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Az MCSSZ helyzete 

Új csapatparancsnoki kinevezések 

Budai Cserkészkerület 

Surján Péter csst. (442.) 

 

Pesti Cserkészkerület 

Soós Árpád csst. (192.) 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 
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Országos és regionális programok, események, képzések 

Csíksomlyói búcsú - cserkészeknek 

Kedves Cserkésztestvéreim! 

 

Az idei, több szempontból is ünnepi évben az a célunk, hogy közösen, cserkészként vegyünk 

részt a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsún.  

 

Legyünk együtt minél többen, minél több pontjáról a nagyvilágnak!  
 

A csatolmányban olvashatjátok a meghirdetést, kérlek juttassátok el minél több cserkészhez, 

hogy tudjanak a lehetőségről: 

Plakát 

Meghirdetés 

 

Előre is köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel! 

 

Légy résen! 

 

Kerekes István csv. (Mókuska) 

Vezetőképző vezető 

Romániai Magyar Cserkészszövetség 

Tel: +40-732-143180 

Beszámolók 

Szakági konferencia 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

2015. január 17-én megtartották a Szakági Konferenciát, melynek keretén belül a szakágak 

bemutatták eddigi tevékenységeiket és jövőbeni terveiket.  

 

Az alább felsorolt szakágak bemutatkozó dokumentumait itt tudjátok megtekinteni, 

elolvasni: 
 

Katasztrófavédelmi szakág 
 

Cikk az FKI téli gyakorlatáról 

 

Regös szakág 
 

Cserkész Ejtőernyős szakág 
 

Kerékpáros szakág 
 

Vízi szakág 
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Vadonlakó szakág 
 

Íjász és lovas szakág 
 

 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ági 

kommunikációs gyakornok 

 

 

Az Alapozó felkészítő tevékenysége és jövőbeni céljai 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Sokan vannak, akik felnőttként ismerkednek meg a cserkészettel. Nem csak szívesen 

csatlakoznának a mozgalomhoz, de lakhelyükön is nagy lelkesedéssel alapítanának saját 

csapatot. Az érdeklődés olyan nagyra nőtte ki magát, hogy szükségszerűvé vált létrehozni egy 

alapozó felkészítőt. Több próbálkozás után végül 2014-ben útjára indult az új koncepció, ami 

sikeresen vizsgázott. Az Alapozó felkészítő munkájáról olvashattok egy összesítést. 

 

Mi az Alapozó felkészítő? Tekintsd meg itt. 

 

Eddig elért célok és további tervek 
 

Az Alapozó felkészítőre 2013. december óta több, mint 160-an jelentkeztek. Közülük 40-en 

vannak a célegyenesben, akik az utolsó feladataikat végzik és várják a zárással kapcsolatos 

információkat. Szeretnénk ugyanis záróalkalmat tartani (a későbbiekben is), ahová 

ünnepélyes, "felnőttcserkészes" keretek között meghívjuk a résztvevőket és a Magyar 

Cserkészszövetség vezetőit, mely egyben egy emlékezetes pillanat és fontos találkozási pont 

is az egyre bővülő felnőttcserkész társadalomban. Nagyon fontos, hogy kellően nyitottak 

legyünk az ő befogadásukra és meglássuk az ezekből adódó lehetőségeket (szakmai tudásuk, 

kapcsolataik, stb.). 

 

Örömteli hír még, hogy az önkéntesen alakuló Alapozó felkészítő kiképzői csapata is 

serényen dolgozik a novemberi személyes találkozásunk óta.  Nagy feladat ugyanis az eddig 

összerakott tematika részletes kidolgozása és megírása. Itt kell megjegyezzük, hogy fontos 

összhangot kell kialakítani a Vezetőképzéssel, hiszen a témák nagyrészt a vezetőképzés 

témáiból eredeznek. Szintén komoly együttműködést kell kialakítani a Pedagógus 

továbbképzéssel. 

Mindezek közepette zajlanak az egyeztetések a leendő Alapozó felkészítő Központokkal 

vidéken (Pécs, Debrecen, Jászberény, Szeged, Miskolc). Tervünk az, hogy a következő évben 

ezeken a helyszíneken az önkéntes AF kiképző csapattal és a helyi központok önkénteseivel 

közösen hozzuk létre az alapozó felkészítő új turnusait , ami 3 aktív hétvégéből áll.  

 

 

Jó munkát! 
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Téglás Gergely csst. (929.) 

Alapozó felkészítő koordinátor 

 

 

 

 

Házunk tája... 

Február elsejéig várjuk az észrevételeket a hírlevél fejlesztésével 

kapcsolatban! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Múlt héten megkérdeztük a véleményeteket a fejlesztés előtt álló hírlevéllel kapcsolatban.  

