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Az MCSSZ helyzete 

Légy résen a legjobb tábori sztorikra! 

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 

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 
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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’ 

 

Beérkezési határidő: 2014. augusztus 15., 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! 
 
JM! 

 
Mózer Bence csst. (2.) 

MCSSZ kommunikáció 

Az Országos Elnökség döntései 

2014.05.28. 

OE-8/2014 Az OEség dr. Szubert László csst.-t (831.) bízza meg az Országos Külügyi 

Vezetői tisztséggel. 

2014.06.25. 

OE-9/2014 Az OEség megbízza Szakács Gusztáv cst.-t (93.) a 2014-es, VMCsSz 
nagytáboron résztvevő MCsSz Csapatának vezetésével. A megbízatás, projektvezetői 

felelősséggel 2014. december 31-ig szól. 

Országos és regionális programok, események, képzések 

Soron következő Táborkereszt programok 

 Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Augusztus 20-án, Szent István ünnepén a Táborkereszt részt vesz a szentmisén és a Szent 

Jobb körmeneten. Gyülekező 16 órakor a 3-as Metró Arany János utcai megállójánál a téren. 
Megjelenés cserkész egyenruhában, lehetőleg cserkészkalappal. Csapatzászlót hozzatok! 

A szektorbelépő igényléséhez és a lehetséges kapcsolódó programok szervezéséhez a 
megjelenési szándékot ataborkereszt@gmail.com címen jelezzétek. 
 

Október 10-11-12-én lesz a Táborkereszt lelki hétvége cserkészprogramokhoz való 
módszertani gyakorlattal, templomtúrával. 

Vidéki résztvevőknek az útiköltséget megtérítjük. 
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Jó munkát! 

 
Zelliger Erzsébet csst. 
Táborkereszt OBK üv. elnök 

Mutasd meg a jó ügyed! - 72 óra kompromisszum nélkül 

Mutasd meg a jó ügyed! – 72 óra kompromisszum nélkül 
 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
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 – a Magyar Katolikus Egyház, a Magyar Református Egyház és a 

Magyarországi Evangélikus Egyház – szervezésében valósul meg, de nyitott mindenki 
számára. 
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.  
 

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.  
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 

http://goo.gl/iZn6Cl


saját ötlettel! 

 
További információk: oki.iroda@gmail.com  

 
Jó munkát! 
 

Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória 
Magyar Cserkészszövetség 

Kommunikációs csoport 
Tel.: 30/490-4444, 20/823-1785 
Email: kommunikacio@cserkesz.hu  

Segíts Te is az IRONMAN szervezésében! 

Segíts Te is az IRONMAN szervezésében! 
 

Rád van szükségünk! Keressük azokat a cserkészeket, akik nem riadnak vissza egy vagány 
önkéntes munkától, rugalmasak, nem csak a tévéből ismerik a sportokat, és sejtik, mi az a 
triatlon! 

A magyar triatlon sportdiplomáciai sikereként 2014. augusztus 23-án Budapestre érkezik az 
IRONMAN triatlon. Az IRONMAN 70.3 a világkupa-sorozat hivatalos féltávú versenye, 

melyet idén először rendeznek meg közép-európai helyszínen. Az eseményre közel 900 
önkéntest várnak, akik a rendezvény lebonyolításában segítenek – ehhez kapcsolódnak a 
Magyar Cserkészszövetség cserkészei! Az esemény fővédnöke nem más, mint Tarlós István, 

Budapest Főpolgármestere. 
 

Részletek: http://goo.gl/C3hytD  
Jelentkezés: http://goo.gl/vImipH  
 

Mikor és hol lesz a budapesti IRONMAN? 
A rendezvény augusztus 21-24-ig tart. A verseny központja a Lágymányosi Öböl, de a 

versenypályák egész Budapestet behálózzák majd. 
 
Mi a jutalmad? 

