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Az MCSSZ helyzete 

Új és megszűnt csapatok 

Az OVT előterjesztésére OT döntése nyomán megalakult csapatok: 
I. (Budai) Cserkészkerület: 1020. 
VIII. (Kecskeméti) Cserkészkerület: 1809.  
 
Megszűnt csapatok: 
X. (Pesti) Cserkészkerület: 17., 370., 513., 849., 913., 918., 943., 1023., 1028. és 1040. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
[vissza a tetejére] 

Lemondások az Országos Elnökségben 

A közgyűlés előtti éjjel Balu - Solymosi Balázs cst. (205.) országos vezetőtiszt, majd Buday Barnabás cst. 
(16.) és dr. Henn Péter csst. (442.) lemondtak. Lemondásukkal kapcsolatos leveleinket és a közgyűlésen 
részemről elhangzottakat itt olvashatjátok. 
 
"Kedves Cserkésztestvérek! 
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Az elmúlt félév tapasztalatai alapján ebben a felállásban a további vezetőtiszti munka nem lehetséges. 
Ennek részleteiről a közgyűlést tájékoztatom napirend előtt. 
 
A kialakult helyzet miatt, mivel az ovt munkám teljeséggel ellehetelenült, és a felelősséggel vállalt 
feladatomat gyakorlatilag nem tudom ellátni, ezért a lemondásom mellett döntöttem. 
 
Mindezt az országos elnökség tagjaival a szerdai találkozásunkkor közöltem, amikor elmondtam: "ezt így 
nem csinálom tovább". 
 
Köszönöm az elmúlt években nekem nyújtott bizalmatokat! 
 
--  
--  
Ott voltunk az NNT2013-ban - mi átléptünk az új évszázadba 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. - országos vezetőtiszt 
http://www.cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/orszagos-elnokseg 
205. ZMCsCs - Budai Csker - MCsSz" 
 
 
 
"Kedves Cserkésztestvéreink! 
 
 
Szomorúan érzékeltük az elmúlt hetek visszajelzéseit, úgy látjuk hogy szükség van arra hogy megálljunk és 
rátekintsünk arra, miként szeretne továbbépítkezni a cserkészcsapatokból álló mozgalom. 
 
Sok értékes, megoldáskereső beszélgetésen vagyunk túl, látjuk a megfogalmazottak értékét és szeretnénk, 
ha ezekből kézzel fogható igények és jövőbeni cselekvések fogalmazódnának meg. 
 
Tisztségünkről történő lemondásunkkal arra szeretnék lehetőséget teremteni, hogy a következő 60 napban 
képesek legyünk a mozgalom képviselőivel közösen megfogalmazni a továbblépés útját és megtalálni 
azokat a vezetőket, akik képesek lesznek felelősséget vállalni a létrejövő munkaprogram 
megvalósításában. Várakozással tekintünk arra, hogy az elhangzott kritikai észrevételeken túlmutatóan 
tudunk-e beszélni a MIÉRT?-ekről, MIT-ekről? és HOGYAN?-okról. 
 
 
A hátralévő 60 napban vállaljuk, hogy legjobb tudásunk szerint tovább működtetjük a Szövetséget, részt 
veszünk a közös útkeresésben és erre kérjük az MCSSZ-ben dolgozó munkatársainkat is. 
 
 
Bízunk az így létrejövő tiszta helyzetben! 
 
Holnap találkozunk a Közgyűlésen! 
 
Jó munkát! 
 
 
Buday Barnabás országos elnök (16.) 
dr. Henn Péter országos ügyvezető elnök (442.)" 
 
 
Lemondásom indoklása a közgyűlésen: 
 
"2006 tavaszán kaptam felhatalmazást a közgyűlés által az országos vezetőtiszti megbízatásra, hogy a 
magyar cserkészet és a Magyar Cserkészszövetség nevelői munkájában számos szempontot 
újragondoljunk. Azzal bíztatok meg, hogy az alapokra épített, a ránk bízott gyermekek korosztályi igényeire 
megfelelő választ adó, határozott nevelési ívet felmutató, értékeinken alapuló, hagyományainkhoz méltó és 
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a XXI. század elvárásainak megfelelő ifjúságnevelő mozgalom legyen cserkészetünk. Mindezeket szolgáló 
vezetőképzés, rendezvénycsomag, a nevelő munkát végző önkénteseket támogató szervezeti háttér és 
hiteles kommunikáció legyen az, amiért szövetségbe szerveződünk. Mert együtt vagyunk erősek. 
 
