
 
Hírlevél X/12, 2015. március 25. 

 Az MCSSZ helyzete 

o Felügyelőbizottsági tag delegálása 

 Országos és regionális programok, események, képzések 

o Ingyenes képzés! 

o Bizonyítsd rátermettséged a CSOlimpián! 

o Április 25. – Kerületi Cserkésznap 2015 - öt városban 

o Újabb teljesítménytúra április 11-én! 

 Beszámolók 

o Több százan húztak túrabakancsot hétvégén Egerben és Miskolcon is 

o Megtartottuk az első nyílt estét a központban 

 Házunk tája... 

o Cserkész óriásplakátok Miskolcon és Szerencsen 

o Írjuk meg együtt a cserkész dalos- és szakácskönyvet! 

o Vezetőképzés felmérés - VL különszám! 

o Változott az Arculati Kézikönyv - Letölthető sablonokkal! 

o Közeledik a tagdíj befizetés határideje 

o Küldöttgyűlés - Április 11. 

 Külügyi Hírek 

o Balti Olimpiai Dzsembori - Megüresedett helyek! 

 Meghirdetések 

o Gyakornoki álláslehetőség! - Párbeszéd Háza 

o Gyerek Sziget 2015 - Most még van lehetőség jelentkezni! 

o IT munkatársat keres a Magyar Cserkészszövetség! 

o Gyűjtsük együtt az 1%-okat! 

o Még jelentkezhetsz segítőnek! - Etyeki Piknik (2015. április 11.) 

Az MCSSZ helyzete 

Felügyelőbizottsági tag delegálása 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A Felügyelőbizottságnak legkevesebb három, legfeljebb a kerületek számának megfelelő 

számú tagja lehet. Jelenleg nincs minden kerület által delegált tag. 

 

Az FB jelenlegi tagjai: 

 Magyar Balázs csst. (51.) III. kerület 

 Ványai László csst. (519.) V. kerület 

 Visnyei Tibor cst. (622.)  VI. kerület 

 Dezsényi András őv. (118.) VIII. kerület 
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 Kapusy Péter csst. (293.) X. kerület 

 

Kérjük azokat a kerületeket, akik még nem delegáltak a Felügyelő Bizottságba tagot, 

lehetőség szerint az OKGY-ig jelöljenek erre alkalmas személyt. Legkésőbb az OKGY-n is 

javasolható tag a testületbe, ahol napirenden van ez is, így megváloszthatóak. A jelöltek 

önéletrajzot, elfogadó nyilatkozatot hozzanak magukkal, vagy ha ők személyesen nem 

vesznek részt a küldöttgyűlésen, küldjék el! 

 

További információk a tisztség betöltésére vonatkozóan: 
A tagokat a kerületek jelöltjei közül az országos küldöttgyűlés választja meg. A jelölésnek 

nem feltétele, hogy a jelölt az adott kerülethez tartozó csapatnak legyen a tagja. A 

felügyelőbizottság tagjai a Szövetségben más választott tisztséget nem viselhetnek. A 

felügyelőbizottság tagja jogi vagy pénzügyi területen szerzett felsőfokú végzettséggel 

vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkező személy lehet. 
 

A felügyelőbizottság jogszabályban rögzített feladatain túl évente több alkalommal ülésezhet, 

melynek keretében tájékoztatást kérhet az országos vagy kerületi választott tisztségviselőktől 

és testületektől. Tájékoztatást kérhet különösen a következő témákban: megkötött támogatási 

szerződések mentén indult projektek, ingatlan beruházások, hosszú távú 

kötelezettségvállalások. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Szövetség testületeinek a meglévő 

szabályzatok szerinti működését, és segítséget nyújt a testületek szabályszerű működéséhez. 

 

Jó munkát! 

