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Az MCSSZ helyzete 

A STVK körüli helyzetek tisztánlátása végett 

Az elmúlt időszakban számos információ, félinformáció, és ezek miatt pletyka terjedt el a STVK körül. Ezek 
tisztázása végett osztom meg Veletek az alábbi információkat, kérem juttassátok el jelöltejeitekhez is 
belátásotok szerint. 
 
Pótor József cst. (304.) még a Gilwell Csapat parancsnokaként írta ki, majd az igényfelmérésre válaszul a 
jelölteket és a csapatparancsnokokat informálta az induló központi STVK-ról. Ennek eredményeként 
valamivel kevesebb, mint 100 jelölt regisztrált az EVOK (egységes vezetőképzési online központ) 
rendszerében, és kezdte meg a képzést az előfeladatok kidolgozásával és feltöltésével. Időközben 
lemondott, így a folyamatban léő képzés már nem az ő asztala. 
Ezt követően az I. (Budai) és a X. (Pesti) Cserkészkerület elnökségei úgy döntöttek, hogy indítanak STVK-t, 
és ennek képzésvezetőjének Pótor József cst.-t (304.) kérik fel. Pár nappal később Pótor József cst. 
(304.) a már folyamatban lévő képzés jelöltjeit megkereste levélben, hogy tájékoztassa őket arról, 
hogy "a két kerület közös STVK-t indít" (...) "A feladatot javarészt a tavalyi 22/C törzzsel látjuk el. Mivel a 2 
héttel ezelőtti lezárásig folyamatosan együtt dolgoztunk, nem fog gondot okozni a sajnálatos kései indulás. 
A kerületi STVK ugyanazt a képesítést adja, mint a központi képzés. Törekszünk minden itthoni és külföldi 
segédtiszti vezetőképzéssel a szakmai együttműködésre. Amennyiben már jelentkeztél a képzésre, de 
szeretnél a központi STVK helyett a kerületi képzésen részt venni, beszéld meg a parancsnokoddal - akit 
már tájékoztattunk erről - és jelezd nekünk. A képzés elsősorban az I. és X. cserkészkerületek jelöltjeit 
célozza, de ha van rá igény, más kerületekből érkező jelölteket is tud fogadni. Az átjelentkezési 
szándékodat itt jelezheted: (megadva egy honlap címe)  
Amennyiben átjelentkezel a kerületi képzésre, az adataidat az EVOK-ban automatikusan átemeljük. Ezzel 
semmi dolgod nem lesz.  
Kérlek, a rendelkezésünkre álló rövid idő miatt 2015. március 15. vasárnap éjfélig jelezzétek az 
átjelentkezési szándékotokat. Szeretnénk tartani a meghirdetett programot és a március 20-22-i hétvégét is 
megtartani. Ezért van szükség erre a szoros határidőre. Reméljük e rövid idő alatt is meg tudjátok hozni a 
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döntést!" 
Ennek hatására átjelentkeztek, vagy át is jelentkeztek (de a központiban is benne is maradtak) a már 
folyamatban lévő képzésben résztvevő jelöltek, vagy egy részük.  

Az I. (Budai) Cserkészkerület és a X. (Pesti) Cserkészkerület által szervezendő képzésnek örömmel ad 
teret a hírlevél, hogy igényfelmérését meghirdesse, hiszen ez az első lépés az engedélyeztetés előtt. 
(VkKMISz - A vezetőképzés szervezése fejezet) 
 
A meghirdetett központi képzés része lett volna egy, a mostani hétvégén megtartandó képzési alkalom. A 
központi STVK ügyeinek intézése sokáig húzodott, mert nem került előterjesztésre egyetlen személyen 
kívül más, mint képzésvezető. Ezért a központi STVK jelöltjeinek erre a hétvégére meghirdetett képzési 
alkalma elmarad, mint találkozó. Kapnak levélben, a képzésüket szolgáló és a fejlődésüket segítő anyagot. 
Ez a hétvége tehát számukra szabad, de kapnak feladatot. A májusi alkalom természetesen megtartásra 
kerül, amiről április végén kapnak információt a jelöltek és a csapatparancsnokok egyaránt. 
 