2006-2012 közötti időszakban számos egy-egy feladatra felkért, megnevezett vagy nevesített megbízatás 
nélküli önkéntessel – akik hajlandóak voltak kérésünkre a csapatukon túlmutató feladatokat vállalni – 
kiszámítható és működő szervezetet építettünk fel. Nem voltak kinevezett munkatársaim, mégis minden 
évben volt nevelési konferenciánk (INDABA), cserkésznap; számos alkalommal rendeztünk vezetőképzési 
konferenciát, dolgoztunk kiadványokon, megjelent a tervezőnaptár, a hírlevél, megújult a honlap, stb. 
Mindezt elkötelezettségből, szeretetből, kérésre. 
Közösen vágtunk bele abba a munkába, amit a Ránk vár a világban fogalmaztunk meg, és világos határok 
mentén tehettük dolgunkat: szolgálhattuk a cserkésztestvéreinket. Jó volt az a csapat, akikkel belevágtunk, 
és sok vidám alkalmat tudhatunk magunk mögött, közös élményeink mélyítették az együttműködés alapját 
jelentő bizalmat. 
 
2012-től fogalmazta meg a Szövetség ügyvezető elnöke azt az új elvárást, hogy nevezzek ki munkatársakat 
(a nevelés, a vezetőképzés és a program területeken), akik később fizetett munkatársakká váltak. Lassan 
kiderült, hogy számos esetben a visszásságait élhettük meg annak, hogy az ügyvezető és a vezetőtiszt is 
irányítja munkájukat. Ennek feloldására alakult ki az az állapot, ahol egyfajta „mini elnökség” jött létre, ahol 
tanácsadóként lehettem jelen a szakmai igazgató és az operatív igazgató részvételével az ügyvezető elnök 
által megtartott eligazításon. Ennek a folyamatnak a csúcsa volt az, amikor már olyan levelet kaptam a 
szakmai igazgatótól, hogy az iroda munkarendjének figyelembevételével menjek csak be az MCsSz 
központi irodájába. 
 
Igen, belementem ebbe a működésbe, szigorúan a mai közgyűlésig. El akartam hinni, hogy ettől jobban fog 
működni a munkaszervezésünk, hatékonyan szolgálhatjuk a cserkészetünket. Ezzel szemben a szakmai 
igazgató munkája révén teljes elszigetelésbe kerültem, és ma egyértelműen kijelenthetem, hogy a központi 
iroda munkájáról elenyésző információim vannak. Sokszorosan elővezetett kérésem semmiféle 
módszertannal nem ért célt (több kommunikáció a tagsággal, élő kapcsolat a cserkészekkel, hiteles 
kommunikáció, előírásaink betartása, önkéntesek életrendjéhez igazodó irodai élet, közösségi terek, 
Nagykovácsi vk központ céljainak tisztázása, stb.). Nem volt más lehetőségem, mint a magam útját járva 
meglátogatni minden vk-t, megjelenni közgyűléseken, levelezni és telefonálni, élő kapcsolatot tartani fenn 
cserkésztestvéreimmel. Tenni mindezt úgy, hogy az OE-ség lojális tagja maradjak. 
 
Ennek a folyamatnak a szerdai elnökségi vetett véget, ahol ismét azzal szembesültem, hogy velem 
szemben újra és újra ugyanazon elvárások jönnek elő, és a hozzá való indoklás nem állja meg a helyét. 
Ekkor jeleztem, hogy én ezt nem csinálom így tovább! Az Úristen és a cserkésztestvérek szemébe akarok 
nézni holnap is, és a közel egy éves gúzsba kötött létem nem teszi lehetővé, hogy felelős vezetőként 
tegyem a dolgomat. 
 