 

Kollár Tamás csst. (1002.) 

titkárságvezető 

Országos és regionális programok, események, képzések 

Ingyenes képzés! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Gondolkodtál már azon, hogyan hasznosíthatnád munkád során a cserkészetben 

megszerzett tudást? Szívesen megmutatnád ennek eredményességét másoknak is? Itt a 

lehetőség!  

Téged várunk, ha főiskolai vagy egyetemi diplomád van, vagy esetleg még hallgató vagy, 

és ellenállhatatlan késztetést érzel arra, hogy a cserkésztudást az akkreditált 

pedagógusképzéseken vagy az alapozó képzéseken add tovább. Szerezz gyakorlatot 

senior tréner mellett! Jelentkezz az ingyenes képzők képzésére, legyél te is a Magyar 

Cserkészszövetség képzői körének tagja! 
 

Miről is szól pontosan? 
 

"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 
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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 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. április 10-ig lehet a jelentkezési lap, önéletrajz és motivációs levél 

benyújtásával a kepzes@mcssz.hu ímél címre.  
 

Jelentkezési lap letöltése. 

 

Jó munkát! 

 

Szebenyi Marianna 

Pedagógiai szakértő 

Bizonyítsd rátermettséged a CSOlimpián! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A 298. sz. Lehel Vezér cserkészcsapat olimpiát szervez Jászberényben! 

Ha szeretsz sportolni, mozogni, ha szeretsz versenyezni, ha valamelyik a listában szereplő 

sportot most kipróbálnád, vagy ha szeretnél egy jó hangulatú kerületi programon részt venni, 

akkor téged is várunk szeretettel!  

 

Az olimpián 10 versenyszám lesz, amelyen mindenkinek részt kell vennie (szabadtéri 

pályán): 
1. foci 

2. kajak-kenu 

3. kézilabda 

4. kosárlabda 

5. röplabda 

6. íjászat 

7. lövészet 

8. 1000 m futás 
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9. váltó futás 

10. távolugrás 

+1 métabajnokság vasárnap! 

 

A programon résztvevőket a szervezők 6 fős csapatokba rendezik.  

 

A jelentkezés, regisztráció egyénileg történik internetes felületen (http://goo.gl/IBTuKp). Ha 

többen összebeszéltek, hogy szeretnétek egy csapatban lenni, ezt a regisztrációkor van 

lehetőségetek jelezni, és a beosztáskor figyelembe vesszük, tehát akár teljes létszámú 

csapatok is jelentkezhetnek. 

 

A versenyszámok mind-mind külön lesznek értékelve, valamint ezen felül díjazva lesznek az 

abszolút első helyezettek, akik az eredményeket összesítve a legjobban szerepeltek a tornán!  

 

A program kezdete: 2015. április 17. 17:30 (érkezés, regisztráció: 17:00-tól 18:00-ig) 

A program vége: 2015. április 19. 12:00 

 

Helyszín: 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 5. Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus 

Általános Iskola 

 

Alsó korhatár: 12 év 

 

Korosztályok:  

 

1. korcsoport: minimum 12 éves (6. osztályos) – maximum 15 éves (9. osztályos) 

(születési dátum: 2000. június 1. – 2003. május 31.) 

 

2. korcsoport: minimum 15 éves (9. osztályos) –  

(születési dátum: korábbi, mint 2000. május 31.) 

Fiúk-lányok vegyesen. 

 

Részvételi költség: 2500 Ft/fő 

 

Regisztráció: internetes elő-regisztráció 

kötelező! https://docs.google.com/forms/d/1D8n6HY0ZABAlXD_8KkA-2R_MR-

SLtDYy8YJv1S3I0to/viewform 

 

Regisztrációs határidő: 2015. április 10. (péntek) 23:59 
 

Figyelem! A regisztráció csak akkor érvényes, ha a 2500 Ft részvételi költség befizetésre 

vagy átutalásra kerül legkésőbb április 10. péntek bankzárásig! 
 

