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Az MCSSZ helyzete 

Hallasd a hangod, adj választ a kérdéseinkre! 

Az elmúlt időszakban ismét előkerültek olyan kérdések, amelyeket érdemes végigbeszélnünk, 

megértenünk a meglátásokat. Kérlek, segítsetek azzal, hogy a véleményeteket elmondjátok. 

Két rövid kérdőívben várjuk a visszajelzéseiteket. 

 

Hálásan köszönöm a Ruházati Bizottság munkáját, amivel a Ruházati Szabályzatot 

hozzáigazította a valósághoz, és tett javaslatot arra, hogy miként őrizzük meg a hagyományt, 

és legyen praktikus a ruházat. Négy kérdőívben kérdezzük meg a tagság véleményét ezzel 

kapcsolatban. Íme a második felvonás. 

 

Ezt a cikket (is) bátran küldjétek szerteszét, hogy mindenkihez eljuthasson! 

 

Köszönöm a segítséget, és a válaszaitokat! 

 

Jó munkát! 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 
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Országos és regionális programok, események, képzések 

Bernát bál - 2015. január 24-én 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A 433. Szent Bernát Cserkészcsapat újjáalakulásának jubileumán bált rendezünk a Szent Imre 

Gimnáziumban, amelyre szeretettel várunk minden bálozni vágyó cserkészt és családtagjaikat. 

 

Ideje: 2015. január 24. 
 

Minden lényeges információ megtalálható a RENDEZVÉNY HONLAPján. 

 

Diákjegyek elővételi áron január 23-ig 1000Ft-ba kerülnek! A szervezők munkájának 

könnyítéséért kérjük hogy jelezzétek előre jöveteli szándékotokat az alábbi ŰRLAPON. 

 

A Bernát bálra a jegyeket hétköznapokon esténként is meg lehet venni a Cserkészotthonban 

(Bartók Béla út 15/d). 

 

A bál alsó korhatára 14 év. 
 

Várunk Titeket szeretettel! 
 

 

Jó munkát! 

 

Techet Gábor csst. (433.) 

szervező 

XXI. Országos Cserkészbál - Jelentkezz a táncversenyre! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Megint megfogadtad hogy idén lefogysz? Vagy ledolgoznád a bejglit? Benne van a bugi a 

lábadban? Megmutatnád mire vagy képes? Benned van az x?  

Akkor gyere el a bálra és mutasd meg mindenkinek, mit tudsz! 

 

Jelentkezz a Bál táncversenyére csapatoddal!  

 

A koreográfiát bemutató videót az tancverseny.cserkeszbal@gmail.com címre 

küldjétek legkésőbb feburár 7-ig! 

 

Kikötésünk csupán annyi, hogy: 

 minimum 3 pár vagy 6 cserkész szerepeljen a produkcióban (természetesen a bál 

házirendjének értelmében 16 éven felüliek) 

 min 2, max 4 perc hosszúságú koreográfia legyen 

 a Szent Imre Gimnázium dísztermében előadható tánc legyen 

http://433.cserkesz.hu/bernatbal/
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A plakátot ITT tudjátok megnézni. 

 

 

Jó munkát! 

 

A Cserkészbál szervezői 

 

A XXI. Országos Cserkészbál jegyvásárlásának információi 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Az alábbiakban összefoglaltuk, milyen módokon vásárolhattok jegyet a XXI. Országos 

Cserkészbálra. 

 

Jegyvásárlás személyesen 
 

Január 23-tól lehet személyesen is jegyeket vásárolni a XXI. Országos Cserkészbálra. Kérünk, 

hogy csapatotokban gyűjtsétek össze a jegy igényeket és egyszerre vásároljátok meg, ezzel is 

segítve egymást és a szervezők munkáját is. 

Minden vasárnap (január 25., február 1., 8.) a Szent Imre templom (1114 Budapest, Villányi 

út 25.) esti 6 órás miséje után lesz lehetőség az előtérben a Szent Imre szobornál jegyet venni.  

Kérünk előre jelezzétek, ha nagy mennyiségben szeretnétek vásárolni, hogy biztosan legyen 

elég jegy a helyszínen. 

 

Február 8-ig bátran keressétek a jegyterjesztőket! 
Horváth András   

Január 23-tól személyes egyeztetéssel (drótpostán keresztül) vagy hétfőtől-péntekig 09:00-

13:00 óráig személyesen a H20 Irodában (1085, Budapest, Horánszky utca 20.) 

