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Az MCSSZ helyzete 

Nyári diákmunkák az MCsSz-nél 

Ismét lehetőség van a nyáron különböző, az MCsSz-hez köthető munkahelyken diákmunka 

végzésére. Komoly és jó lehetőség a cserkészetben szerzett tudás kamatoztatására, a munka 

világának megismerésére, találkozni Magyarország más régióiból érkező gyerekekkel, és 

otthon elmondani, hogy a cserkészetben tanultak munkavállalóként hasznosak. 

Kérünk mindenkit (akár munkaadói oldal, akár munkavállalói oldal), hogy a jelentkezéskor 

kérjenek a csapatparancsnokoktól megerősítést, hogy az illető jelentkezését támogatják, 

elfogadják, tudomásul veszik (legszerencsésebb az, ha csapatparancsnoki ajánlással érkezik a 

munkavállaló). Volt egyes esetekben arra példa, hogy olyanok kaptak lehetőséget ezen 

munkavégzések esetében, akik e miatt hanyagolták a nyári kötelességeiket (pl. az őrsüket nem 

vitték a nyári táborba), vagy elhanyagolják a vezetői munkájukat, vagy esetleg már nem is 

tevékeny tagja a csapatnak, stb. A csapatparancsnok a felelős vezetője az adott csapatnak, és 

így felelős azokért a cserkészekért, akik a csapatának tagjai. 
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Köszönöm a megértést és az együttműködést! 

 

Jó munkát! 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

[vissza a tetejére] 

Az OKGy által létrehozott bizottság munkájáról beszámoló 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Az OKGy által létrehozott bizottság első találkozására szerda este került sor. Hálásan 

köszönöm Csepregi Márton cst. (1909.) előkészítő munkáját! Napirend, témák - kinyomtatva 

is - kellően nagy terem, azaz minden, ami ehhez szükséges volt! Csepi a leendő munkavezető 

megválasztásáig vezette az egybegyűltek gondolkodását. 

Hosszas egyeztetés zajlott arról, hogy kik hozhatnak döntéseket (a bizottság tagjai csak, vagy 

a jelenlévők is?); hogy mi a feladata a bizottságnak (mi lesz a munka eredménye és 

terméke?); illetve meghallgattuk azokat, akik vállalnák a bizottsági munka irányítását. 

Végezetül Lendvay Endre cst.-t (1909.) választottuk meg a feladatra. 

Megegyezés született arról, hogy az intraneten mindenki hozzáférhet az anyagokhoz, valamint 

az is, hogy a hozzáférésről tájékoztatjuk a cserkészeinket,. A tájékoztatásban számítunk a 

kerületi küldöttekre is. 

Mivel a fentiek elég sok időt vettek igénybe, ezért a munkakezdésként meghallgattuk, hogy ki 

milyen elvárásokkal érkezett. Minden jelenlévő elmondhatta érzéseit, meglátásait, és a 

döntésekkel kapcsolatos érveit, és a bizottság tagjai döntöttek. Az elvárások és érzések 

mentén alakulni látszik egy helyzettérkép, amivel dolgozni fogunk a jövőben. 

Az intranetre napokon belül felkerül az anyag! 

 

Köszönjük mindekinek a munkáját! 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

[vissza a tetejére] 

Az Országos Elnökség döntései 

2015.04.22. 

OE-2/2015 Az OEség megbízza Remmel Istvánt (442.) a Balti Dzsemborien résztvevő 

MCsSz Csapatának vezetésével. A megbízatás, projektvezetői felelősséggel 2015. december 

31-ig szól. 

OE-3/2015 Az OEség megbízza Hári Márton csst.-t (1019.) a MOOT2017-en résztvevő 

MCsSz Csapatának vezetésével. A megbízatás, projektvezetői felelősséggel 2015. december 

31-ig szól. 

[vissza a tetejére] 
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Országos és regionális programok, események, képzések 

Rajz, Graffiti, Próza- és Esszéíró Pályázati kiírás 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A Megszentelt Élet Évéhez kapcsolódva Kaszap István születésének 100., halálának 80. 