Banki adatok: 
Kedvezményezett neve: Buck Miklós 

Bank: Budapest Bank 

Számlaszám: 10104260 72839000 01003001 

A közleményben szerepeljen: a résztvevő neve, csapatszáma! (pl: Minta Tímea, 298.) 

Aki a regisztrációs határidő után szeretne a programra jelentkezni, az ímélben megteheti 

április 16. csütörtök éjfélig. Ebben az esetben a részvételi költség 3000 Ft/fő, a helyszínen 

fizetendő. 
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Étkezés: Péntekre a vacsorát mindenki magának hozza, szombat reggeltől az ellátás 

biztosított, a vasárnapi ebédet pedig már otthon fogyasztjátok. 

 

Felszerelés: 3 napos portyafelszerelés, különös tekintettel: hálózsák, polifoam, tisztálkodási 

felszerelés, sport felszerelés, kajás cucc, kulacs. 

 

Bármilyen kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal: 

Buck Miklós: 0620/4001297, buck.miklos@gmail.com 
 

Amennyiben befizetted a részvételi díjat, azonban valami miatt mégsem tudsz a programra 

eljönni, a pénz visszatérítését nem tudjuk garantálni. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül, mielőbb 

keressen fel a fenti elérhetőségeken! 

 

Nézzétek meg Facebook eseményünket is ITT! 

 

Jó munkát! 

 

Buck Miklós csst. (298.) 

CSOlimpia szervező 

Április 25. – Kerületi Cserkésznap 2015 - öt városban 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Ugye emlékeztek még a tavalyi Országos Cserkésznapra? A jobbnál jobb programokra és a 

fantasztikus hangulatra? Ezt az élményt idén az ország öt városában élhetitek át, amiből az 

első március 14-én már meg is valósult Szegeden, hatalmas sikerrel. 

 

Április 25-én további négy városban tartunk Cserkésznapot: Szerencsen, Pécsett, 

Székesfehérvárott és Szombathelyen. A kerületek már nagyon készülnek, dolgoznak azon, 

hogy tökéletesen sikerüljön az ide Cserkésznap minden helyszínen!  

 

Szerencsen már meg is vannak a részletek: itt három napon át folyik majd a móka, 

elképesztően jó programokkal! Részletekitt. 
 

A jelentkezési lapokkal kapcsolatban még a türelmeteket szeretnénk kérni, hiszen azt akkor 

célszerű kitöltenetek, ha az minél részletesebb információt tartalmaz. Részletes programot 

azonban még nem mindegyik szervező csapat tudott adni, mert a minél színesebb 

Cserkésznap érdekében még alakítják azokat.  

 

A helyszíneket és a dátumokat azonban már most véssétek be a naptáratokba, írjátok fel a 

szobátok falára, állítsátok be a telefonotokat, hogy jelezzen, mert erről nem érdemes 

lemaradni! 

 

Időpont: április 25. (szombat) 

Helyszínek: Szombathely, Szerencs, Székesfehérvár és Pécs 
 

Vegyetek részt minél többen a Kerületi Cserkésznapokon, találkozzatok más kerületben élő 

cserkésztestvéreitekkel, és hirdessétek a programot csapatotokban is, hogy mindenkihez 
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eljusson az információ! Mutassuk meg ezekben a városokban is úgy, mint a Szegedi Árvízi 

Emléknapon, milyen sokan vannak a cserkészek, és milyen jó hangulatot tudnak csinálni! 

 

Jó munkát! 

 

Cserkészház 

Újabb teljesítménytúra április 11-én! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Ha lemaradtatok a múltkori szombathelyi túráról, vagy akár az ország más városából is 

szívesen utaznátok el egy jó túra kedvéért, akkor itt a lehetőség! Újra bakancsot húzhattok 

Szombathelyen! 

 

Április 11-én várja a túra szerelemeseit a Kemenes 60 és Berzsenyi 35! Készüljetek az igazi 

megmérettetésre! 