A központi STVK körül kialakult helyzet rendezésére javaslatot teszek az OT jövő heti ülésén. A képzés 
vezetőjének Kéri László cst.-t (1507.) kértem fel. A központi STVK-t a kagylós módszertan szerint kívánjuk 
megvalósítani, és erről egyeztettünk már. 
 
A feladatokkal is megkavarodtak a jelöltek a fent említett levelek okán, így az eddig utolsó, már lejárt 
feladatbeadási határidőt március 25-ig kitoltuk. 
 
Mindezek a dolgok nem érintik a központi STVK Gím módszertanú képzését, amelyet a VI. (Pécsi) 
Cserkészkerületben végzett igényfelmérés alapján tartanak. 
 
Ha bármilyen további kérdésed van, keress meg bátran! 
 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
 

Új csapatparancsnok kinevezése 

Új csapatparancsnok került kinevezésre. Az Úr segítse munkáját. 
Köszönjük az előző cspk munkáját, felelősségteljes szolgálatát, az Isten fizesse meg őket bőkézzel. 
 
I. Csker: 937. - Ruzsics Gergely csst. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Kaszap István Emlékév - 2015 

Kaszap István Emlékév - 2015. 
 
Amint arról már számos helyről értesültetek, 2015 Kaszap István Emlékév. Az emlékév jelmondata: Van 
célom! Kaszap István vásott kölyök volt, nagyon sokszor volt vele gond, és számos esetben okozott 
problémát szüleinek, nevelőinek. Amikor felelősséget akartak rá ruházni, elmondták neki, hogy a 
felelősséget annak lehet adni, aki magáért is képes felelősséget vállalni. Ezért tanulta meg, hogy célja 
legyen, és minden működni fog. Így is lett, és ezért ért el számos területen sikereket. 
 
A Kaszap év idejére létrehozott honlapon minden héten újabb és újabb feladatok, játékok vannak, illetve 
folyamatosan kaptok tájékoztatást az emlékév eseményeiről. Látogassátok a honlapot minél gyakrabban! 
 
Balu 
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Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Indul az ingyenes akkreditált pedagógus továbbképzés! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Magyar Cserkészszövetség egymásra épülő 2x30 órás ingyenes akkreditált (60 kreditpont) pedagógus 
továbbképzést indít pedagógusok számára a Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása (TÁMOP 5.2.8-12/1-
2013-0001) című kiemelt projekt keretében. 
 
A képzések célja: 
A továbbképzések célja, hogy a résztvevők ismereteinek és módszertani kultúrájának gazdagításával 
hozzájáruljon ahhoz, hogy képessé váljanak olyan rövid időtartamú és több napos (kirándulások, táborok) 
érték produktív szabadidős-programok megtervezésére, megszervezésére, amelyek fókuszában a 
gyerekek és fiatalok közösségének fejlesztése áll. 
 
A képzés résztvevői: 
Minden olyan köznevelésben dolgozó pedagógus számára ajánlott, aki részt vesz a gyermekek és fiatalok 
közösségi életének, szabadidős tevékenységének szervezésében: óvodapedagógus tanító, tanár, 
kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), fejlesztő pedagógus, diákönkormányzatot 
segítő pedagógus gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, szabadidő-szervező. 
 
A jelentkezés feltétele:  
• felsőfokú végzettség 
• annak vállalása, hogy a képzési folyamat teljes egészén (60 óra) részt vesz! 
 
A turnusok időpontjairól és a képzések pontos leírásáról ITT tudtok tájékozódni! 
 
Jelentkezni 2015. április 5-ig lehet a jelentkezési lap benyújtásával a kepzes@mcssz.hu címre. 
 
Jelentkezési lap letöltése.  
 
Jó munkát! 
 
Szebenyi Marianna 
Pedagógiai szakértő 

Ingyenes képzők képzése pedagógusok, művelődésszervezők, 
pszichológusok és egyetemi hallgatók számára! 

 Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Magyar Cserkészszövetség szándéka, hogy a cserkészmozgalom támogatása mellett részt vállaljon a 
hazai pedagógiai innovációban illetve az ifjúsági közösségek támogatásában is. Ennek érdekében 2013. 
november 18-tól az AL-3001 lajstromszámon akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált. A Szövetség célja, 
hogy a meglévő lehetőségeket és kapacitásokat kihasználva, olyan képzéseket indítson, melyek az 
ifjúságneveléssel foglalkozó szakmai köröknek és egyéb érdeklődőknek kínál képzéseket, megismertetve 
őket a cserkészetben használt módszerekkel, jó gyakorlatokkal, alapelvekkel – hozzájárulva a kisközösségi 
ifjúságnevelés terjesztéséhez. 
 