 

Köszönjük azoknak, akik már megosztották velünk észrevételeiket! Kérdéseinkre, 

felvetéseinkre nagyon sok hasznos választ, javaslatot kaptunk. 

Akik pedig még szeretnének hozzászólni az új tervekhez, a fejlesztésekhez, február 1-jén 

éjfélig tehetik meg ezen az űrlapon. 

 

A február elsejéig beérkezett válaszokat összesítjük, kiértékeljük, és azokat figyelembe véve 

fejezzük be a hírlevél fejlesztését. 

 

Várjuk a véleményeiteket, észrevételeiteket, hogy a fejlesztés eredménye 

olyan hírlevél legyen, amelyet még szívesebben használtok majd. 

 

Jó munkát! 

 

Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória 

Kommunikációs csoport 

Cserkészekről írnak február elején a Régió nevű lapban 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A Régió nevű Pest megyei lapban hamarosan cikket olvashattok a Vecsésen működő 

cserkészközösségekről, illetve magáról a cserkészetről.  

Az ingyenes lap Gyáltól Gyömrőig, Üllőtől Vecsésig stb. számtalan település háztartásába jut 

el, és találkozik általa sok család a cserkészettel. 

 

Amennyiben Pest megyében laktok, keressétek a februári Régió újságot a postaládátokban, ha 

pedig nem, később itt találjátok majd meg a lap pdf változatát.  

 

Jó munkát! 

 

Sándor Viktória 

Kommunikációs munkatárs 

mailto:teglas.gergely@mcssz.hu
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1v669oqQMPUYBxkSe_HsCORCmaTO5gF0_vNnGcQ7kjbw/viewform
mailto:kommunikacio@cserkesz.hu
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Hamarosan elkészül az INDABA értékelése! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Sokan vettek részt közületek 2014 novemberének végén megrendezett INDABA 

konferencián. A két napos eseményen lehetőség nyílt a vélemények megosztására különböző, 

a cserkészet működését befolyásoló területekről, illetve alkalom adódott a Szövetség 

szervezetfejlesztési folyamatainak megismerésére. 

A visszajelzések alapján a résztvevők többsége hasznosnak, eredményesnek értékelte az 

INDABÁ-n együtt töltött két napot. 

Az INDABA eseményeit összefoglaló kiadvány hamarosan elkészül, amelyet honlapunkon 

teszünk majd közzé, kiegészítve a szervezetfejlesztők összegzéseivel, értékelésével, melyeket 

a konferencián szerzett bőséges tapasztalatokból állítanak össze.  

Előzetesként, a kiadvány tartalmát szolgáltató, Pontyos Tamás szervezetfejlesztővel készített 

interjút itt olvashatjátok el. 

 

A kiadvány és az értékelő dokumentumok elkészültéről a hírlevélben fogunk tájékoztatni 

Benneteket. 

 

Jó munkát! 

 

Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória 

Kommunikációs csoport 

Elkészültek az 1% gyűjtő plakátok! - A csapatoknak plakát adatgenerátorral! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A kommunikációs csoport elkészítette a Szövetség és a csapatok számára az idei 1% gyűjtés 

plakátjait és anyagait. A Szövetség dokumentumait, illetve a csapatok számára készített 

plakát nyomdai változatát megtaláljátok a honlap szertár menüjében. 

 

Az eddigi évekkel ellentétben azonban a csapatok számára webes használatra nem kitöltetlen 

1% plakátokat készítettünk, így azt ne keressétek a honlapon. A csapatoknak a 2015-ös 

kampányhoz az Informatikai csoport vezetője, Szórád Előd cst. (118.) segítségével 

létrehoztunk egy generátort, amellyel könnyen elláthatjátok csapat-alapítványotok egyéni 

adataival ezeket a dokumentumokat. Ez a generátor teszi rá a kész plakát, illetve facebook 

borítóképre a csapat alapítványának a nevét, illetve az adószámát a megfelelő helyre. Ezt az 

újítást azért találtuk ki, hogy könnyebb legyen nektek elkészíteni csapataitok plakátjait, 

facebook borítóképeit, amelyek így egységes, esztétikus megjelenést is kapnak. 

 

A generátor használata: 

 kattints IDE 

 töltsd ki a kedvezményezett nevét, adószámát 

 válaszd ki, hogy plakátot, vagy facebook borítóképet szeretnél 

 a Lássuk gombra kattintva megjelenik a kért dokumentum, amit a jobb egér gombra 

kattintva lementhetsz 

http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/merre-tovabb-cserkeszek
mailto:kommunikacio@cserkesz.hu
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A csapatok plakátjait/facebook borítóképeit egyéni adatokkal ellátó generátorát a visszaélések 

elkerülése érdekében nem tesszük fel a honlapra, hanem itt, a hírlevélben tesszük elérhetővé 

számotokra, illetve a kerületi vezetőknek email levélben is elküldjük.  