 

Tekintsétek meg a túrák részletes leírását és az adatlapot: 
 

Esemény leírás 

 

Adatlap 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ági 

kommunikációs gyakornok 

 

Beszámolók 

Több százan húztak túrabakancsot hétvégén Egerben és Miskolcon is 

KCST! 
 

Március 14-én belevetettük magunkat a tavasz első cserkész programjaiba a szombathelyi és 

vértesi túrákkal, illetve az Árvízi Emléknappal. 

 

Nem kellett sokat várni a következő eseményekre, múlt szombaton, március 21-én Miskolcon 

és Egerben vehették nyakukba az erdőt a túrák szerelmesei. A jó közösség, a szebbnél szebb 

tájak mellett az időjárás is kedvezett az eseménynek, így a résztvevők – a tavalyihoz 

hasonlóan idén is – nagyon jó hangulatú túrákat tudnak maguk mögött.  

A célban, a többi emléktúrához hasonlóan itt is finom elemózsia, kitűző és emléklap várta az 

embert próbáló távokon megfáradt túrázókat. Mindkét városban több mint százan hagyták ott 

bakancsuk nyomát az erdők túraútvonalain. Egerben – amellett, hogy jól érezték magukat – az 

erdőt is megtisztították a résztvevők. Erről a túráról az EgerTV anyagát itt nézhetitek 

meg:http://www.tveger.hu/tag/cserkesz/  
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Fényképeket pedig itt láthattok a túrákról. 

 

A helyi szervezőknek ezúton is köszönjük a munkát! További sikeres rendezvényeket 

kívánunk nekik! 

 

Aki a képek láttán bánja, hogy lemaradt a tavaszi túrákról, ne keseredjen el, április 11-én 

Szombathelyen, illetve ősszel az ország több pontján újra lesz alkalma részt venni a 

cserkészek által szervezett emléktúrákon! 

 

Jó munkát! 

 

Cserkészház 

Megtartottuk az első nyílt estét a központban 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A tegnapi napon, március 24-én megtartottuk az első estet, amelyen a Magyar 

Cserkészszövetség munkacsoportjai számolnak be az általuk végzett munkákról, 

tevékenységekről, jövőbeni tervekről. Elsőként az informatikai terület került bemutatásra. A 

terület vezetője, Szórád Előd az interaktívra szervezett esten részletesen is kifejtette az ezzel 

kapcsolatos kérdőív eredményeit, bemutatta az új 

ECSET, cserkesz.hu, peldaul.hu, nagyelmeny.hu (taborhelyek.hu) tervezett funkcióit, 

kinézetét, a fejlesztés tervezett menetét. A résztvevők aktívan jelen voltak, sok kérdést tettek 

fel, amelyek nagy része az ECSET-re és a cserkesz.hu-ra irányult. 

 

Habár többször mutatkozott igény az ilyen eseményre, és minden fórumon hirdettük 

előzetesen, sajnos mégis nagyon kevesen jöttetek el. Akik azonban ott voltak, egy teljes körű 

képet kaphattak a fent sorolt munkálatokról.  

 

Bízunk benne, hogy a következő alkalommal többen leszünk! 

 

Csepregi Márton cst. (1909.) 

igazgató 

Házunk tája... 

Cserkész óriásplakátok Miskolcon és Szerencsen 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Régi tervünket megvalósítva útjára indítottuk Miskolcon azt az óriásplakát kampányt, mely 

cserkész mozgalmunkat és II. (Miskolci) Cserkészkerületi önkéntes akcióinkat hivatott 

népszerűsíteni. A város több pontján megjelenünk, és a kampányt tovább visszük Szerencsre 

is, ahol az Országos Cserkésznap zajlik majd. Amennyiben tetszik az ötlet szóljatok, és az 

MCSSZ kommunikációs csapata rendelkezésetekre bocsátja az anyagot, melyet saját 

képetekre formálhattok.  