A képzések iránti nagy érdeklődés és pozitív visszajelzések okán egyértelművé vált, hogy az MCSSZ 
képzőintézményi tervei megalapozottak. A továbblépéshez – mely újabb képzések indítását, kidolgozását, 
fejlesztését és megvalósítását jelenti – szükség van arra, hogy a cserkészetben jártas, képzői 
kompetenciákkal rendelkező, minősített bázis jöjjön létre, ez az úgynevezett képzői kör. 
 
A képzői körbe kerülés feltétele a felsőfokú végzettség. A pedagógus továbbképzések képzőinél elvárt a 
pedagógus, művelődésszervező vagy pszichológus diploma (Miután a képzők körének kialakításakor 
hosszútávra is tervezünk, a felsőoktatásban hallgatók jelentkezését is várjuk). 
 
A résztvevők számára a képzők képzése és gyakorlati modul ingyenes, viszont a helyszínre jutás költségei 
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a résztvevőket terhelik. Az MCSSZ ezen felül biztosítja a szállást és a teljes ellátást mind a képzők 
képzése, mind a gyakorlatok során.  
 
A teljes képzés leírását ITT tudjátok elolvasni. 
 
Jelentkezni 2015. március 30-ig lehet a jelentkezési lap, önéletrajz és motivációs levél benyújtásával 
a kepzes@mcssz.hu e-mail címre.  
 
Jelentkezési lap letöltése. 
 
Jó munkát! 
 
Szebenyi Marianna 
Pedagógiai szakértő 

Kaszap István Emlékév ünnepélyes megnyitója és lelkigyakorlatok 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Mint tudjátok Kaszap István Emlékév van. Az ünnepi év jelmondata: Van célom! Ezúton hívunk benneteket 
Kaszap István, cserkésztestvérünk Emlékévének ünnepélyes megnyitójára. 
Ideje: Március 25. 
Helyszín: Székesfehérvár (további részletek a Táborkereszt honlapján, vagy ezen az email címen) 
 
Lelkigyakorlatainkra is várunk minden érdeklődőt, melynek témája: "Bajnok a sportban, bajnok a 
tanulásban, bajnok a szenvedésben" . 
Ideje: Március 26-28., 18:00 óra 
Helyszín: Csepel, Béke-téri templom  
 
Jó munkát! 
 
Táborkereszt 

Csatlakozz a Föld Órájához! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Csatlakozz a Föld Órájához és vedd ki a részed az éghajlatváltozás elleni küzdelemben! 
 
Elindult a visszaszámlálás: egy hét múlva sötétbe borulnak a világ nagyvárosai, hogy az éghajlatváltozás 
elleni cselekvésre hívják fel a figyelmet. Te is tehetsz azért, hogy a jövő nemzedékek számára is elérhetőek 
legyenek a jelen erőforrásai. De ennek érdekében cselekednünk kell! 
 
A WWF Magyarország a Föld Órája alkalmából a következő csatlakozási lehetőségekre szeretné 
felhívni a figyelmedet: 
 
1) Csatlakozz! - Regisztrálj magánszemélyként a foldoraja.hu oldalon 
 
2) Terjeszd! - Töltsd le a WWF kreatív anyagait és terjeszd őket. Használd a social mediára optimalizált 
cover fotókat és image fotókat! (a foldoraja.hu főoldalról letölthető) 
 
3) Cselekedj! - Gyere el március 21-én a Miénk itt a Park! nagy városzöldítési akciójára és vedd ki a 
részed Budapest egyik legszebb közparkjának a tavaszi nagytakarításából! 
 