Ha önkéntesként segítesz az IRONMAN-en, a napidíjon felül ajándékba kapod a rendezvény 
hivatalos pólóját, sapkáját és tornazsákját is! Az evés-ivást a szervezők biztosítják. 

 
Hol segíthetsz? 
Az alábbi területekre várjuk az önkénteseket: 

• Úszás kijárat 
• Futópálya és kerékpárpálya (hangulatkeltés) 

• Frissítő állomások 
• Depó 
• Célterület 

• Információ 
• Szurkolói pontok (hangulatkeltés) 

 
Idő szerinti bontásban: 
THURSDAY, 21ST AUGUST 

• 10:00-18:00 EXPO / Infopoint 
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• 10:00-18:00 Registration IRONMAN 70.3 

• 18:00-21:00 Pasta Party IRONMAN 70.3 
FIRDAY, 22ND AUGUST 

• 10:00-18:00 EXPO / Infopoint 
• 09:00-19:00 Registration and check-in IRONMAN 70.3  
SATURDAY, 23RD AUGUST 

• 08:00-20:00 EXPO / Infopoint 
• 07:00-19:00 IRONMAN 70.3  

o swim course 
o bike course 
o run course 

o transition 
o Relaxing Zone 

SUNDAY, 24TH AUGUST 
• 08:00-20:00 EXPO / Infopoint 
• 09:00-15:00 IRONKIDS 

o swim course 
o bike course 

• 16:00-18:00 IronGirl (running) 
• 19:00-20:00 „IRONPLUS” (running) 
 

Mennyit kell dolgoznod? 
Augusztus 21. és 24. között, beosztástól függően 4-10 órás munkanapokban. A legtöbb 

önkéntesre azonban 23-án, a tényleges verseny napján van szükségünk. 
 
Vigyázz, kész, pontverseny! 

A Gyerek Szigettel elindult pontgyűjtő akciónk most folytatódik, melynek keretében 
cserkészkerületenként két őrsi sátrat nyerhet a két legtöbb pontot összegyűjtő csapat. A 

pontgyűjtés egy éven át (jövő nyárig) tart, így minden kerület két legaktívabb csapata már 
biztosan a vadonatúj sátrakkal táborozhat a 2015-ös nagytáborában! A pontokat az önkéntes 
szolgálatot ellátó cserkészek után a programot követően írjuk jóvá a csapatok „számlájára”. A 

pontgyűjtés csapatonként történik. 
 

Jó munkát! 
 
 

 
Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória 

Magyar Cserkészszövetség 
Kommunikációs csoport 
Tel.: 30/490-4444, 20/823-1785 

Email: kommunikacio@cserkesz.hu  

Beszámolók 

Központi spárgabeszerzés lezárult 

KCST! 

 
A központi spárga beszerzés lezárult. A korábbi évekhez képest kb. 50 %-kal nőtt a vásárolt 
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mennyiség, 29 csapat, tábor, rendezvény élt ezzel a lehetőséggel. 

 
Köszönöm minden igénylő segítő együttműködését és a szövetségi központ rugalmas 

ügykezelését. 
 
JM!  

 
Zsozsó 

Ribiánszky József öcs. (442.) 

Külügyi Hírek 

Nemzetközi Pólótervező Verseny! 

KCST! 

 
Tudsz olyan pólót/mintát/ábrát tervezni, ami több ezer cserkésznek tetszik, amit szívesen 

hordanának és mindeközben még azt is kifejezni mit jelent cserkésznek lenni? 
 
Ha igen, szerencséd van, mivel a WOSM pár napja indította útjára a legújabb pályázatát, ahol 

épp pólót kell tervezni. 
 