 

A képeket a plakátokról itt nézhetitek meg, illetve látogassatok el 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153180258957558.1073741875.267389317557&type=3
mailto:program@cserkesz.hu
http://cserkesz.hu/
http://peldaul.hu/
http://nagyelmeny.hu/
http://taborhelyek.hu/
mailto:csepregi.marton@mcssz.hu
https://drive.google.com/folderview?id=0B50Ml0z9cS9Wfm8tX1BEbnZZQmU2dm4tT3I5OHEtNXFjN09QMGNKZ2JORTV5M0V3RVMtbUk&usp=sharing


a http://2ker.cserkesz.hu honlapra. 

 

Jó munkát! 

 

Jernei Péter cst. (784.) 

II. (Miskolci) Cserkészkerületi elnök 

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 vagy küldd el nekem drótpostán. 

 

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 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 vagy küldd el el nekem drótpostán. 

 

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. 

http://2ker.cserkesz.hu/
mailto:pjernei@gmail.com
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Jó munkát! 

 

Németh-Nagy Melinda cst. (412.) 

MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok 

Vezetőképzés felmérés - VL különszám! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

A vezetőképzésünk megújítása során sok kérdés merült fel, amelyekre nem voltak válaszaink. 

Hogy pontos képet kapjunk a mozgalmunk vezetőképzéséről és a csapatok igényeiről 

felmérést végeztünk a vezetőink körében. Ebben többek között az alábbi kérdésekre kerestük 

a választ. Vajon miért van szükség a vezetőképzésre?  

A kérdés megválaszolása után számtalan más gondolat is felmerül: 

 Kik a mai vezetőjelöltek? 

 Mik a feladataik? 

 Mik a szerepeik? 

 Ezekhez milyen tudásra, milyen kompetenciákra van szükségük? 

 Ezeket hogyan fejleszthetjük a vezetőképzésben? 

 Hol és hogyan kell a munka során együttműködnünk a csapatokkal? 

 Milyen vezetőképzési szintek indokoltak? 

Így indult útjára a vezetőképzés helyzetét vizsgáló felmérés. Közel 500 válasz alapján készült 

el az összesítés. Ennek összefoglalóját tekinthetitek meg a VL különszámban.  

 

Reméljük tanulságos lesz számotokra is. Kellemes olvasást kívánunk! 

 

Jó munkát! 

 

Zöllner Anna csst. (1926.) 

Vezetők Lapja gyakornok 

 

Változott az Arculati Kézikönyv - Letölthető sablonokkal! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Átalakult a Magyar Cserkészszövetség vizuális megjelenése. Az új arculati elemeket és azok 

felhasználhatóságának lehetőségeit az Arculati Kézikönyv foglalja magába. Az Országos 

Elnökség által elfogadott kézikönyvet számos melléklettel láttuk el azért, hogy az arculati 

elemekkel előkészített sablonok segítséget nyújtsanak a számotokra szükséges 

dokumentumok elkészítésében. 

 

Az új arculattal célunk, hogy a cserkészettel kapcsolatos vizuális képek és eszközök által 

kiváltott hatások jól tükrözzék a fiatalokért végzett munkánk üzenetét. Vizuális üzeneteinknek 

jól kell bemutatniuk a cserkészet nyújtotta válaszokat a kor elvárásainak megfelelő 

kihívásokra. Arculatunkkal szavak nélkül üzenünk magunkról a külvilágnak. Üzeneteinknek 

pedig a közösségépítés fontosságáról, a barátságról, a kalandról és az életrevalóságról kell 

mailto:nemeth-nagy.melinda@mcssz.hu
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szólniuk. Az arculati elemek megújításakor ezek a szempontok vezéreltek bennünket. A 

letisztultság, a trendi színek és az új betűtípus mellett a szövetség anyagaiban egyre többször 

találkozhattok majd Huszár Márton cserkészrajzaival, akinek vagány cserkészfiguráit a 

toborzó anyagokból már jól ismerhetitek. 