A 2006-ban elkezdett folyamatnak nincsen vége. Feladatom van továbbra is, és ha egyetértünk a 2006-ban 
megfogalmazott, a nevelés területéről szóló célokkal, akkor tenni akarok érte továbbra is, mint vezetőtiszt. 
Köszönöm a bizalmatokat, köszönöm a támogatásotokat, köszönöm a segítő hozzászólásokat, az éles 
kritikákat, a tanácsokat! Megélhettem azt a vezetői örömöt, ami a bizalom és a testvériség szellemében 
való együttműködésünkből fakad. Hiszem, hogy a pénz a nevelést szolgálja, azonban mindenkinek meg 
kell értenie, hogy mi a feladata, és döntenie kell: ott kíván-e a vezető irányítása mentén dolgozni, vagy 
saját, egyéni céljai szerint tevékenykedni. Magam is sok évet töltöttem az első szellemiségében beosztott 
vezetőként, és dolgozom ma is rajhoz beosztott vezetőként. 
 
Kedves Barnabás! Sajnálom, hogy az utolsó idők beli erőfeszítéseid megkésettek voltak, és mélyen 
elszomorít, ha megbántottalak azzal, hogy lemondtam. 
Kedves Páter! Sajnálom, hogy szavaim pusztába kiáltott szavak maradtak, és remélem, hogy tudunk tanulni 
a tapasztalatainkból. 
 
Köszönöm az OE-ség tagjainak, a munkatársaknak a közös munkát, és hálás vagyok a számos 
önkéntesnek, akikkel együtt dolgozhattam. Különösen köszönöm az OVTT tagjainak a tegnap éjszakába 
nyúló megbeszélést, hihetetlen sok erőt adott! 
 
Az Úr áldását kérem minden cserkészre, és a bölcsesség lelkét kérem a közgyűlésre! 
 
„Bennünket ideállítottak. Állunk.” 
 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt" 



 
Az közgyűlés döntése alapján a tisztújító közgyűlésre 2015. június 6-án kerül sor. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

[vissza a tetejére] 

A közgyűlésen történt 

Kedves Cserkésztestvérek! 
Kedves Országos Küldöttek és Pótküldöttek! 
 
Köszönjük, hogy részt vetettek az éves rendes Országos Küldöttgyűlésen! Talán már tapasztaltátok is, 
hogy az ülés jegyzőkönyve elkészült, mely innen letölthető!  
 
A következő, rendkívüli országos küldöttgyűlést 2015. június 6-ára szervezzük, az OKGY döntése alapján! 
 
A stratégia és struktúra további konzultációjáról ezen a héten egyeztetünk a szervezetfeljesztőkkel és az 
elnökséggel. 
 
A "megújulást támogató munkacsoport" felállítása szintén az OKGY javaslatára megkezdődött. Erről 
részletes információkat azintraneten teszünk közzé! Az intranetünk regisztrációhoz kötött, ha még nincs 
hozzáférésed akkor itt kérheted! 
A munkacsoportot segítheted ennek az űrlapnak a kitöltésével!  
 
Kérjük terjesszétek ezeket az információkat, hogy senki ne maradjon le róla! 
 
Egy küldötti kezdeményezést felkarolva, a küldöttek részére létrehoztuk az orszagos-kuldott-
l@cserkesz.hu levelező listát amire itt lehet feliratkozni! 
 
Jó munkát! 
 
Kollár Tamás csst. (1020.) 
irodavezető 

[vissza a tetejére] 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Irány a strandröplabda bajnokság! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Az 1111. Szent István Cserkészcsapat strandröplabda bajnokságot szervez a Budakalászi Cserkészház 
strandröplabda-pályáján, melyre szeretettel várjuk csapatotok jelentkezését! 
 
Időpont: 2015. május 30. (szombat) 15 órai kezdettel  
 
A bajnokságunk szabályai szerint a pályára egy csapatból maximum 6 fő léphet fel, de a merészebbek 
kiállhatnak kevesebben is (minimum ketten), a felállás lehet vegyes is, valamint minden csapatban 
három cserejátékos is szerepelhet.  
 
Regisztrációs díj: 200 Ft/fő (családi díj 3 főtől 500 Ft/család) a helyszínen fizetendő.  
 