évfordulója alkalmából jubileumi programsorozatot rendez közösen a magyarországi 

jezsuita rend, a Székesfehérvári Egyházmegye, a Magyar Cserkészszövetség és a ciszterci 

szerzetesrend. A Kaszap István Emlékév jelmondata: „Van célom”.  

 

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház az Emlékév keretén belül három 

pályázatot hirdet. 
 

A pályázatok fő témája: 
„Odafönn találkozunk!” - írta Kaszap István szüleinek és testvéreinek halálos ágyán, 1935. 

december 17-én. 

Legyen az ember életútja rövid, vagy hosszú, viszonylag sima, vagy rögös - csodálatos dolog, 

amikor valaki egy életút végén ilyen reményteljesen, ekkora hittel tud szólni. Amikor tudja, 

hogy mi a célja, tudja, hogy hova fog megérkezni. Ezt az utat járjuk mindannyian.  

 

A kiírt pályázatok célja az életünkben történt vagy éppen történő meghatározó események, 

élmények megjelenítése, amelyek segítettek/segítenek abban, hogy megtaláljuk helyünket egy 

közösségben, amikor megtapasztaljuk a hit erejét. Továbbá, hogy milyen erőfeszítések árán 

sikerült célba érnünk. A pályázatok részletes leírását ITT tudjátok megtekinteni. 

 

A pályázatok beküldési határideje: 

 Graffiti pályázat: 2015. május 10. 

 Gyermek rajz pályázat: 2015. szeptember 30. 

 Esszé - és próza író pályázat: 2015. szeptember 30. 

Kérdéseitekkel bátran forduljatok a Szent István Hitoktatás és Művelődési Ház 

munkatársaihoz! 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ágnes 

kommunikációs gyakornok 

[vissza a tetejére] 

Csatlakozz csapatoddal a TeSzedd! akcióhoz! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Május 7-ig lehet regisztrálni a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akcióhoz, 

Magyarország legnagyobb országtisztító eseményéhez, amit immár az ötödik alkalommal 

rendeznek meg hazánkban. 

 

http://www.szentistvanmuvelodesihaz.hu/kaszap-emlekev.html
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A TeSzedd!-et ez alkalommal május 15-17. között (péntek-vasárnap) szervezik a 

Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményei, annak megbízásából. 

 

Tavaly tavasszal a TeSzedd! keretében összesen több mint 1800 helyszínen becslések szerint 

180-200 ezer ember vett részt az akcióban, mellyel Magyarország egyedül teljesítette a teljes 

európai uniós elvárást 4 évre vonatkozóan a szemétszedés résztvevőinek tekintetében. Az 

Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében megvalósuló „Let’s Clean Up 

Europe!” („Tisztítsuk meg Európát!”) kezdeményezéshez 2014-ben csatlakozott hazánk, mely 

idén is kapcsolódik ehhez az összeurópai akcióhoz. A TeSzedd!-hez hasonló önkéntes 

szemétgyűjtő eseményt Európa többi országaiban május 8-10. között tartják. 

 

A TeSzedd! akció előkészületei már zajlanak, a www.teszedd.hu oldalon várják azok 

jelentkezését, akik helyi koordinátorként találkozási pontot szerveznének, ezzel együtt 

csoportot (minimum 10 fő) regisztrálnának. Csatlakozz és regisztrálj az őrsöddel, rajoddal, 

csapatoddal, és mutasd meg, mire vagytok képesek a természetért! Egyénileg is lehet már 

regisztrálni és az egyes találkozási pontokhoz csatlakozni. Az akcióra idén május 7-ig lehet 

jelentkezni. 
 

Mivel a TeSzedd! egyik fontos célja az önkéntesség népszerűsítése, a közreműködők számára 

költségtérítést idén sem tudnak biztosítani, azonban a kézi szemétszedéshez szükséges 

eszközök (zsákok, kesztyűk, kötöző anyagok stb.) biztosítását, valamint az összeszedett 

szemét elszállítását és ártalmatlanítását vállalják a szervezők, amennyiben a fenti regisztráció 

megtörténik. 