 

Az MCSSZ új arculati kézikönyvében megfogalmazott újítások és fontosabb változások 
 

• Az arculat fiatalosabb megjelenéséért módosítottuk az eddig használt színeinket. Elsődleges 

színeink között így friss és fiatalos trendizöldet, narancssárgát és WOSM-lilát használunk a 

jövőben. 

• Kidolgoztuk a szervezeti színek egységes és összehangolt használatát. 

• Új betűtípusokat választottunk, de az elnökségnek továbbra is lehetősége van az MCSSZ 

emblémájában szereplő betűtípust használni. 

• A kötelező arculat egyik fő stíluselemévé tettük a nyakkendő megjelenítését. 

• Az új arculati kézikönyv kevesebb megkötést tartalmaz, így a fő szerkesztési irányelveket 

szem előtt tartva szabadabb szerkesztési lehetőségeket ad.  

• Stilizált jelvényeket hoztunk létre, melyek tágabb illusztrációs lehetőséget és kötetlenebb 

alkalmazást adnak a felhasználóknak. 

• A melléklet tartalmazza a leggyakrabban használt dokumentumok sablonjait: fejléces 

levélpapírok, diavetítés-, plakát- és szórólap sablonok. 

 

Az új Arculati Kézikönyvet elérhetitek a honlapon és az Intraneten keresztül is. Az Arculati 

Kézikönyvhöz tartozó dokumentumokat – a visszaélések elkerülése érdekében – nem tesszük 

nyilvánossá a honlapon, azokat kizárólag az Intraneten az ECSET kódotok használatával 

tölthetitek le. Az Intranetet itt éritek el. (Az Intranet nem nyilvános, regisztrációhoz és 

cserkész tagsághoz kötött.) 

 

Kommunikációs csoport 

Magyar Cserkészszövetség 

Közeledik a tagdíj befizetés határideje 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Január eleji hírlevelünkben felhívtuk a figyelmet az éves jelentések leadásának határidejére.  

Ebben a levélben kértük a csapatparancsnokokat, hogy 2015. január 31-ig – a már megszokott 

módon – készítsék el, és adják le az ECSET rendszerben az éves jelentést. 

 

A tagoktól beszedett tagdíjakat az éves jelentések leadásával egyidejűleg, de legkésőbb 2015. 

március 31-ig – azaz jövő hét keddig – egy összegben szükséges befizetni az illetékes 

kerület részére. Az Országos Küldöttgyűlés a 2014.04.12./12. számú határozatával hosszú 

idő után 600-600 forinttal, tehát 2400, illetve 3000 forintra emelte a működő, és a teljes jogú 

tagok éves tagdíjának összegét. Az esedékes tagdíjakat már ennek megfelelően szükséges 

megfizetnie minden tagnak. 

 

A beadott éves jelentést – és az ezzel együtt beérkezett tagdíjakat – a kerületi elnökség 2015. 

április 20-ig jóváhagyja az ECSET rendszerben. Fontos, hogy addig, amíg az éves jelentés 

által kimutatott tagdíjak összege maradéktalanul nem érkezik meg a kerület részére, vagy 

egyéb okból hibás a jelentés, addig a kerületi elnökség nem hagyja jóvá a csapat jelentését. 

Ennek következménye, hogy a csapat tagjai nem rendelkeznek majd érvényes tagkártyával 

http://cserkesz.hu/szovetseg/szertar/arculati-elemek
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(igazolvánnyal). Az ECSET-ben jóváhagyott tagdíjak meghatározott részét a kerületek 2015. 

május 10-ig utalják tovább az országos központnak. 

 

Nagyon köszönjük a munkátokat! 

 

Jó munkát! 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

Küldöttgyűlés - Április 11. 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Április 11-én tartjuk az éves rendes küldöttgyűlést, melyre várjuk a kerületek által delegált 

cserkészeket, illetve további érdeklődőket, hiszen az esemény nyilvános. 