 

Bellák Hedvig 

Február 2-től személyes egyeztetéssel (drótpostán keresztül) vagy hétfőtől-csütörtökig 09:00-

15:00 óráig a H20 Irodában (1085, Budapest, Horánszky utca 20.) 

 

Rudan János   

Február 2-től személyes egyeztetéssel (drótpostán keresztül) 

 

Jegyvásárlás átutalással 
 

Az átutalásos jegyelővétel február 8-ig tart. 

A hétfőn beérkező utalásokat még elfogadják a szervezők, viszont az aznap feladottakat 

már nem, így akik azon a napon adják fel, a helyszínen a különbözetet meg kell 

téríteniük! 

 

Az átutalásban szereplő címzett a 

Zöld Liliom Alapítvány, 17000019-11579135, AXA Bank Europe SA Magyarországi 

Fióktelepe. További információk ITT. 

A közlemény rovatban szerepeljen, hogy ki(k), hányan, honnan (melyik cserkészcsapatból) 

rendelték a jegyeket. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B50Ml0z9cS9WSlVoWnhONTU5UDA/view?usp=sharing
mailto:orszagoscserkeszbal@cserkesz.hu
https://drive.google.com/file/d/0B50Ml0z9cS9WNlVLc2ptU2RYUTQ/view?usp=sharing
mailto:horvath.andras@mcssz.hu
mailto:bellak.hedvig@mcssz.hu
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http://zoldliliom.hu/elerhetoseg.php


Kérünk az átutalással történő fizetés esetén írjatok emailt, melyben csatoljátok a befizetés 

igazolását és ide is írjátok le a pontos listát, hogy ki(k)nek a számára rendeltétek a jegye(ke)t.  

Az email címzettje a bál hivatalos email címe: orszagoscserkeszbal@cserkesz.hu.  

 

Fontos, hogy a tárgyban CSAK AZ “ELŐVÉTEL” SZÓ SZEREPELJEN! 

 

Február 8-a után már csak február 14-én, a helyszínen lehet jegyet vásárolni magasabb, 

2900 Ft-os áron. 

 

 

Az Országos Cserkészbál regisztrációja határon túliaknak  
 

A határon túlról érkező vendégeknek idén is díjtalan a belépés, de regisztráció 

szükséges minden egyes személy teljes nevének feltüntetésével az alábbi drótposta 

címen: orszagoscserkeszbal@cserkesz.hu. 

Külföldről érkező magyar cserkésztestvérünknek minősül az a cserkész, aki határainkon 

túl elhelyezkedő, hivatalos irataiba is bejegyzett ideiglenes vagy állandó lakcímmel 

rendelkezik, melyet igazoló iratot az erre vonatkozó magyar nyelvű kérdésre felmutat. 

 

Jó munkát! 

 

A Cserkészbál szervezői 

Újraindulnak a cserkész misék és istentiszteletek! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Kéthetente szerdánként, 17 órától a VIII. kerület, Horánszky utca 20. szám alatti Párbeszéd 

Házában újra lesznek a cserkész misék és istentiszteletek. Az alkalmakkor más-más 

felekezettől, más-más vendég pappal/lelkésszel, családias környezetű közös imádságokra 

hívunk mindenkit. Ha ki akartok szakadni a hétköznapok nyüzsgő forgatagából, szeretnétek 

nyugalomban, csöndben barátok között elmélkedni, imádkozni, akkor gyertek el ezekre a 

rövid misékre, istentiszteletekre.  

 

Aki zenei kíséretet tud felajánlani, azt nagy szeretettel fogadjuk. 

 

Az első, protestáns alkalmat Buday Barnabás evangélikus lelkész, országos elnökünk tartja 

február 4-én, 17 órától.  

 

További részletekről érdeklődj nálam, vagy kísérd figyelemmel Facebook oldalunkat. 

 

Jó munkát! 

 

Bellák Hedvig csst. (25.) 

projekt asszisztens 

Cserkészház 

 

mailto:orszagoscserkeszbal@cserkesz.hu
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Házunk tája... 

Leégett egy cserkésztestvérünk rokonainak a háza! - Segítsünk az 

újrakezdésben! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Csapatunk egyik tagjának a rokonainak leégett a háza szilveszterkor. Szeretnénk segíteni 

nekik, hogy minél gyorsabban átvészelhessék ezt a nem könnyű időszakot.  