 

Vegyünk részt mi, cserkészek is a TeSzedd! akcióban, mutassunk példát mi is a felelős 

gondolkodású közösségek képviselőiként! 
 

Jó munkát! 

 

Sándor Viktória 

kommunikációs munkatárs 

[vissza a tetejére] 

Katasztrófavédelmi szakág program - Gyere el és ismerd meg! 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 

Szombaton az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében az Országos 

Rendőr és Tűzoltó napon az önkéntes mentőszervezetek ünnepélyes esküt tesznek. 

 

Mi, az MCSSZ Katasztrófavédelmi Mentőegysége is esküt teszünk, amire szeretettel 

várunk minden érdeklődő cserkészt! Sok érdekesség, látnivaló vár rátok, és betekintést 

nyerhettek a mentőegységek életébe, miközben új dolgokat tanulhattok meg. 

 

Ha szívesen részt vennétek ezen a különleges napon, kérlek jelezzétek felém az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén! 
Telefon: +3670 211 6150 

drótposta: tothhajnalka17@gmail.com 

 

http://www.teszedd.hu/
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Az esemény kezdete és helyszíne: április 25. 09:00, Városliget 

Program vége: 13:00 körül 

 

Az ebédet és az izgalmakat az OKF állja! :) 
 

A programra, kérlek cserkészegyenruhába gyertek! 
 

Remélem, nagy számban képviseljük majd magunkat. 

 

Légy résen! 

 

Tóth Hajni csst. (433.) 

Szakági vezető, Katasztrófavédelmi szakág 

[vissza a tetejére] 

Cser-KÉSZEN az életre pályázati felhívás! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Mint ahogyan a címben is olvashatjátok, nagy örömünkre, idén is megrendezésre kerül 

az  Erzsébet-tábor. Kérünk Benneteket továbbítsátok hírét, hogy minél több szülőt és 

gyermeket elérjen.  

 

A táborra 2015. június 1-ig lehet jelentkezni! Közel 900 gyermeknek van lehetősége részt 

venni a programon! Bízzunk benne, hogy sikerül ezt a létszámot elérni. A Ti segítségetekkel 

ez megvalósulhat! 

 

Az Erzsébet-tábor-Cser-KÉSZEN az életre pályázati felhívás részleteit itt tudjátok 

megtekinteni: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=261  

 

Ha kérdésetek van, írjatok a  cserkeszenazeletre@cserkesz.hu címre! 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ágnes 

kommunikációs gyakornok 

[vissza a tetejére] 

Kaszap István Emlékév 2015 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Amint arról már számos helyről értesültetek, 2015 Kaszap István emlékéve. 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 
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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] 

Tisztítsuk meg folyóvizeink partjait! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Biztosan szorult már össze a szívetek egy szeméttel teli folyópart láttán, és gondolkodtatok 

azon, mit tehetnétek, hogy eltűnjön onnan a hatalmas hulladékkupac, majd próbáltátok 

egymagatok megtisztítani a partot. Mint ahogyan az életben sok mindenhez, ahhoz is 

közösségi összefogás kell, hogy ilyen nagymértékű szennyeződésektől, amit mostanában 

tapasztalhatunk, megszabadítsuk gyönyörű folyóvizeink környezetét.  

 

Most itt a remek alkalom, hogy együtt, közös erővel tegyük élhetővé a folyópartokat, hogy 

azok újra biztonságos otthonná váljanak az állatoknak, és kellemes, élvezhető kikapcsolódási 

hellyé a természetben felelősen jelen lévő embereknek. 

A Dunaparty összefogás akció során, május 16-án több folyónkat tisztítják meg 

környezetvédők Magyarországon, az eseményhez pedig határon túliak is csatlakoznak. Így a 

Duna és a Tisza, valamint a Kőrösök teljes magyarországi szakasza – utóbbi kettőhöz határon 

túl is csatlakoztak – , illetve az Ipoly, a Dráva és a Maros partjait igyekeznek megszabadítani 

a felelőtlen emberek okozta szennyezésektől. 