 

Ha kérdésetek van a generátorral kapcsolatban, érdeklődjetek 

a kommunikacio@cserkesz.hu címen.  

 

Azok a csapatok, amelyek nem rendelkeznek 1 % gyűjtésére jogosult szervezettel, kérjük, 

hogy segítsék a Szövetséget a gyűjtésben a kampány idején a honlapon található szövetségi 

plakáttal, borítóképpel. 

 

Jó munkát! 

 

Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória 

Kommunikációs csoport 

Külügyi Hírek 

Az idő kereke dzsembori - Hakaszföld, Oroszország 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Az Orosz Cserkészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is az első hakaszföldi 

dzsemborijukra. A tábor célja a cserkészet népszerűsítése Hakaszföldön, ezért is szeretnék 

minél több nemzet cserkészeit vendégül látni. 

 

A tábor ideje: 2015. július 15-25. 

A tábor helyszíne: Efremkino, Sirai járás, Hakaszföld, Oroszország 

Részvételi díj: 70 amerikai dollár résztvevőknek, 30 amerikai dollár vezetőiknek (nem IST!), 

amely NEM tartalmazza az étkezést, a táborhelyre jutást, további kirándulásokat. 

 

Korhatár: 14+ 
 

Jelentkezési határidő: 2015. március 31., 23:59, az intercom@cserkesz.hu-ra küldött 

emaillel. 

 

További kérdéseitekkel bátran keressétek a Külügyi Bizottságot! 

 

Hetyey Annamária (702.) 

Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 

Wonderland, Azerbajdzsán - 2015 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Az Azerbajdzsáni Cserkészek Szövetsége szeretettel vár magyar cserkészeket is a 

Wonderland elnevezésű nemzetközi dzsemborijukra. Ez egy 2013 óta évente megrendezésre 

kerülő tábor, ahol már minden földrész legalább egy cserkésze járt. 

http://goo.gl/3p8Xie
mailto:kommunikacio@cserkesz.hu
http://cserkesz.hu/szovetseg/szertar/1-kampany
mailto:kommunikacio@cserkesz.hu
mailto:intercom@cserkesz.hu-ra
mailto:intercom@cserkesz.hu


 

A tábor ideje: 2015. július 11-19 (előtábor: július 6-10, utótábor július: 20-21) 

A tábor helye: Chobansygnakh, Gadabay körzet, Azerbajdzsán 

A tábor költsége: 50 euró (ez magában foglalja: programok közti utazás, póló, felvarró, 

étkezés) 

 

A helyi cserkészszövetség biztosít sátrakat a részvevőknek a tábor és az ez alatti túrák idejére. 

Lehetőség van HoHo részvételre is, akár a tábor előtt, akár utána (Baku, Kaszpi-tenger, azeri 

konyha megismerése például). 

 

Jelentkezési határidő: 2015. március 15. 23:59, az intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel. 

 

További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal! 

 

Hetyey Annamária (702.) 

Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

VL - közös gondolkodás korosztályi rendszerünkről 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Szeretném felhívni figyelmeteket a Vezetők Lapja legújabb rovatára! 

 

A soron következő öt VL-ben havonta egy-egy korosztály sajátosságait vizsgáljuk meg 

alaposabban, kitérve a legizgalmasabb, leginkább érdeklődésre számot tartó nevelési-

szervezeti kérdésekre. 

 

A rovat házigazdája a Szövetség kiadványszerkesztő munkacsoportja. Nem titkolt célunk a 

készülő korosztályos vezetői kézikönyveket is bemutatni, illetve ihletet meríteni a remélt 

olvasói hozzászólásokból, - miközben közös gondolkodásra invitálunk mindenkit korosztályi 

rendszerünkről. Sorozatunk első részében a felnőtt cserkészettel foglalkoztunk. 

 

A következő kérdésekkel kapcsolatban várjuk hozzászólásaitokat ebben a hónapban: 

 Milyennek találjátok a korosztály elnevezését? 

 Mi és miért tetszik nektek? 

 Felnőtt, öreg, mester esetleg bölcs? Fontosnak találjátok-e kettéválasztani korosztályt? 

Válaszaitokat a vl@mcssz.hu címre várjuk! 
 

Ha még nem olvastátok volna a felnőtt cserkészkorosztályról szóló VL-t, kattintsatok IDE! 

 

JM! 

 

Zöllner Anna csst. (1926.) 

Vezetők Lapja gyakornok 

mailto:intercom@cserkesz.hu-ra
mailto:%20intercom@cserkesz.hu
mailto:vl@mcssz.hu
http://issuu.com/mcssz/docs/vl_2015-01_issuu?e=1247170/11050688
mailto:zollner.anna@mcssz.hu


Meghirdetések 

Munkalehetőség Győrben! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Munkalehetőség Győr városában!! 