A bajnok csapatok ismét díjban részesülnek, valamint elmondhatják magukról, hogy ők a 2015. 
évi Budakalászi Cserkész Röplabda Bajnokság győztesei! 
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Jelentkezni a raczmiki@freemail.hu címen tudtok.  
 
Ne felejtsétek elküldeni csapatkapitányotok adatait (név, cím, elérhetőség), valamint a 
röplabdacsapat nevét!  
 
További információkat megtaláltok a www.cserkeszek.hu weboldalon. 
 
Kérdéseitekkel bátran forduljatok hozzám a raczmiki@freemail.hu email címen vagy a +36 20/ 315 - 2653-
as telefonszámon. 
 
Jó munkát! 
 
Rácz Miklós (1111.) 
szervező 
[vissza a tetejére] 

Cserkész triatlon próba egyénileg és őrsöknek 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Negyedik éve, hogy május 1-jén, a Béke-téri cserkészek 50 órás rendezvényt tartanak a plébánia udvarán, 
ahol az őrsök összemérhetik cserkésztudásukat és ügyességüket. A tiratlon próba az emlékezetes film után 
kapta nevét: "A halál ötven órája".  
 
A megmérettetésre szerettetel várjuk őrsök jelentkezését! 
 
A tábor tervezett programja: 
 
Indulás a plébánia udvarról 10:00 órakor. 
 
Szent Imre tér - hely és történelmi tudásverseny: 

 Szent Imre személyéről 

 Nepomuki Szt.János és a szobor története, 

 Nagy-Magyarország, Trianon, 64 vármegye címere, emlékmű sorsa 

 
Biciklis extrémpálya (papírgyár - Duna part) 

 Egyéni próba, korosztálytól függően. Felnőtt felügyelettel. 

Darudomb, történelmi alakok 
 
Uszoda: 

 Korosztályosan megadott távolság leúszása egyéni időre mérve. Felnőtt felügyelettel. 

 Uszoda belépő árát a plébánia fizeti. 

 
Kiserdő, 18 állomásos tornapálya: 

 Szaletlinél, az őrsök tagjai időre járják végig az állomásokat. 

 
Érkezés a plébánia udvarra, vacsora. 
 
Eredményhirdetés. 
 
Esti tábortűz: 20:00. 
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Jelentkezni a fkrisz00@gmail.com címen tudtok április 30-ig. 
 
Jó munkát! 
 
Kispál György cst. 
Táborkereszt 
[vissza a tetejére] 

Hétvégén CsOlimpia! - Ugye Te is szurkolsz majd a résztvevőknek? 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Péntektől itt a lehetőség, hogy szurkoljatok cserkészeinknek a hétvégi Cserkész Olimpián! Az izgalmas 
megmérettetés 3 napon keresztül fog tartani, 10 versenyszámban kell részt venniük az indulóknak.  
Vajon mindegyik fordulón végig tudnak menni? Melyik csapat lesz a legrátermettebb? Tudod már kinek 
szurkolsz? 
 
Gyere, szoríts velünk a csapatokért és érezd jól magad! 
 
A CsOlimpia Facebook eseményét ITT tekintheted meg. 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ágnes 
kommunikációs gyakornok 
 
  
[vissza a tetejére] 

Kaszap István Emlékév - 2015 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
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 magaért is képes felelősséget vállalni. Ezért tanulta meg, hogy célja 
legyen, és minden működni fog. Így is lett, és ezért ért el számos területen sikereket. 
 
Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió Kaszap István életét bemutató kisfilmjét itt nézhetitek meg. 
 
A Kaszap év idejére létrehozott honlapon minden héten újabb és újabb feladatok, játékok vannak, illetve 
folyamatosan kaptok tájékoztatást az emlév eseményeiről. Látogassátok a honlapot minél gyakrabban! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
[vissza a tetejére] 

I BIKE BUDAPEST - I BIKE SCOUTING - Csatlakozz! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Április 25-én, szombaton a bringás cserkészek is csatlakoznak Budapest eddigi legnagyobb kerékpáros 
felvonulásához az I BIKE BUDAPEST-hez! 
 
Gyertek el minél többen, mutassuk meg mennyien bringáznak a cserkészek! Csatlakozzunk a 
felvonuláshoz közösen, egyenruhában! 
 