4) Ennél többet is vállalnál? - alakíts cserkésztestvéreiddel egy csapatot (min. 10-15 fővel), 
válasszatok egy helyszínt a városban, amire szerintetek méginkább ráférne egy zöldítő ráncfelvarrás, és 
mozduljatok rá! Március 21-e és Március 27-e között a FŐKERT koordinácója mellett szabad a pálya! 
Legyen a Ti cserkész csapatotok a legzöldebb! (helyszín és időpont egyeztetésért keressétek a FŐKERT 
munkatársát Erdélyi Krisztinát +36203597402; erdelyi.krisztina@fokert.hu) 
 
5) Adakozz! - a Föld Óráján a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszatarján számára összesen tíz vizibivalyt 
szeretnének venni, hogy folytatni lehessen a megkezdett fenntartható területgazdálkodási munkát. 
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(http://adomany.wwf.hu/tamogatas/tiszatarjan) 
 
6) Ünnepelj velünk! Gyere el a központi Lekapcsoló Bulinkra, ahol 2015. március 28-án 19:00-tól neked 

zenél majd a sztárfellépő, 20:30-kor pedig együtt kapcsolják le a résztvevők Budapest fényeit! (részletek 
később a honlapon!) 
 
7) Mit Ünneplünk? - Téged, a munkádat, hogy Csatlakoztál, Terjesztetted, Cselekedtél. Azt ünnepeljük, 
hogy ha összfogunk - változtathatunk az éghajlat változáson! 
 
 
Föld Órája Magyarország - Vízibivalyokat Tiszatarjánnak gyűjtés 
 
A WWF Magyarország több éve dolgozik együtt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszatarján településsel. 
Olyan földhasználat kialakítása a cél, amely jobban alkalmazkodik az éghajlatváltozás által felerősített 
jelenségekhez, amilyenek például az árvizek, belvizek és aszályos időszakok. Az együttműködés egyik 
eredménye, hogy az árvízi kockázatot növelő és gyorsan terjedő invazív növényekből előállított biomassza, 
mint tüzelőanyag ellátja az önkormányzati intézmények fűtőenergia szükségletét. Mindeközben a 
megtisztított ártéri területeket legeltetéssel tartják karban, a Magyarországon őshonos vízibivalyok 
segítségével. 
 
A vízibivalyok nyújtotta új lehetőség az ökoturizmus, melynek fellendítésére a WWF Magyarország idén új 
fejlesztéseket tervez. A tanösvény, és mintaterület bővítés mellett a Tiszatarjániak a mozzarella helyben 
történő előállítását is szeretnék beindítani, amely a helyi közösségek éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodási képességét erősítheti. Ehhez azonban további segítségre van szükség. 
 
http://adomany.wwf.hu/tamogatas/tiszatarjan 
Tudj meg többet a WWF Magyarország Tiszatarjáni 
munkájáról: https://www.youtube.com/watch?v=ht1F3o6Fk-c  
 
Föld Órája 
 
2007 óta a Föld Órája 162 ország mintegy 7000 városában mozgósított kormányokat, üzleti szereplőket, 
civil szervezeteket és több százmillió egyéni támogatót, akik mind közösen léptek fel egy fenntartható jövő 
érdekében. A Föld Óráját 2015. március 28-án, helyi idő szerint este 20:30 és 21:30 között ünneplejük. 
Látogass el a www.earthhour.org/timescape-re, és nézd meg, milyen események lesznek a közeledben, 
vagy hozd létre a sajátodat. Még több történetet és cikket találsz a nemzetközi eseményekről 
awww.earthhour.org oldalon. 
 
Kapcsolódj a Föld Órája Magyarországhoz: http://www.foldoraja.hu/ 
 
Hivatalos Earth Hour 2015 video: http://www.ehour.me/eh2015vid 
Fotók a világ Earth Hour akcióiról: http://www.earthhour.org/photo-galleries 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 

Rendhagyó Nagyböjti Kerékpáros Keresztút 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Közeleg a Húsvét ünnepe. Sokan vagyunk úgy, hogy itt az idő, egy kis megnyugvásra, csendes áhítatra. Jó 
ilyenkor elvonulni és magányosan gondolkozni, de olykor jóleső érzés útitársakkal együtt megosztani a 
meghittséget, akár kint a természetben is. Keresztúti Bringás túránkon felelevenítjük Jézus szenvedéseinek 
útját, 14 állomáson végig haladva, imádkozva, elmélkedve emlékezünk majd a nagypénteki eseményekre. 
Rendhagyó keresztúti imánkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit, aki ilyen módon szeretne húsvétra 
hangolódni. 
 