 

2015. március 18-án szükségünk lenne egy vagy két cserkészre, aki angol nyelven körbe 

vezetne 50 fő külföldi Bölcs cserkészt Győrben. Ezt a városnézést 1,5-2 órásra terveztük. 

Remek lehetőség szakmai gyakorlatnak, megismerkedni nemzetközi cserkészekkel, 

zsebpénzt gyűjteni! 

Alig 2 óra, de nagyon jó élmény! 

 

Ha felkeltettük érdeklődésedet, kérünk, hogy e-mailben, vagy telefonon keress minket! 

 

Jó Munkát! 

 

Cserkészház 

+36 20 282 54 84 

 

Pedagógiai fejlesztő gyakornoki állás! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A Magyar Cserkészszövetség európai uniós támogatás segítségével megvalósítás alatt álló 

projektjéhez keres főállású munkatársat az alábbi pozícióra: 

 

Pedagógiai fejlesztő gyakornok 

 

Cél 
A helyi közösségek és azok különböző szervezeti szintjein dolgozó vezetőinek szakmai 

fejlesztését végző pedagógiai fejlesztő munkatárs támogatása a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-

0001 Kisközösségi Ifjúságnevelés támogatása elnevezésű projekt keretében  

 

Feladatai 

 A helyi közösségek hétvégi rendezvényeinek látogatása, dokumentálása 

 A kisközösségi ifjúságnevelést végző szervezetek nyári táborainak önálló és a 

pedagógiai fejlesztővel közösen történő látogatása 

 Célzott korosztályi programajánló és programtár készítése a helyi közösségeknek, 

cserkészcsapatoknak az MCSSZ és a cserkészkerület eseménynaptára alapján. 

 Helyi közösségeket, cserkészcsapatokat támogató fejlesztőeszközök, segédanyagok 

közös tervezése és elkészítése a pedagógiai fejlesztővel 

 A fejlesztő alkalmak során gyűjtött jó gyakorlatok rögzítése és karbantartása online 

tárhelyen 

 Éves munkatervek konkrét megtervezésének segítése 

 Kapcsolattartás a helyi közösségekkel, cserkészcsapatokkal 
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 A kiránduló- portya- és táborhelyek gyűjteményének naprakészen tartása, játék és 

módszertani eszköztár és ötletajánló karbantartása, szakmai mini-könyvtár és a 

disszeminációs anyagok kölcsönzési rendszerének üzemeltetése 

Elvárások 

 Elköteleződés a gyakornoki munka iránt legalább 2015. július 31-ig (70 % irodai és 30 

% terepmunka) 

 Megszerzett érettségi 

 Problémamegoldó képesség, rendszergondolkodás 

 Irányított munkavégzés 

 Jó kommunikációs készség 

 Felhasználói szintű számítástechnikai kompetencia 

 Pontos, önálló munkavégzés 

 Elhivatottság a minőségi munka iránt 

 Igény a folyamatos tanulásra és fejlődére 

Előnyt jelent 

 Pedagógiai és/vagy andragógiai végzettség vagy megkezdett tanulmányok 

 Képesített cserkészvezetői előélet 

 Non-profit szervezetnél szerzett tapasztalat 

 Web2-es tapasztalat 

 B kategóriás jogosítvány 

 

Amit kínálunk 

 Rugalmas munkaidő (heti 20 órás munkaviszony) 

 Útiköltség térítés 

 Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés 

 Tanulási lehetőség 

 Értékteremtő környezet 

 Szakdolgozati téma 

 

Ellátandó terület: I. (Budai) Cserkészkerület (Budapest – budai oldal, Pest megye nyugati 

régió) 

 

Koordinációs központ: Budapest 

 

Jelentkezés: hr@mcssz.hu címre küldött fényképes önéletrajzzal, és motivációs levéllel, 

amely tartalmazza a szakmai tapasztalatokat és a fizetési igényt is. 

 

Kérünk, hogy motivációs leveledben jelen felhívás elvárásainak és előnyeinek való 

megfelelésedet igazoljad! 

 

A jelentkezés határideje: 2015. február 10. 

 

Érdeklődni lehet Hoffmann Ferencnél munkanapokon, hétfőtől péntekig munkaidőben az 
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alábbi telefonszámon: +36-20/395-8596illetve a hoffmann.ferenc@mcssz.hu e-mail címen. 

 

PDF.fájl letöltése 

 

Jó munkát! 

 

Hoffmann Ferenc cst. (118.) 

PFM koordinátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jó munkát! 

 

Budapest, 2015. január 29. 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
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