
 
Hírlevél X/9, 2015. március 4. 

 Az MCSSZ helyzete 

o Új csapatparancsnokok kinevezése 

 Országos és regionális programok, események, képzések 

o Passió - Virágvasárnap 

o Számháború a Budai Várban 

o Felfedező tábor 

 Házunk tája... 

o Bajban Kárpátalja! 

o Emlékezzünk Bodacz Tiborra! 

o Van alapítványod, vagy egyesületed? 

o Segítsünk a CSASSE elnökségének! 

o Ismét cserkészek voltak a képernyőn! - Videóval! 

 Meghirdetések 

o Legyél Te is helyi koordinátor! 

o Gyereksziget 2015 - Jelentkezz segítőnek! 

o Tagkártya készítése 

o Nyílt esték a központban! - Ismerd meg a munkacsoportok 

tevékenységét! 

 Beszámolók 

o Köszönjük a válaszokat! Összefoglaljuk, hogy milyennek szeretnétek 

látni a honlapjainkat! 

o Fuss velünk! 

o Nem meglepő: sokan szeretnétek kedvezményesen vásárolni! 

Eredményhirdetés. 

Az MCSSZ helyzete 

Új csapatparancsnokok kinevezése 

Új csapatparancsnokokat kerültek kinevezésre. Az Úr segítse munkájukat. 

Köszönjük az előző cspk-k munkáját, felelősségteljes szolgálatát, az Isten fizesse meg őket 

bőkézzel. 

 

IV. Csker: 1415. - Venczel Patrik csstj. 

X. Csker: 802. - Wirnhardt Ádám csst. 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 
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Országos és regionális programok, események, képzések 

Passió - Virágvasárnap 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Ezúton is szeretnék mindenkit meghívni a Rácalmási Passió idei előadására, melyben 

csapatunk tagjai is szerepelnek. Az előadásnak csodálatos helyszínt ad a Jankovics-kúria 

díszudvara, március 29-én (virágvasárnap) 15h-tól. 

Remek portyalehetőség, Budapesttől 60 km-re a Duna mellett. Olcsó szálláslehetőségek. 

 

Program: túra az ártéri tanösvényen, a kúria kiállításai, Passió. 

Weboldalunk: http://racalmasipassio.webnode.hu 

 

A plakátot ITT tudjátok megtekinteni. 

 

Jó munkát! 

 

Blau Sándor csst. (1406.) 

Rácalmás 

Számháború a Budai Várban 

 Kedves Cserkésztestvérek (nem csak az első kerületből)! 

 

Szeretettel várunk mindenkit 2015. március 13-án 15:00-ra a budai várba, egy 

fergeteges számháborúra! 
 

14 év alatti résztvevők csak őrsvezetői felügyelettel, vagy egy 14 év feletti résztvevő 

kíséretében lehetnek jelen. 

 

A program ingyenes, viszont 300 Ft ellenében korlátlan zsíros kenyér- és italfogyasztást (tea, 

limonádé, szörp) biztosítunk.  

 

ITT elérhetitek a nyomtatható kisokost a számháborúra! 

 

Gyertek, és hívjatok meg minél több embert! 
 

A facebook esemény. 

 

Jó munkát! 

 

Bence Zsolt Imre csst. (32.) 

 

 

 

http://racalmasipassio.webnode.hu/
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Felfedező tábor 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Elindult a jelentkezés a Felfedező táborra. Kérünk Titeket jutassátok el a hírét minél több 

fiatalhoz!  

 A tábort olyan gyerekeknek ajánljuk, akik még keveset hallottak a cserkészetről. 

 Kamaszoknak, akiknek év közben nincs lehetőségük cserkészkedni, de szívesen 

kipróbálnának egy igazi cserkésztábort. 

 A nyári tábor nyitott olyan (2)3-7. osztályos lány és fiú gyerekek előtt, akik szeretnék 

kipróbálni magukat a természetben, akik elég bátrak ahhoz, hogy 5 napon keresztül 

sátorban aludjanak, és készen állnak a korukhoz szabott kihívásokra. 

Jelmondat: Közös érték, közös élmény! - A nyári táborunk mottójának megfelelően olyan 

programokat valósítunk meg táborainkban, melyek értéket s élményt nyújtanak gyermekek 

számára. 

 

A Felfedező tábor turnusait itt tudjátok megnézni: 
 

http://felfedezotabor.hu/ 

 

Jelentkezési oldal 

 

Jó munkát! 

 

Várdai Balázs őv. (442.) 

Felfedező tábor főszervező 

 

 

 

Házunk tája... 

Bajban Kárpátalja! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

A Kelet-Ukrajnában zajló háborús események következményei miatt szomszédaink 

életkörülményei napról-napra romlanak, egyre nehezebbé válik a mindennapi megélhetésük: 

" Az ukrán nemzeti valuta elértéktelenedett és teljesen elszabadultak az árak. Az átlagos 

nyugdíj havi 1000 hrivnya, 27 euró, 9.000 forint. A minimálbér havi 1218 hrivnya, 33 euró, 

10.000 forint. Egy nyugdíjasnak napi 1 euróból, egy minimálbéren dolgozónak alig több mint 

1 euróból kellene megélnie. A kormány IMF nyomására év végéig befagyasztotta a 

nyugdíjakat, fizetéseket, viszont a gáz és villany árát világpiaci árra emelik. Az alapvető 

élelmiszerek, a liszt, olaj, cukor a boltokból eltűnőben vannak, s ezek ára naponta többször 

változik, az árat sok helyen már ki sem írják." - írja Paloytai Márta levelében. 