 

Időpont: április 11. (szombat) 10 órától 

Helyszín: Párbeszéd Háza, Budapest, VIII. kerület, Horánszky utca 20. 

Megjelenés: cserkészegyenruhában 

Tervezett időtartam: 6 óra 

 

A küldöttgyűlés meghívóját és a további részleteket itt, az előkészítő anyagokat pedig 

a honlapon találjátok. 

 

Jó munkát! 

 

Kollár Tamás csst. (1002.) 

titkárságvezető 

Külügyi Hírek 

Balti Olimpiai Dzsembori - Megüresedett helyek! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

A Balti Olimpiai Dzsembori magyar kontingensében 2 résztvevő hely felszabadult, családi 

okok miatt. Ha szeretnél velünk tartani Észtországba, jelentkezz most vasárnapig 

a baltidzsembori@cserkesz.hu email címen. 

 

A tábor helye és ideje: Észtország, Tagametsa, 2015. Július 11-19. 

A tábor díja: 85.000 Ft. (utazás, tábordíj, előtábor) 

 

Jó munkát! 

 

Hetyey Annamária (442.) 

Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 

mailto:balu@cserkesz.hu
http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/meghivo_2015_okgy.pdf
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok
mailto:kollar.tamas@mcssz.hu
mailto:baltidzsembori@cserkesz.hu
mailto:amy@cserkesz.hu


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 kínálnak: 

 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 

 

További részletekért kattintsatok az alábbi linkre: http://goo.gl/K3D0ds 

 

Jelentkezési határidő: 2015. március 31. 
 

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! 

https://drive.google.com/file/d/0B50Ml0z9cS9WdEptVWVVaUdlbUE/view?usp=sharing


 

További részletek: Robotkáné Benkeházi Tímea, Párbeszéd Háza - Üzemeltetési igazgatójánál 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ági 

kommunikációs gyakornok 

Gyerek Sziget 2015 - Most még van lehetőség jelentkezni! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Még van lehetőség a jelentkezésre a júniusi Gyerek Szigetre segítőnek! Mivel nem lesz 

Erzsébet-tábor a nyáron, sokatoknak biztosan jól fog jönni egy kis fizetés-kiegészítés. A 

Gyerek Sziget remek lehetőséget nyújt nem csak a pénzgyűjtésre, de a tartalmas szórakozásra 

is! 

 

Jó, ha tudod! 
 

2015-ben is a Hajógyári Sziget ad majd otthont a Gyerek Szigetnek június minden hétvégéjén, 

ahol mi, cserkészek is megjelenünk egy standdal. 

 

A cserkész-segítők napi 4670 forintos, alkalmi munkavállalói díjat 

kapnak+étkezést. Egy-egy napra is lehet jelentkezni, de az elbírálásnál azokat fogjuk 

preferálni, akik teljes hétvégéket tudnak elvállalni. (Ez két napi bért jelent.) 

 

Várható feladatok: regisztráció, akadálypálya-üzemeltetés, kitűző-készítés és kézműves-

foglalkozások vezetése, felépítés-elpakolás.  

A regisztrációban megjelölhetitek, hogy melyiket részesítitek előnyben, de napközben 

cserélődhetnek a feladatkörök, illetve a pakolás a nap elején és végén mindenkire 

vonatkoznak. 

 

Egy-egy hétvégén a következő időpontokban jelent ez elfoglaltságot: szombatonként reggel 

7 órától este 6-ig, vasárnap pedig reggel 9:30-tól kb. este 19.30-ig, illetve az elpakolás 

végéig. 

 

Amennyiben egy harmadik napi bér is jól jönne, úgy jelentkezhettek "Pakoló" embernek is, 

aki a rendezvényen kívül (péntek délután/hétfő délelőtt) is segít az akadálypálya és egyéb 

holmik szállításában, pakolásában. (Ez plusz egy napi bért jelent.) 