 

Részleteket ITT olvashattok, az esemény plakátját ITT, facebook oldalát 

pedig ITT találjátok. 

 

További információt pedig ezeken az elérhetőségeken kérhettek: 

Drótposta: horgaszatezerrel@gmail.hu 

Telefon: +3630/411-6863 (Tölcsér Tibor)  

 

Csatlakozzatok csapatotokkal az akcióhoz, mutassuk meg, milyen összefogásra képes 

tízezer magyar cserkész!  

 

Amennyiben csapatotok részt vesz az akcióban, kérjük, töltsétek ki ezt a rövid űrlapot, hogy 

hírt adhassunk róla belső és külső kommunikációnkban egyaránt, hogy hány cserkész 

csatlakozott az eseményhez. 

 

Tisztítsuk meg együtt folyóink partjait! 

 

Jó munkát! 

 

Sándor Viktória 

Kommunikációs munkatárs 
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[vissza a tetejére] 

Eljött végre! - Hétvégén Országos Cserkésznap négy városban! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Végre eljött a várva várt nap: ez a hétvége a közösségé, a közös élményeké, a felhőtlen 

szórakozásé lesz a cserkészeknek! Az ország négy helyszínén indul útjára a helyi szervezők 

és az MCSSZ Programiroda jóvoltából az Országos 

Cserkésznapprogramáradata! Szombathelyen, Pécsett és Székesfehérvárott szombaton, azaz 

április 25-én, Szerencsen pedig három napon át - április 24-26. - vehettek részt jobbnál jobb 

programokban! 

 

Hogy pontosan hol, mikor és mi vár rátok a különböző helyszíneken? Ebben az 

összefoglalóban minden információt megtaláltok: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/orszagos-

cserkesznap-2015 

 

Székesfehérvárott 546, Pécsett 450, Szombathelyen és Szerencsen 300-300 előre regisztrált 

cserkész már biztosan ott lesz a Cserkésznapon! Jó hír, hogy a nem regisztrált cserkészeknek 

jelvényt a rendezvény után utórendeléssel tudunk biztosítani! Ha bármilyen kérdésetek van, 

bátran forduljatok a helyi szervezőkhöz (elérhetőségeiket megtaláljátok a fenti linken), vagy 

az MCSSZ Programirodájához a program@cserkesz.hu email címen! 

 

Autóba be, vagy vonatra, buszra, bringára fel, és irány valamelyik Cserkésznap! Ne 

maradjatok ki a közös élményből, és hirdessétek a csapatotokban, illetve nem cserkész 

ismerőseitek körében is! Mutassuk meg, milyen sokan vagyunk cserkészek! 
 

Várunk cserkészt, nem cserkészt, kicsit és nagyot a szokásás, áprilisi Cserkésznapokon! 

 

Jó munkát! 

 

Sándor Viktória 

Kommunikációs munkatárs 

 

 

 

  

[vissza a tetejére] 

Beszámolók 

INDABA kiadvány az Intraneten! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Az elmúlt hetekben már olvashattatok a szervezetfejlesztőkkel készült interjúkat, cikkeket, 

melyekben a szervezetfejlesztés menetéről, eredményeiről számoltak be.  

 

Emlékeztetőül az interjúk: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#14ce59e8a68e1abd_top
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/orszagos-cserkesznap-2015
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/orszagos-cserkesznap-2015
mailto:program@cserkesz.hu
mailto:sandor.viktoria@mcssz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14ce59e8a68e1abd_top


Merre tovább cserkészek? 

Szervezetfejlesztés az MCSSZ-ben 

 

Az INDABA cserkészvezetői konferencián is számtalan fontos kérdés, felvetés fogalmazódott 

meg, melyekre válaszokat kerestek a három nap alatt az eseményen résztvevő 

cserkészvezetők. Sok következtetés, gondolat született meg, melyeket a szervezetfejlesztők 

összegyűjtöttek, és elemeztek.  

