

kapcsolatok, különböző kultúrák iránt; szeretnek utazni, és szeretnének egy dinamikus, baráti 
hangulatú csapat tagjai lenni. 
Várjuk magyarországi és határon túli magyar cserkészek jelentkezését is! 

A képzés folyamán lehetőség lesz belelátni a magyar cserkészetet érintő külügyi kérdésekbe, külföldi 
és határon túli fiatalokkal találkozni. 
 

Időpontok: 

 2014. november 14-16., Budapest: szeminárium jellegű hétvége. 

 2015. március 06-08., Szlovákia: külügyi portya. 

Jelentkezés: az intercom@cserkesz.hu címre küldött e-maillel. 
 
Határidő: 2014. október 31. 

 
Feltételek: 

mailto:perjesikovacs@gmail.com
http://barit.cserkesz.hu/
mailto:intercom@cserkesz.hu?subject=K%C3%BCl%C3%BCgyi%20K%C3%A9pz%C3%A9s%20jelentkez%C3%A9s


 betöltött 16. életév 

 egy idegen nyelv ismerete 
 a megadott hétvégéken való részvétel és közben feladatok vállalása 

 
Jó munkát! 
Böröczky Csongor csst (442) 

Országos Külügyi Vezető 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Jó munkát! 
 

Budapest, 2014. október 3., 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst.  

országos vezetőtiszt 

 

mailto:csongor@cserkesz.hu