Fontos tudnivalók: 

 a pólótervezés témája: "Creating a Better World', vagyis "Építünk egy jobb világot!" 
 a tervben MINDENKÉPP szerepelnie kell a WOSM logónak, lila háttéren fehér 

színnel, vagy fehér háttéren lila színnel 

 a minta mérete 28 cm széles és 22 cm magas lehet maximum 
 a fájl formátuma .jpg illetve .png lehet, de a mérete nem lehet nagyobb, mint 3 MB 

 a minta maximum 5 színt tartalmazhat, és ezek nem olvadhatnak egymásba a 
mintában, köztük éles határvonal kell hogy legyen 

 a mintának csak a póló elejét szabad befednie, a hátsó felére nem kerülhet semmi 

 a szabályokat megszegő munkákat nem veszik figyelembe a végső kiválasztásnál, 
valamint az olyan munkákat sem, ahol szerzői jogokat sértenek vagy a korábbi évek 

munkáiból használnak fel mintákat 

Az elkészült munkákat a scout.org honlapra tudjátok feltölteni egy rövid regisztráció után, a 
határidő pedig 2014. július 13. 
 

A feltöltött munkákra szavazni is lehet (de ez a verseny végeredményét nem befolyásolja, 
csak a zsűrinek mutat irányt, hogy melyek a leginkább kedvelt alkotások), ennek úgyszintén 

2014. július 13. a határideje. 
 
A szavazás lezárulta után nem sokkal 5 pályaművet kiválasztanak és a zsűri elé terjesztik 

őket, akik augusztus hónap folyamán választják ki majd a nyertest. 
 

A nyertes mű alkotója elmondhatja magáról. hogy az ő mintája szerepel a 2014-es év 
hivatalos cserkészpólóján, és e mellé egy bekeretezett tanúsítványt is kap az elért 
eredményről. Továbbá egy, a World Scout Shops LImited által összeállított 

ajándékcsomaggal is gazdagabb lesz. Az 5-be beválasztott, de nem nyertes pályázók is 
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számíthatnak egy emléklapra, valamint a World Scout Shops Limited ajándékcsomagjára. 

 
További információkat itt találtok, angol nyelven. Ugyanitt megtalálhatjátok a szervezők által 

biztosított üres pólómintát, amin a terveket várják. 
 
Ha segítségre van szükségetek, illetve kérdéseitek vannak, forduljatok hozzánk bizalommal! 

 
Hetyey Annamária (702.) 

Országos Külügyi Bizottság  

Önkéntesmunka Scout Activity Centreben az Egyesült Királyságban 

 KCST! 
 

Ha nem tudsz mit kezdeni magaddal nyáron, szeretnéd fejleszteni a nyelvtudásod, cserkészek 
közt dolgozni és hasznosan, másokon segítve eltölteni a szabadidődet, akkor a SAC-t neked 

találták ki! 
 
Nem csak a nyári időszakra keresnek önkénteseket, ha kiszakadnál az iskola vagy a munka 

mókuskerekéből, 3-12 hónapra is elkötelezheted magad egy cserkészparkkal! Ezen felül még 
az is mellettük szól. hogy nem csak cserkészeknek hirdetik a lehetőséget, így akár a 

testvéredet, barátodat is rábeszélheted a kalandra! 
 
6 különböző Scout Activity Centre közül választhatsz, de azt nem árt figyelembe venni, hogy 

vannak népszerűbb helyek, ahol hamarabb elfogynak az önkéntes helyek. Ezért is javasoljuk 
mindenkinek, aki szeretne önkénteskedni, hogy minél korábban kezdjék meg  a szervezést az 

utazással kapcsolatban! Nem elvetendő ötlet már most jelentkezni a 2015-ös nyári önkéntes 
lehetőségekre, mivel ilyenkor még több a szabad hely (ez nem csak az egyesült királysági 
lehetőségekre vonatkozik, hanem minden más helyre is!) 