A találkozó: 
 
Ideje: 2015. március 20. péntek, 15:30 
Helyszíne: Budapest, Szent Gellért Sziklatemplom előtti terület 

http://adomany.wwf.hu/tamogatas/tiszatarjan
http://adomany.wwf.hu/tamogatas/tiszatarjan
https://www.youtube.com/watch?v=ht1F3o6Fk-c
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http://www.earthhour.org/photo-galleries
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Vázlatos útvonalunk: 

 Sziklatemplom (Szent Gellért tér) 

 Havas Boldogasszony templom (Krisztina tér) 

 Jézus Szíve templom (Városmajor, Csaba utca) 

 Szent Család templom (Zugliget, Szarvas Gábor út) 

 Szent László templom (Diana utca) 

 
Hozz magaddal! 

 KRESZ előírásainak megfelelő, és biztonságos kerékpárt 

 A cserkészegyenruha ezúttal nagyon izzasztó viselet lenne, így nem ajánlott, de aki szeretne, jöhet 
benne 

 Hozz vizet, hogy tudj inni :) 

 
A program várható vége 17:30-kor, Istenhegyen lesz. 
 
A program Facebook eseménye.  
 
Plakát megtekintése. 
 
Gyertek, imádkozzunk együtt, ezúttal ilyen rendhagyó módon! 
 
Jó munkát! 
 
Gábor 
Techet Gábor csst. (433.) 
I. (Budai) Cserkészkerület kerékpáros szakvezetője 

Házunk tája... 

Írjuk meg együtt a cserkész dalos- és szakácskönyvet! 

Kedves Cserkésztestvérem! 
 
Ugye milyen jó lenne egy olyan Daloskönyv, amiben össze van gyűjtve az összes olyan dal, amit egy-egy 
őrsgyűlésen, vagy a táborban a tábortűz körül ülve énekelhetünk? És ha a gyűjtemény tovább bővíthető 
lenne szép, ízléses formában minden alkalommal, amikor további dalokat találunk? Erre most itt van a 
lehetőség! Egy olyan Daloskönyv összeállításán dolgozunk, ami minden cserkész számára hasznos és 
használható, egyúttal kedves kelléke lehet egy-egy foglalkozásnak, találkozónak. 
 
Azt szeretnénk, hogy ebben a kiadványban minden olyan dal megtalálható legyen, amit a cserkészek 
örömmel énekelnek majd a közös programokon. Legyen benne a Te dalod is! Ha van olyan ének, ami 
kedves számodra, amit gyakran énekeltek cserkész programokon, töltsd fel a szövegét és a kottáját 
ide: http://goo.gl/A40wSB  
 
A hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint gépelve töltsd fel a dalszöveget, illetve ha a 
szöveg és a kotta külön dokumentumba kerül, úgy a fájl nevében feltétlenül jelöld a dal címét. A szerzői 
jogvédelem miatt kérjük mindenképpen tüntesd fel a szerző nevét a dokumentumban, illetve ha szeretnéd, 
hogy szerepeljen az oldalon az is, hogy a Te gyűjteményedből származik a dal, akkor a saját neved, 
képesítésed, csapatszámod is. 
 
És a Daloskönyv még nem minden! 
 
Olyan sok bevált receptünk gyűlt már össze nekünk, cserkészeknek a nyári táborok során. De ahogy 
mondják, ahány ház, annyi szokás, így hát ahány csapat, annyiszor sok-sok recept lehet közösségünk 

https://www.facebook.com/events/335800846615267/
https://drive.google.com/file/d/0BxHB2X6Xul2tRTJQY0VTektnWm4xNkhUWnctZ29FZmIzcVhn/view?usp=sharing
mailto:techetgabor@t-online.hu
http://goo.gl/A40wSB


birtokában . Gyűjtsük össze ezeket is, és tanuljunk egymástól! Van egy módszered, hogyan lehet tortát 
sütni, ha a táborban derül ki, hogy az egyik csapattagnak születésnapja van és szeretnétek meglepni? 
Ismersz egy különleges receptet, amit minden tábor alatt elkészítettetek és nagy sikere van? Esetleg tudod, 
hogyan lehet a kevésből is fejedelmi lakomát készíteni 200 embernek? Oszd meg velünk, és mi 
belefoglaljuk a nagy Cserkész Szakácskönyvbe! Töltsd fel az étel nevével, pontos hozzávalókkal és az 
elkészítés módjával egy word dokumentumban a receptedet ide:http://goo.gl/BSOeEC  
Ha szeretnéd, hogy a csapatod, vagy az étel kitalálójának neve ott legyen a receptgyűjteményben, 
feltétlenül tüntesd fel a dokumentumban.  
 