 

A konferencián felmerült kérdéseket, a cserkészvezetők erre adott következtetéseit, válaszait, 

illetve a szervezetfejlesztés folyamatában dolgozók elemző gondolatait foglaltuk össze az 

INDABA kiadványban, amelyet az Intranet felületünkön, a szervezetfejlesztés letölthető 

dokumentumai alatt érhettek el ITT. (Az Intranetet itt éritek el. Az Intranet nem 

nyilvános, regisztrációhoz és cserkész tagsághoz kötött.) 

 

A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeiteket szívesen várjuk 

a kommunikacio@cserkesz.hu címre. 

 

Jó munkát! 

 

Sándor Viktória 

Kommunikációs munkatárs 

[vissza a tetejére] 

Akcióban az Országjáró Csoport! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Idén év elején megalakult az MCSSZ Országjáró Csoportja azzal a céllal, hogy olyan 

településen is megismerkedhessenek a fiatalok a cserkészettel, ahol még nem működik 

cserkészcsapat, vagy a meglévő csapat kis létszámú, és azt bővíteni akarjuk. Ezek alapján a 

Csapatalapítási Összekötők, illetve a Pedagógiai Fejlesztő Munkatársak összegyűjtötték 

azokat a településeket, intézményeket és cserkészcsapatokat, ahová az Országjáró Csoport 

programját elviheti az MCSSZ. 

 

Az országjáró csoportunk tagjai (5 fő) kifejezetten iskolák, vagy települések részére kínálnak 

tartalmas programot a gyerekeknek, és ismertetik meg velük a cserkészetet, annak értékeit, 

előnyeit, a hasznos szabadidő eltöltés lehetőségeit. 

A jelentkezés során választhatják 60 perces, másfél órás, fél napos, vagy egész napos 

programblokkjainkat is. Programjainkat minden esetben ahhoz igazítjuk, hogy milyen 

korosztályú gyerekekkel fogunk foglalkozni. Vannak fix elemek, amiket ennek függvényében 

az adott alkalmakhoz állítunk össze: akadálypálya vagy svédpálya, kézműves tevékenység, 

cserkészjátékok, vándorkiállítás és kvíz.  

 

Az országjáró csoport előreláthatólag 40 alkalommal fog felkerekedni, hogy bemutassa a 

cserkészetet, ezekből eddig hét valósult meg. Tavaly nyáron volt két próbaalkalom Szolnokon 

és Szarvason. Idén az Országjáró Csoport programját megvalósítottuk Debrecenben, 

Békéscsabán, Nagykátán, Napkoron, illetve Gyálon. Hamarosan második cserkészkerületi 

településeket keresünk fel, mint Felsőzsolca, Füzér, Ormosbánya, majd ellátogatunk Kálozra, 

és Zala megyébe is. A már lezajlott országjárások nagyon sikeresek voltak, a gyerekek 

nagyon élvezték a programokat, és a pedagógusok is rendkívül elégedettek voltak a 

http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/merre-tovabb-cserkeszek
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/szervezetfejlesztes-mcssz-ben
https://sites.google.com/a/mcssz.hu/mcssz-intranet/letoeltheto-dokumentumok
https://sites.google.com/a/mcssz.hu/mcssz-intranet/portretar?pli=1
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1PKT-t9GbstzGRzHgMgW9khsvbI-_jXDWCelJ1ADh8lc/viewform?edit_requested=true
mailto:kommunikacio@cserkesz.hu
mailto:sandor.viktoria@mcssz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14ce59e8a68e1abd_top


programmal. ITT megnézhettek néhány fényképet az Országjáró Csoport programjairól. 

 

Bízunk abban, hogy az Országjáró Csoport tevékenységének köszönhetően az ország olyan 

településein is kedvet kapnak cserkészcsapatot alapítani, vagy a cserkészethez csatlakozni, 

ahol eddig nem működött, vagy kis létszámú volt a cserkészcsapat. 

 

Jó munkát! 

 

Evetovics Zorka őv. (85.) 

szakmai munkatárs 

[vissza a tetejére] 

Házunk tája... 