I BIKE BUDAPEST - I BIKE SCOUTING 
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Gyülekező egy órával kezdés előtt, 14:30 kor a Cserkész szobor mögött (Móricz Zsigmond körtér, Szent 
Imre szoborcsoport)! 
 
Csatlakozz a facebook eseményünkhöz ITT! 
 
Bringára fel! 
 
Jó munkát! 
 
BoPeZ 
Bognár-Petőváry Zalán őv. (16.) 
X. Cserkészkerületi kerékpáros szakágvezető 
[vissza a tetejére] 

Házunk tája... 

Közösségszervezőket keresünk a kárpátaljai magyar kisközösségek 
támogatására! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Közösségszervezőket keresünk a kárpátaljai magyar kisközösségek támogatására! 
 
A Magyar Cserkészszövetség a kisközösségek működését ösztönző, öt hónapos akciót kezdeményez 
Kárpátalján, a nehéz helyzetbe került ifjúság megsegítésére. 
 
A sorozások elől való elmenekülés miatt a kárpátaljai cserkészcsapatok, kisközösségek, iskolák mára sok 
helyen vezető és tanár nélkül maradtak, a közösségi élet és az ifjúsági szervezetek működése lassan 
ellehetetlenül, az elvándorlások miatt a térséget demográfiai katasztrófa fenyegeti. Fontosnak tartjuk, hogy 
személyes jelenléttel és a közösségi élet támogatásával tartsuk az emberekben a lelket és segítsünk az 
ottmaradottak számára a jövőkép kialakításában. 
 
Ezért a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) a pénzadománygyűjtésen túlmutató, a helyi 
közösségekben, a helyi lakosság együttműködésével megvalósuló, kisközösségi fejlesztő hálózat 
megvalósítását kezdeményezi, magyarországi finanszírozással. 
 
Az akcióban olyan fiatal, 18. életévüket betöltött közösségszervezőket (összesen 5 főt) küldünk május és 
szeptember között maximálisan 5 hónapra a régióba, akik több település cserkészcsapatait, kisközösségeit 
segítik, megszervezik a gyerekek számára a nyári táborokat és részt vesznek az iskolai, illetve iskolán kívüli 
gyerekprogramokban is. Fontosnak tartjuk, hogy az adományokból megvalósuló programokkal, táborokkal 
kiszakítsuk a gyerekeket a kilátástalan, gondterhelt mindennapokból, kiemelt figyelemben, törődésben, 
közösségi élményben részesüljenek, és ezzel a családok terhein is enyhítsünk.  
 
Ezért várjuk olyan, közösségszervezésben jártas, a feladat iránt elhivatottságot érző fiatalok és/vagy 
cserkészeink jelentkezését, akik szívesen részt vennének az MCSSZ közösségtámogató 
missziójában!  
 
A helyszíni munkához a Szövetség kimondottan e célra gyűjtött adományaiból költségtérítést és személyi 
juttatást biztosít, valamint finanszírozza a közösségek és programjaik eszköz- és anyagköltségeit is. Ezek 
tervezett havi nettó összege 100.000 Ft/fő. 
 
Várjuk jelentkezéseiteket április 23-ig az alábbi elérhetőségeken, vagy online, az MCSSZ 
oldalán: www.cserkesz.hu/karpatalja. 
 
Fogjunk össze Kárpátalja fiataljaiért, a magyar közösségek megmaradásáért! 
 
További információért forduljatok bizalommal hozzám: 
endrodi.judit@mcssz.hu 
+36-30-419-4914 
 

https://www.facebook.com/events/1819657038258668/
mailto:zalan.bp@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/#14cc22e46966dc71_top
http://www.cserkesz.hu/karpatalja
mailto:endrodi.judit@mcssz.hu
tel:%2B36-30-419-4914


Jó munkát! 
 
A szervezők nevében: 
 
Endrődi Judit őv. (442.) 
projekt koordinátor 
[vissza a tetejére] 

OKGY - Megújítást támogató munkacsoport 

KCST! 
 