Adj hírt a csapatodban a készülő könyvekről, hogy minél több dalt és receptet sikerüljön 
összegyűjteni! 
 
A dalokat és a recepteket április 27-ig várjuk, amiket a beküldési határidő után két héttel szavazásra 
bocsátunk, amikor eldönthetitek, melyek kerüljenek be a könyvekbe. 
 
Jó munkát! 
 
Németh-Nagy Melinda cst. (412.) 
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok 

Meghirdetések 

Gyakornoki álláslehetőség! - Párbeszéd Háza 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Párbeszéd Háza, a Jezsuita Gyakornoki Program keretén belül,  üzemeltetési gyakornokot keres. 
 
A gyakornok feladata: 

 kapcsolattartás a rendi irodákkal, bérlőkkel, lelkiségi csoportokkal, 

 szervezési feladatok a bérlői programokra, rendezvényekre vonatkozóan, 

 az intézménnyel kapcsolatos adminisztrációban való részvétel, 

 a napi üzemeltetéssel felmerülő ügyintézési, szervezési munkák, 

 kisebb műszaki teendők kísérése, menedzselése, 

 részfeladatok a ház szabványos üzemeltetésében. 

Elvárások: 

 kiemelkedő kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt 

 jó szervezési készség 

 műszaki affinitás 

 problémamegoldó képesség 

 igényes, precíz, pontos munkavégzés 

 nyitottság a napi üzemeltetésben felmerülő változatos feladatokra 

 keresztény, katolikus értékrend 

 diplomás pályakezdő, vagy utolsó éves hallgató státusz 

Amit kínálunk: 

 fiatalos, jó légkör 

 rendezett intézményi háttér 

 változatos, érdekes feladatok 

 2015.12.31-ig gyakornoki foglalkoztatás 

 heti 40 órás foglalkoztatás esetében méltányos bérezés 

 kiemelkedő munkavégzés esetén hosszú távú együttműködés/munkaszerződés lehetősége 

http://goo.gl/BSOeEC
mailto:nemeth-nagy.melinda@mcssz.hu


További részletekért kattintsatok az alábbi linkre: http://goo.gl/K3D0ds 
 
Jelentkezési határidő: 2015. március 25. 

 
Amennyiben érdeklődtök az állás iránt, jelentkezzetek, vagy kérjük továbbítsátok a meghirdetett, teljes 
munkaidős állást olyan fiatalok felé, akik szívesen betöltenék ezt a pozíciót. Külön öröm lenne számukra, 
ha a leendő üzemeltetési gyakornok cserkész-körökből érkezne! 
 
További részletek:  Robotkáné Benkeházi Tímea, Párbeszéd Háza - Üzemeltetési igazgatójánál 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 

Jelentkezz segítőnek! - Etyeki Piknik (2015. április 11.) 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Idén április 11-én a Tavaszi ízek jegyében ismét megrendezik az Etyeki Pikniket az etyeki 
Gasztrosétányon. 
 
Amennyiben van kedved egy ismert, vidám hangulatú gasztrofesztiválon részt venni, jelentkezz cserkész-
segítőnek a programokra! 
 
Az Etyeki Pikniken végzett segítő munkád nemcsak remek lehetőséget kínál arra, hogy egy kicsit 
kiegészítsd a zsebpénzedet, de munkáddal egyben támogatod egy jó hangulatú rendezvény 
megvalósulását! A népszerű eseményre idén is több száz látogatót, felnőttet és gyereket várnak. A 
vendégeket házilag készült ételek, kiváló vendégborászok, Pince mozi, kulturális- és gyermekprogramok 
szórakoztatják az egész napos vásári forgatagban. 
 
Várható feladatok, amiben a segítő munkádra számítunk: mesemondás, szavalás, kézműves foglalkozások 
vezetése. 
 
A cserkész-segítők napi 4670 forintos, alkalmi munkavállalói díjat kapnak+étkezést. 
 