 

A jelentkezés feltétele: betöltött 16 év és aktív cserkész-élet. 
 

Várjuk jelentkezéseteket! 
 

http://goo.gl/nJ9dS3 

 

Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal hozzánk! 

 

Jó munkát! 
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Cserkészház 

Magyar Cserkészszövetség 

IT munkatársat keres a Magyar Cserkészszövetség! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

A Magyar Cserkészszövetség a megvalósítás alatt álló „Kisközösségi ifjúságnevelés 

támogatása” (TÁMOP 5.2.8) kiemelt projektjéhez keres tapasztalattal rendelkező IT 

munkatársat! 

 

A leendő munkatársunk feladatai: 

 informatikai fejlesztési feladatok nyomon követése, menedzselése, csapatmunkában 

való részvétel, kapcsolattartás fejlesztő cégekkel 

 rendszergazdai feladatok ellátása (felhasználói szintű hibák megoldása (vírusirtás, 

esetleg gép újratelepítés, Windows/Office hibák megoldása, hálózat karbantartás, 

stb.)) 

 eszköz leltár, eszközkezelés, adminisztráció 

 kommunikációs kampányokban való közreműködés 

 sitebuild (HTML, CSS) ismeretek 

 tartalomfeltöltés, weboldal karbantartás, tartalomkezelés 

 asszisztensi feladatok ellátása 

 informatikai határterületek (pl. tagkártya rendszer kezelése). 

Amit kínálunk: 

 2015. október 31-ig szóló feladatot; 

 azonnali munkakezdést; 

 fiatalos, vidám, pörgős csapatot; 

 teljes munkaidős foglalkoztatást; 

 értékteremtő környezetet. 

Az álláshirdetés részletes leírását ITT tudjátok elolvasni. 

 

Jelentkezési határidő: 2015. március 29. 
 

Várjuk minden kedves cserkésztestvérünk jelentkezését, akik szívesen dolgoznának a Magyar 

Cserkészszövetség munkatársaként! 

 

Jó munkát! 

 

Katona Mária 

HR generalista 

Gyűjtsük együtt az 1%-okat! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Januári hírlevelünkben már olvashattátok, hogy a kommunikációs csoport elkészítette a 

mailto:program@cserkesz.hu
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Szövetség és a csapatok számára az idei 1% gyűjtés plakátjait és anyagait. Sokan már igénybe 

is vettétek csapatotok számára ezeket a dokumentumokat.  

 

Mivel közeleg az egyéni adóbevallások leadási határideje (2015. május 20.), arra buzdítunk 

benneteket, hogy a minél több támogatás megszerzésért továbbra is használjátok az 

általunk előkészített hirdetési anyagokat. Hamarosan mindenkinek nyilatkoznia kell, kit 

támogat adója 1%-ával. Legyen az a cserkészet! 

 

Ha csapatod nem rendelkezik 1% gyűjtésére jogosult szervezettel, kérjük, hogy segítsd a 

Szövetséget a gyűjtésben a kampány idején, a honlapon megtalálható szövetségi plakáttal és 

borítóképpel! 

 

Sikeres 1% gyűjtést kívánunk mindenkinek! 

 

Jó munkát! 

 

Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória 

Kommunikációs csoport 

 

 

 

Még jelentkezhetsz 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. 

http://cserkesz.hu/l/egyszazalek-kepgenerator/
http://cserkesz.hu/szovetseg/szertar/1-kampany
http://cserkesz.hu/szovetseg/szertar/1-kampany
mailto:kommunikacio@cserkesz.hu
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1ea-p8d2MKZ0a0stwn2G2oLIq3a9Vn0LUgQUHojCFSGE/viewform


 

Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal hozzánk! 
 

Jó munkát! 

 

Cserkészház 

Magyar Cserkészszövetség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jó munkát! 

 

Budapest, 2015. március 25., 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

 

mailto:program@cserkesz.hu