Az OKGY-n az alábbi határozat született: 
"Annak érdekében, hogy a következő OKGY-re létrejöjjön egy, a Szövetség jövőbeli működését biztosító, 
végrehajtható feladatterv, hogy az a tisztségviselői kör felé javaslatként megfogalmazásra kerül, az OKGY a 
következő határozatot teszi. Jöjjön létre egy munkacsoport, amely ezt a feladatot vállalja. Ezen 
munkacsoport tagjai a kerületi elnökségenként és az OT által delegált 1-1 fő, valamint az Országos 
Elnökség képviselői. Meghívottként jelen lehetnek más cserkészvezetők is, kiemelten a lelkiségi 
mozgalmak képviselői. A delegált vezetők felelősek azért, hogy az eredményekről és eseményekről a 
kerületek elnökségét és tagságát tájékoztassák. Az ülések rendje és témái nyilvánosak, ahhoz 
hozzászólásokat és javaslatokat elektronikus úton lehet tenni. Az ülés összefoglalója a tagság számára 
kérésre elektronikusan elérhető. A teljes folyamatért felelős a Szövetség igazgatója" 
 
A következő rendkívüli küldöttgyűlést 2015. június 6-ára szervezzük, szintén az OKGY döntése alapján. 
 
A "megújulást támogató munkacsoport" felállítása megkezdődött. Erről részletes információkat 
az intraneten teszünk közzé! Az intranetünk regisztrációhoz kötött, ha még nincs hozzáférésed akkor itt 
kérheted. 
A munkacsoportot máris segítheted ennek az űrlapnak a kitöltésével. 
 
Kérjük, terjesszétek ezeket az információkat, hogy senki ne maradjon le róla! 
 
Jm! 
 
Csepi 
Csepregi Márton cst. (1909.) 
igazgató 
[vissza a tetejére] 

Külügyi Hírek 

WATRA - Kósza és vándor program Lengyelországban 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A ZHP Lengyel Cserkészszövetség szeretettel vár magyar kószákat és vándorokat az alábbi programjára: 
 
A program ideje: 2015. augusztus 14-19 
A program helye: túrázás Lengyelország különböző részein, majd táborozás Pólkoban, Bydgoszcz 
közelében 
 
Korosztályok: 
16-25 éves korig várják a jelentkezőket 
5-15 fős őrsöket várnak a szervezők, ahol legalább egy személy elmúlt 18 éves 
 
A program felépítése: 
2015. augusztus 14-18: választható útirányú túra a szervezők által el- és felkészített útvonalon 
2015. augusztus 19.: transzfer nap, ezen a napon kell megérkezni a közös táborhelyre, majd különböző 
programokon való önkéntes részvétel 
2015. augusztus 20-23: közös tábor az összes résztvevővel 
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A szervezők kérése, hogy minden őrs készüljön két programmal, melyet a többi résztvevőnek be tud 
mutatni (egyenként 2 órás, 15-30 embernek szóló mutatvány). A nemzetközi őrsök mindegyike 
összepárosításra kerül egy lengyel őrssel, akikkel együtt túráznak és táboroznak majd. 
 
A program költsége: 
120 PLN (körülbelül 9000 forint) 
 
EZ NEM TARTALMAZZA A KÖVETKEZŐKET: 
sátor 
tábori felszerelés (főzőfelszerelés, gáz a főzéshez, edények) 
elsősegély felszerelés 
biztosítás 
a programotok anyag igénye 
utazás a túra helyszíne és Łódź között 
étkezés 
 
Jelentkezési határidő: 2015. június 1; az intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel. 
 
További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal! 
 
Jó munkát! 
 
Hetyey Annamária (442.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 
[vissza a tetejére] 

ExplorerBelt 2015 Szlovákia - Vannak még szabad helyek! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Az ExplorerBelt (Világjáró Öv) egy próba, melynek célja, hogy mialatt megismerkedsz egy másik országgal, 
feszegethesd a saját határaidat, hogy megtudd, hogyan hasznosíthatod a cserkészetben megszerzett 
tudásodat a természetben és nem mindennapi helyzetekben egyaránt. Feladatok várnak rád, amiket meg 
kell oldanod, hiszen csak így teljesítheted sikerrel a hét napos túrát. 
 
Fedezz fel egy országot, élj át fantasztikus kalandokat 5 nemzet cserkészeivel, fedezd fel önmagad és 
keress új kihívásokat! 
 