A munkavégzésedre április 11-én, szombaton, 09:00 órától 17:00 óráig számítunk. 
 
Amennyiben szeretnél a rendezvényen cserkészként közreműködni várjuk jelentkezésedet! 
 
Jelentkezési lap kitöltése. 
 
A jelentkezés feltétele: betöltött 16 év és aktív cserkész-élet. 
 
Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal hozzánk a program@cserkesz.hu címen! 
 
Jó munkát! 
 
Cserkészház 
Magyar Cserkészszövetség 

Tudj meg többet az MCSSZ informatikai fejlesztéseiről! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Ahogy arról az elmúlt két hírlevélben olvashattatok, egy újabb közös gondolkodásra és tájékozódásra 
alkalmas lehetőséget/teret szeretnénk kínálni a számotokra, ezért ún. nyílt estéket szervezünk a 
központban, ahol megismerhetitek a munkacsoportok tevékenységeit. 
 
Amint talán tudjátok, a szövetségben jelenleg, az egyéb más fejlesztések mellet, az informatikai terület 
fejlesztésének előkészületeiis zajlanak. Terveink szerint megújul a cserkesz.hu, a taborhelyek.hu és 
a peldaul.hu portál. Mivel többen ki is töltöttétek a fejlesztésekkel kapcsolatos kérdőívünket, arra 

http://goo.gl/K3D0ds
mailto:robotkane.timea@jezsuita.hu
mailto:gyorik.agnes@mcssz.hu
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1ea-p8d2MKZ0a0stwn2G2oLIq3a9Vn0LUgQUHojCFSGE/viewform
mailto:program@cserkesz.hu
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http://cserkesz.hu/
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http://peldaul.hu/


gondoltunk, hogy elsőként ezen a területen zajló munkát, illetve a korábbi hírlevelekben olvasható 
tagkártya-kedvezményeket ismerjétek meg bővebben az első találkozón.  
 
Időpont: 2015. március 24., 17:30 
 
Helyszín: Párbeszéd Háza, Budapest, VIII. kerület, Horánszky utca 20. 
 
Részvételi szándékotokat kérjük, jelezzétek ezen az űrlapon, hogy tudjuk, hány fős termet biztosítsunk a 
találkozónak:http://goo.gl/dEvFip 
 
Gyertek el minél többen, tájékozódjatok, szerezzetek ismereteket, hogy egy-egy munkacsoport 
tevékenységéből milyen haszna van a mozgalomnak, tegyetek fel kérdéseket a munkaegységek vezetőinek 
és munkatársainak, és osszátok meg véleményeteket.  
 
Jó munkát! 
 
Csepregi Márton cst. (1909.) 
igazgató 

Beszámolók 

Belevetettük magunkat a tavasz első cserkész programjaiba! Vágjunk 
bele a folytatásba! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Szombaton végre belevethettük magunkat a tavasz első cserkész programjaiba. Az ország két helyszínén 
Székesfehérváron és Szombathelyen, kerékpáros és gyalogos túráinkon köszöntöttük az újra éledő 
természetet. Szintén ezen a napon emlékeztünk meg az 1879-es Nagyárvízről Szegeden, ahol izgalmas és 
különleges programok vártak a résztvevőkre, és a több mint ezer cserkész jelenlétével betekintést 
nyerhettek a cserkészéletbe is.  
 
Az Árvízi Emléknapról a Hír TV is készített beszámolót és videót. A programról készült híreket az alábbi 
linkeken tekinthetitek meg: 
http://goo.gl/WrjiiD 
http://goo.gl/EDCRte 
 
A cserkész eseményekről készült képeket Facebook oldalunkon is megtaláljátok: http://goo.gl/M8BpXe 
 
A sikeres hétvége után mi sem természetesebb, hogy folytassuk kitűzött céljainkat és belevágjunk az újabb 
kalandba! Várunk benneteket március 21-én is az egri és miskolci teljesítménytúráinkon, hogy együtt 
hódítsuk meg a természetet! :) 
 
A túrákról bővebben az alábbi linkeken tájékozódhattok: 
 
Miskolc: 
http://goo.gl/N3T0KX  
 
Eger: 
http://goo.gl/Th6FgI  
 
Várunk mindenki szeretettel! 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 
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Jó munkát! 
Budapest, 2015. március 18., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

 