Első felhívásunk után sokan segítettek a családnak, és úgy tudom, hogy jónéhány cserkész 

adomány is érkezett hozzájuk. Ezúton szeretném tolmácsolni a család köszönetét az eddigi 

felajánlásokért. 
 

A témával kapcsolatos cikkeket itt olvashatjátok: 

http://feol.hu/hirek/ujev-elso-napjan-maradtak-fedel-nelkul-1670129  

http://feol.hu/hirek/cikkunknek-koszonhetoen-sokan-segitenenek-a-leegett-haz-lakoin-

1672917  

 

Amennyiben valaki még adományozna, az továbbra is keresse őket. Szeretettel fogadnak 

bármilyen segítséget. A mindennapokhoz szükséges konyhai eszközökre nagy szükségük 

lenne, illetve ha valakinek vannak felesleges kézi szerszámai, műszaki cikkei amit már nem 

használ, annak nagy hasznát tudnák venni, hogy minél kevesebb dolgot keljen Nekik 

megvásárolni, bútorokat és ruhákat szerencsére már kaptak. Pénzadományt is örömmel 

fogadnak, bármilyen csekély összeg is legyen, „sok kicsi sokra megy”, hogy újra tudják 

kezdeni az életüket. Szalai Gyula: Cib: 10700787-06484909-53200008 

Ezen a telefonszámon bárki el tudja érni Várszeginé Tamara Anitát (a tulajdonos lánya): 

06309282760. 

 

Segítségeteket és a megosztásokat előre is köszönjük! 

 

Kérlek Benneteket, imádkozzunk (is) értük! 

 

Jó munkát! 

 

Bepe 

Bedekovics Péter csst. (43.) 

kerületi vezetőtiszt 

Tizedik évfolyamába lépett az OE hírlevél! - Hamarosan új formában 

láthatjátok! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Az Országos Elnökség Hírlevele elérkezett a X. évfolyamához. 2006 szeptembere óta küldjük 

általa az aktuális, és a cserkészközösségünk számára fontos információkat. 

 

A korábban közzétett és általatok kitöltött belső kommunikációs kérdőív, illetve személyes 

beszélgetések alapján a kommunikációs csatornáink egyik legelfogadottabb, legszívesebben 

használt formája az Országos Elnökség által küldött hírlevél. Éppen ezért akarjuk ezt a 

http://feol.hu/hirek/ujev-elso-napjan-maradtak-fedel-nelkul-1670129
http://feol.hu/hirek/cikkunknek-koszonhetoen-sokan-segitenenek-a-leegett-haz-lakoin-1672917
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kommunikációs eszközt még felhasználóbarátabbá, átláthatóbbá tenni, hogy még nagyobb 

érdeklődéssel olvassátok. 

 

Az OE hírlevelet tizedik évfolyama alkalmából új külsővel lepjük meg, fiatalosabb, 

lendületesebb formát kap, illetve szempont az átalakításnál, hogy minden, általatok is használt 

digitális eszközön felhasználóbarát formában tudjátok majd olvasni.  

 

Az új megjelenéssel kapcsolatban számítunk a véleményetekre, hogy az eredmény olyan 

legyen, amit szívesen láttok majd viszont számítógépeteken, telefonotokon, vagy táblagépen. 

Mondjátok el tehát a észrevételeiteket, eddigi tapasztalatotokat a hírlevélről, és a tervezett új 

megjelenésről, hogy megtudjuk, a mi elképzelésünk mennyire illeszkedik a ti igényeitekhez. 

 

A kérdőívet itt éritek el, és itt nézhettek meg képeket a tervekről.  

 

Köszönjük az észrevételeiteket, javaslataitokat! 

 

Jó munkát! 

 

Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória 

Kommunikációs csoport 

Átmenetileg szünetel a CserkészKlub! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a CserkészKlub februártól átmenetileg szünetel Budapesten.  

 

Amennyiben valakinek van kedve, energiája belevágni egy budapesti, havi rendszerességű, 

vándoroknak szóló CserkészKlub szervezésébe, várjuk szeretettel a jelentkezését 

a program@cserkesz.hu címre. 

 

Jó munkát! 

 

Bellák Hedvig csst. (25.) 

projekt asszisztens 

Cserkészház 

Kövesd nyomon a Cserkész SE tevékenységét a Facebookon! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Az előző hírlevélben már jeleztük, hogy elindult a CserKészen a Sportra Egyesület. Rögtön 

egy kéréssel is fordultunk hozzátok, miszerint juttassátok el minél több helyre ezt a kérdőívet. 