Az esemény mottója: ExplorerBelt 2015 - Fedezz fel egy országot, fedezd fel önmagad! 
 
Időpont: 2015. augusztus 01-16-ig 
Költségek: 30€+ az útiköltség 30%-a 
Életkor: 18-30 év 
Indulási hely: Selmecbánya, Szlovákia 
 
Még több információért látogass el az alábbi oldalra: explorerbelt.skauting.cz 
 
Jelentkezz! 
 
Jelentkezési határidő: 2014.04.19. 
 
További kérdéseitekkel bátran forduljatok Keller Csongorhoz a kellercsongor@gmail.com email címen. 
 
Jó munkát! 
 
Keller Csongor (1909.) 
[vissza a tetejére] 
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Jelentkezz csapatvezetőnek az Ázsiai Regionális Dzsemborira! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Magyar Cserkészszövetség jelentkezőt keres a 31. Ázsiai Regionális Dzsemborin (APR) esetlegesen 
részt vevő magyar csapatvezetői feladatkörére. A vezető és segítői feladatai elsősorban a részvételi igény 
felmérése és az esemény népszerűsítése, a résztvevők kiválogatása, a felkészülés szakmai biztosítása, a 
szervezőkkel való kapcsolattartás lesz. Emellett a teljes pénzügyi felelősség is a csapat vezetőjét terheli. 
 
A tábor helye és ideje:  
Ulánbátor, Mongólia 
2017. július 26. – augusztus 02. 
 
A jelentkezésnek tartalmaznia kell a magyar csapat előzetes munkatervét, amelyben megtalálhatóak 
a 

 felelősök, 

 időpontjavaslatok, 

 általános és kézzel fogható nevelési célok, melyek a magyar cserkészet kereteihez és 
hagyományaihoz, értékeihez, valamint a szervezők által felállított célokhoz illeszkednek. 

A jelentkezés feltételei:  

 aktív cserkészmunka (2013-2018) – tehát jövőképet is szeretnénk látni; 

 legalább az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete; 

 cserkésztiszti vagy cserkészsegédtiszti képesítés (megszerzése 2015 február 28-ig); 

 korábbi nemzetközi cserkészrendezvényen való részvétel. 

A jelentkezés beküldendő a Magyar Cserkészszövetség Országos Külügyi Bizottságának 
az intercom@cserkesz.hu címre, Ázsiai Regionális Dzsembori – Csapatvezetői pályázat tárggyal. A 
beküldött anyag és egy személyes beszélgetés  
után a csapatvezetőt az Országos Külügyi Vezető nevezi ki. 
 
A jelentkezés beküldési határideje: 2015. május 15. 
 
A pályázat teljes körű leírását ITT olvashatjátok el. 
 
Jó munkát! 
 
Böröczky Csongor csst. (442) 
Országos Külügyi Vezető 
[vissza a tetejére] 

Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

Köszönjük az EINK-el kapcsolatos véleményeket! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Egy hosszú folyamat befejező szakaszához értünk. A 2013-as INDABA-n bemutatkozott a kiadványokkal 
foglalkozó munkacsoport. Beszéltetek, elmondtátok a meglátásaitokat, igényeiteket az EINK-el és a 
kézikönyvekkel kapcsolatban. 
2014 nyarán elindult az EINK tesztidőszaka. Lehetőség volt a véleményetek eljuttatására online módon a 
tesztfelületen, drótpostán, a tesztkönyvekbe beleírva. Kértük a vezetőtiszteket kerületi fókuszcsoportok 
létrehozására, igyekeztünk a legtöbb Kerületi Küldöttgyűlésen megjelenni, lehetőséget adva ezzel is a 
tesztkönyvek visszajuttatására. 
 
2015. január 31-én, a kagylós találkozó keretein belül megrendezésre került a projektben készülő nevelési 
módszertani modell, valamint az ehhez tartozó eszköztárak előrehaladását bemutató rendezvény, ahol 
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szintén nagyon sok hasznos szempontot kaptunk tőletek. 
 