 
A Scout Activity Cenre ajánlata az önkénteseinek: 

 az önkéntesség idejére szállást és ellátást (3 hónapnál hosszabb ott tartózkodás esetén) 
 lehetőséget arra, hogy gyakorlatot és tapasztalatot szerezz különböző területeken 
 heti zsebpénz 

 egyenruha 
 munkalehetőségek széles választéka 

Amit elvárnak: 

 16 évesnél idősebb légy, mikor munkába állsz 
 megbízható angol tudás 

 légy lelkes, hogy segíthetsz másoknak új élményeket szerezni 
 humor, vidámság :) 

További információkat, jelentkezési lapot, időpontokat itt találhattok angolul, ennek 

megértése feltételezi az elegendő nyelvtudást. 
 

Amennyiben jelentkezni szeretnétek, azt mindenképpen jelezzétek az Országos Külügyi 
Bizottság felé (intercom@cserkesz.hu), mivel a Külügyi Vezető aláírása és egy referencia 
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levél is szükséges a jelentkezéshez, melyet ugyancsak az OKB ad ki egy rövid beszélgetés 

után. 
 

Hetyey Annamária (702.) 
Országos Külügyi Bizottság 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Cserkésztiszti vezetőképzés - igényfelmérés 

CsTVK igényfelmérés 
Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cserkésztiszti vezetőképzést indít a 2014-2015-ös 

esztendőkre az alábbi feltételekkel (az OIB 2008. március 29-i ülésén, a határozatképes ülés 
után ismertettek alapján, és annak a jelenlévők általi hallgatólagos elfogadásával): 
A képesítéshez a feltételek a VkKMISz alapján: 

• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsőfokú végzettség, 
• segédtiszti képesítés, 

• 2 év segédtiszti gyakorlat. 
A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. A találkozási alkalmakon felül is lesznek 
feladatok. A képzési alkalmakat megtaláljátok a szövetségi eseménynaptárban (6. WB 

CsTVK néven jelzett események). 
Jelentkezés az igényfelmérésre 2014. július 10-ig itt, amennyiben a csapatparancsnokoddal 

egyeztetted, és áldását adta a képzés megkezdésére. 
A képzés nem csapatparancsnokságra készít fel! 
 

A képzés részei 
 

Az előfeladatok: 
Jelentkezéshez: 
• önéletrajz; 

• cserkésztáborok és képzések listája; 
• jelentkezési lap; 

• Velemjáró megírása. 
 
Részvétel (2015.03.31-ig): 

• lelkigyakorlat saját közösséggel; 
• látogatás más kerületnél/szövetségnél 

• önismeretet adó, személyesen kísért lelkigyakorlat végzése. 
 
Írásbeli dolgozatok (2015.03.31-ig teljesíteni mindet, alkalmanként legalább egyet várok): 

• Az igényekre adott válaszok a cserkésztörténelemben (dolgozat); 
• Kerülettel/országos központtal való kapcsolatod értékelése (fogalmazás); 

• Csapatlátogatás; 
• Kerület és a szövetség szembeni elvárások; 
• Csapatod helye; 

• Az OEség 2010-2014. közötti időszakának értékelése. 
 
Az érintett témák: 

A képzés menetéről pár szó, mert a korábbi évfolyamok kérték, legyen előre hír róla. Az első 
alkalommal egyfelől az elvárásokat és a helyzetet ismerjük meg, valamint projektmendzsment 

mailto:amy@cserkesz.hu
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdaMkN3cF96bkNuWGg3dnBVbkVvUVE6MQ#gid=0


ismeretekre kerül sor. Ez után kell választanotok egy, a képzés végéig lezárásra kerülő 

projektet. 
A második-negyedik alkalommal lesz szó a központ működéséről és gazdasági ügyekről, 

protokollról, külügyekről, retorikáról, kommunikációról, jogszabályi háttérről, stb. 
Egy portya is van a képzésben, amikor egy másik szövetséget látogatunk meg, és 
megismerjük a működésüket. 

A záróalkalom egy értékelés, egy projektek bemutatása és a zárószertartás összessége. 
 

Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt, képzésvezető 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Jó munkát! 
 

Budapest, 2014. július 1. 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 
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