Legyél te is a kárpátaljai magyar kisközösségek összetartója! - 

Meghosszabbított jelentkezési határidő 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Szeretsz gyerekekkel foglalkozni, játszani velük, programot szervezni? Élményt adni és 

ezáltal feledhetetlen élményben részesülni? Hiszed, hogy számukra a kevés is rengeteget 

örömet jelent? Akkor pontosan Rád van szükségünk! 
  

Jelentkezz Te is! 
 

Várunk 3-5 hónapra közösségszervezőnek! Vegyél részt a kárpátaljai gyerekek iskolán kívüli 

programjainak, táborainak megvalósításában, a közösségi élet szervezésében. Légy Te is 

elhivatott és lelkes csapatunk tagja! 

 

Köszönjük az eddigi jelentkezéseket és az egész világról érkező támogatásokat! Valóban 

egy összmagyar összefogás kibontakozásának lehetünk mindannyian tanúi. A segítő szándék 

által megvalósuló közös élmények mind a gyerekeket, mind pedig családjaikat segítenek majd 

kimozdítani a gondterhelt mindennapokból. Ehhez azonban még további segítő kezekre, 

közreműködőkre van szükségünk.  

 

Ezért várjuk április 30-ig további, a közösségszervezésben jártas, a feladat iránt 

elhivatottságot érző fiatalok és/vagy cserkészeink jelentkezését, akik szívesen részt vennének 

a közösségtámogató misszióban!  

 

Most tudsz. Segíts!  
 

Jelentkezz!   

 

A programmal kapcsolatos további részletek: www.cserkesz.hu/karpatalja. 

 

Jó munkát! 

 

Endrődi Judit őv. (442.) 

projekt koordinátor 

https://drive.google.com/folderview?id=0B50Ml0z9cS9WfmxnWkRiMDlJT2RHSXlqcHNfbE02cGlSVGN3S1lrUTktNDBwcTJ4ZTBOTlE&usp=sharing
mailto:evetovics.zorka@mcssz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14ce59e8a68e1abd_top
http://cserkesz.hu/l/karpatalja/?oldal=jelentkezes
http://cserkesz.hu/l/karpatalja/
mailto:endrodi.judit@mcssz.hu


[vissza a tetejére] 

Újabb cserkész háttérképekkel lehetünk gazdagabbak! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Bizonyára emlékeztek még cserkész háttérképeinkre, amiket az MCSSZ honlapjáról letöltve 

bátran használhattok telefonon, laptopon, asztali gépen, tableten, ezáltal is büszkén mutatva, 

hogy mennyire fantasztikus dolog is cserkésznek lenni.     

 

Ügyes grafikusunk, Horváth András (25.), most előrukkolt újabb, extravagáns változatokkal, 

amivel frissíthetitek elektronikai eszközeiteket.  

 

A háttérképek megtekintéséhez és letöltéséhez kattintsatok az alábbi 

linkre: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/cserkesz-hatterkepek 

 

Élvezzétek az új háttérképek nyújtotta lehetőségeket! 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ágnes 

kommunikációs gyakornok 

 

  

[vissza a tetejére] 

Kedvezmények elérhető közelségben! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A korábbi kérdőíves felmérés eredményeképpen világosan láttuk az igényt a kedvezményes 

vásárlási lehetőségek iránt. Örömmel jelentem, hogy sikerült ebben lépnünk, így több 

céggel is aláírásra kerültek együttműködési megállapodások.  
 

Ennek egyik jelentős képviselője az EDC, amely több száz elfogadóhelyet tömörít és 

átlagosan 11,4% kedvezményt biztosít a tagok számára, csupán csak a kedvezménykártya 

felmutatásával. További előny, hogy minden kedvezményes vásárlást követően, a vásárlási 

érték 1%-át a Magyar Cserkészszövetség kapja attól a bolttól, ahonnan vásároltatok. Ezt az 

egy százalékot vissza szeretnénk forgatni a cserkészcsapatok, kerületek számára, ennek 

részleteiről a kedvezményprogram indulását követően írok bővebben. 