2015. március 20-án lezártuk az EINK tesztidőszakát. Ezalatt a különböző felületeken (tesztfelület, e-

mail, tesztkönyv) 198-an alkottatok véleményt. Ezeket feldolgoztuk, figyelembe vettük és folyamatosan 
építjük be a végleges verzióba, ami májusban nyomdába kerül. 
 
Az EINK közös tapasztalatok és visszajelzések alapján formálódott. Minden kritikát átbeszéltünk, és 
köszönünk! Az EINK-nek mindannyian részesei vagyunk, jelentősége óriási, hiszen az alapokban születik 
egységes anyag. Köszönjük a munkátokat, a véleményeiteket, a nagy közös gondolkodásban való 
részvételeket! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
 
nevében 

Németh-Nagy Melinda cst. (412.) 
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok 
 
 
  
[vissza a tetejére] 

Meghirdetések 

Koordinátor munkatárs kerestetik! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0314 „Pályakezdő fiatalok foglalkoztatása a Magyar Jamboree Alapítványnál” 
 
A Magyar Jamboree Alapítvány európai uniós támogatás segítségével megvalósítás alatt álló projektjéhez 
keres főállású munkatársat az alábbi pozícióra: 
 
Koordinátor munkatárs 
 
Feladatok: 
 
• Önkéntesek koordinálása, toborzása, munkájuk és fejlesztésük támogatása 
• Országos rendezvényeken való aktív közreműködés 
• A célcsoport részére szervezett programokhoz való csatlakozási lehetőségek bemutatása 
• A projekt keretében működő tevékenységekről, programokról, rendezvényekről és a kapcsolódó 
szolgáltatásokról széles körű tájékoztatás biztosítása a célcsoport körében 
• A projekt előrehaladásának, nyomon követésének segítése, a szakmai vezető munkájának támogatása 
 
Elvárások: 
 
• Jó kommunikációs készség 
• Irodai, titkársági tapasztalat (world, excel, ppt felhasználói szintű ismerete) 
• Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, önálló munkavégzés 
• Projekt-szemlélet, rendszergondolkodás 
• Pontos munkavégzés, nagy munkabírás, terhelhetőség 
• Elhivatottság a minőségi munka iránt 
• Igény a folyamatos tanulásra és fejlődésre 
 
Amit kínálunk: 
 
• Határozott idejű munkavégzés 2015. augusztusáig 
• Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés 
• Tanulási lehetőség 
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• Értékteremtő környezet 
 
Az álláslehetőség teljes körű leírását ITT tekinthetitek meg. 
 
Jó munkát! 
 
Katona Mária 
HR generalista 
 
 
 
 
 
  
[vissza a tetejére] 

Elmarad a kószatábor 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 
Bár sokan érdeklődéssel fordultatok a Kószatábor elképzelése iránt, a jelentkezések hiányából arra 
következtünk, hogy jelenleg még nincs valós igény arra, hogy egy ilyen tábor létrejöjjön.  
 
Ezért a Kószatábor szerevezését lezárjuk, a tábor nem kerül megrendezésre.  
 
Szeretnénk kideríteni, hogy milyen indokok állnak a mögött, hogy ősszel még jelentős igényt láttunk rá a 
felmérés során, de a jelentkezések végül elmaradtak.  
 
Kérlek szánjatok 2 percet az alábbi visszajelző kérdőív kitöltésére! A kitöltés természetesen névtelen.  
 
Minden megválaszolandó kérdéssel pedig bátran írjatok a koszatabor@cserkesz.hu címre. 
 
Köszönjük azoknak, akik támogatásukkal segítették az eddigi szervezési munkákat!  
 
Jó munkát! 
 
A kószatábor szervezői nevében: 
 
Jóvér Ákos csst. (802.) 
  
[vissza a tetejére] 

Beszámolók 

Ismét Cserkészek a képernyőn! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A 165.sz. Jókai Mór Cserkészcsapat tagjai tegnap a KVTV Presszó című élő műsorában mutatkoztak be. 
 
Hogy miről szólt az adás? Tekintsétek meg ITT! 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ágnes 
kommunikációs gyakornok 
 
  
[vissza a tetejére] 
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Jó munkát! 
 
Budapest, 2015. április 16., 

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

országos vezetőtiszt 

 