Kérésünk továbbra is él, úgyhogy rajta, töltsd ki, és küldd el minél több cserkészvezetőnek ezt 

a pár perces kérdőívet, hogy tudjuk, mely sportágak a legnépszerűbbek cserkészetünkben.  

 

Annak érdekében, hogy minél egyszerűbben tájékozódhassatok programjainkról, 

tevékenységünkről, első lépésként elkészítettük Facebook oldalunkat, melyet itt találtok. 

Látogassátok meg, hogy elsőként értesüljetek mindenről. 

 

https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1v669oqQMPUYBxkSe_HsCORCmaTO5gF0_vNnGcQ7kjbw/viewform
http://goo.gl/dDX6qb
mailto:kommunikacio@cserkesz.hu
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mailto:bellak.hedvig@mcssz.hu
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http://www.facebook.com/cserkeszse


Légy résen! 

 

Hoffmann Ferenc csst. (118.) 

Cserkész SE elnök 

Nyomtatott Magyar Cserkész és Vezetők Lapja szállítása 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Amint azt tudjátok, a tavaly szeptemberi toborzó konferencián átadtuk az eseményen 

résztvevő, csapatukat képviselő cserkészeknek az ismét nyomtatásban is megjelenő Magyar 

Cserkész és Vezetők Lapja újságokat. A nyomtatott lapok azóta is rendre megérkeznek a 

szövetség Tömörkény utcai telephelyére, amelyeket futárszolgálattal kívánunk a vidéki, 

kerületi központokba eljuttatni.  

Jelenleg is dolgozunk ennek az adminisztrációján, hogy minél hamarabb beindíthassuk az 

újságok futárral történő kiszállítását. 

 

A Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja lapszámait már cserkészkerületekre bontva 

bedobozoltuk. Illetve a kerületen belüli csapatoknak járó újságokat is külön csomagoltuk, 

hogy a kerületi központokból könnyebb legyen majd a csapatoknak szánt mennyiségeket 

szétosztani. 

 

Arra kérünk Benneteket, hogy addig, amíg zajlik az adminisztrációs munka, és a futárral 

történő szállítás elindul, segítsétek cserkésztestvéreiteket, hogy hamarabb hozzájuthassanak a 

nyomtatott cserkészújságokhoz. Kérjük, hogy ha Budapesten jártok autóval, és lehetőségetek 

van rá, vigyétek el a sajátotok, vagy más csapatok újságait, amelyekkel kapcsolatban vagytok, 

vagy útba esik nektek a székhelyük.  

 

Amennyiben szeretnétek és tudtok a fentiekben segíteni, kérjük, jelezzétek 

a kommunikacio@cserkesz.hu címen, hogy mikor és hová tudjátok elvinni az előre csomagolt 

újságokat. 

 

Az érintett kerületek: 

 II. cserkészkerület (Miskolc), 

 III. cserkészkerület (Szombathely) 

 IV. cserkészkerület (Székesfehérvár) 

 V. cserkészkerület (Szeged) 

 VI. cserkészkerület (Pécs) 

 VIII. cserkészkerület (Kecskemét) 

 IX. cserkészkerület (Debrecen) 

 

Segítségeteket előre is köszönjük! 

 

Jó munkát! 

 

Tőrincsi Tímea 

Kommunikációs vezető 

mailto:sportegyesulet@cserkesz.hu
mailto:kommunikacio@cserkesz.hu
mailto:kommunikacio@cserkesz.hu


Cserkészmami levelező lista 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Szeretettel fogadunk minden friss házas babát akarót, kismamát és anyukát, aki szívesen 

csatlakozna cserkészmami-listánkhoz! Jelenleg 56 taggal működik a lista, körülbelül 5-10 

téma merül fel egy hónapban, amit megvitatunk egymás között. Hasznos és segítőkész ez a 

virtuális baba-mama kör. 

 

Mielőtt bármibe is belevágtok olvassátok el a listaszerver illemtanát ITT! 

 

ITT tudtok feliratkozni a cserkészmami-listánkra. 

 

Jó munkát! 

 

Márialigeti Anna csst. (439.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jó munkát! 

 

Budapest, 2015. január 22. 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst. (205.)  
országos vezetőtiszt 

http://cserkesz.hu/illik.html
https://levlista.cserkesz.hu/mailman/listinfo/mami-l
mailto:marialigeti.anna@gmail.com


 