 

Az első évben (próbaidőszak) minden cserkészünk egy külön kedvezménykártyát kap 

majd a cserkészigazolványa mellé, majd a sikeres próbaidőszakot követően, ha beválik a 

rendszer, a cserkészigazolványunkkal szeretnénk egységesíteni a kedvezményrendszer 

kártyáját. (Az EDC megkövetelte volna, hogy az EDC logót feltüntessük a 

cserkészigazolványunkon, de ennek költségeit és hatásait felmérve maradtunk inkább a 

próbaidőszak mellett és annak sikere esetén tennénk meg ezt a lépést.) 

 

Az EDC mellett, a náluk nem szereplő cégekkel a Magyar Cserkészszövetség nevében is 

kötünk partneri megállapodásokat, így még teljesebb lesz a program. Ilyen megállapodásokat 

https://mail.google.com/mail/u/0/#14ce59e8a68e1abd_top
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/cserkesz-hatterkepek
mailto:gyorik.agnes@mcssz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14ce59e8a68e1abd_top


velünk közreműködve helyi szinten is köthettek, így ebből az adott városban tevékenykedő 

cserkészcsapat minden tagja is profitálhat. Továbbra is várjuk közvetlen ajánlásaitokat azon 

cégekhez, ahol van ismerősötök és kedvezményt is remélhetünk tőlük. (Az eddig küldött 

ajánlásokat köszönjük, felvettük mindenkivel a kapcsolatot.) 

 

Ízelítőül és a teljesség igénye nélkül az alábbi helyeken, cégeknél várhatóak országszerte 

kedvezmények: Fiskars, Extrametal, Victorinox, Apple termékek, The North Face 

termékek, Libri, Agip, Láng Autóalkatrész, Ebolt, Ulpius-ház, Hertz, Arena, NOD32, 

Pólónagyker, Egyedibringa, stb. 
 

Ha semmiképp sem szeretnél lemaradni a kedvezményrendszerrel kapcsolatos további 

információkról, kiemelt ajánlatokról, iratkozz felezen az űrlapon és külön is értesíteni fogunk 

azokról! 

 

Jó munkát! 

Szórád Előd cst. (118.) 

kedvezményrendszer koordinátor 

[vissza a tetejére] 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Hírek a központi STVK-ról 

Számos pletykával szembesültünk az elmúlt időben, ezért (is) fontosnak tartjuk jelezni, hogy 

mi a helyzet. 

A szombathelyi igények mentén formálódó tábor törzse felállt, az előkészítő alkalmon túl 

vagyunk, így képzés és tkp is megvalósult. A törzs tagjai most a tábor előkészítésén 

dolgoznak (táborhelyek kerestek, engedélyezése folyamatban), és a rendszer szerint kevesebb, 

mint 30 jelölt van jelen a képzésben. 

A budapest körényékén megtartandó tábor törzse is megkezdte a munkát, nekikezdtek a 

TKP kidolgozásának, és a táborhely lejárásának (engedélyezteés folyamatban) a mellett, 

hogy  képzéseket szétosztották. A rendszer szerint több, mint 40 jelölttel készülnek a táborra. 

A jelöltek is és cspk-ik is rövidesen kapnak visszajelzést illetve tájékoztatót. 

 

A központ stvk titkára olvassa a stvk-s címet, és 48 órán belül válaszol minden kérdésre, 

keressétek bátran Constantinovits-Csóka Sarolta csst.-t (832.). 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

[vissza a tetejére] 

 

 

Jó munkát! 

 

Budapest, 2015. április 23., 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

 

https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1ROBGcVnK_ggVNMHUJfJMfm6OnQgUyzvveK-I1dG_tX4/viewform
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1ROBGcVnK_ggVNMHUJfJMfm6OnQgUyzvveK-I1dG_tX4/viewform
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1VgR4bqYrgONVWoLKMbrPQcFMCWbofQCmfJFh8C6QlIU/viewform
mailto:szorad.elod@mcssz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14ce59e8a68e1abd_top
mailto:stvk@cserkesz.hu
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