 

Popovicsné Paloytai Mártát és férjét talán sokan ismeritek akár a KMCSSZ révén is. Márta 

http://felfedezotabor.hu/
http://felfedezotabor.hu/
http://felfedezotabor.hu/jelentkezes/
mailto:balazs@felfedezotabor.hu


levele hozzánk is eljutott, melyben a kárpátaljaiak nevében segítségünket kéri, akár 

adományokkal, akár munkalehetőség biztosításával. Legnagyobb szükségük most a 

pénzadományokra van, ugyanis a tárgyi dolgokat nehezen engedik át a határon: "A 

karácsonykor küldött kamionnyi konzerv még mindig a határon vesztegel(...)" - Sztrakay 

Ferenc Balázs. 

A Magyar Cserkészszövetség is felkarolja és támogatja bajba jutott testvéreinket, ezért 

továbbítjuk Nektek is a Popovics család levelét. Kérünk Benneteket, hogy lehetőségeitekhez 

mérten Ti is segítsetek.Tartsunk össze a nehéz időkben is! 

 

„(...) A mai napon arra jutottam, hogy ha valamikor, akkor most igazán szükség van arra, 

hogy a segítségeteket kérjem - nem a saját családunk, hanem az egyre több kétségbeesett 

ember számára. Nem szeretek drámaian fogalmazni, de most tényleg kétségbeejtő a helyzet 

Kárpátalján. 

 

A hírekből biztos hallottatok már az ukrajnai háborúról, lehet, hogy arról is, hogy összeomlott 

a hrivnya árfolyama és teljesen elszabadultak az árak. Az utóbbi hetekben mindenki 

döbbenten figyeli a folyamatokat. A mai helyzet a következő: ma reggel egy Euró már 36.7 

hrivnyát ért. Ez azt jelenti, hogy pl. az apósom havi 1000 hrivnyás nyugdíja 27 Euró, a 115 

hrivnyás forint árfolyammal számolva havi 8690 Forint. A minibálbér (1218 Hr) most 33 

Euró. Tehát egy nyugdíjasnak kevesebb, mint napi 1 Euróból, egy minimálbéren dolgozónak, 

aki adott esetben a családját is eltartja, alig több mint napi 1 Euróból kellene megélni. Ezzel 

lejjebb mentünk az életszínvonalban, mint Banglades, Ghána vagy Zambia, ott ennél többet 

keresnek. 

 

Az árak viszont nem afrikaiak, sőt, naponta több alkalommal növekednek, a legtöbb helyen ki 

sem írják már. (Ez annak köszönhető, hogy kevés a helyi termelés, a gazdaság alapvetően 

import alapú.) 

 

Az alapvető élelmiszerek pedig eltűnőben vannak: napok óta hiába keresek lisztet és olajat, 

cukrot elég keveset láttam, nagyon drágán. 

Az élelmiszerhiány remélhetőleg ideiglenes, a pénzhiány biztos nem. Az IMF nyomására a 

kormány év végéig befagyasztotta (nem emeli) a fizetéseket és nyugdíjakat, viszont a gáz és 

villany árát a világpiaci árra emelik. (El nem tudom képzelni, hogy lesz, mikor ezekből a 

fizetésekből a legalapvetőbb élelmiszerekre se jut az elszállt árak mellett.) 

 

Nemrég összejöttek az itteni magyarság meghatározó képviselői, és arra jutottak, hogy az 

1944-es málenkij robot óta (amikor minden 18 és 50 év közötti férfit elvittek) most van a 

legnagyobb krízis. Egyrészt a besorozások miatt (18-60! évesig bárkit vihetnek a háborúba, és 

pl. a debalcevei katlanban épp a munkácsi hadosztály szorult be és harcolt, tehát a 

kárpátaljaiak, sokan meghaltak vagy megsebesültek), másrészt a kilátástalan gazdasági 

helyzet miatt. 

 

Most tehát azt gondolom, tényleg szükség van a segítségre. Ennek alapvetően két módját 

látjuk. 

Sok olyan család van, akin segítene az, ha valamilyen távmunkát kapnának Magyarországról, 

bármit, amit számítógépen keresztül lehet végezni. Havi 40-50 e Ft az elvégzett munkáért már 

annyi, ami segít a túlélésben. Ha tudtok ilyen munkát adni valakinek, az a legnagyobb 

segítség. Keressetek meg minket, ha van erre lehetőségetek, és az itteni családegyesület 

segítségével összekötünk majd titeket olyanokkal, akik épp ahhoz a munkához értenek. 

 



És persze sokat lehet segíteni egyszerűen adományokkal is.(...) 

 

Köszönjük! 

Popovicsné Palojtay Márta” 

 

Adományaitokat az alábbi felsorolt linkeken tudjátok elküldeni: 
 

http://www.ferences.hu/ 

 

http://www.jezsuita.hu/cikk/bajban-karpatalja  

 

http://www.maltai.hu/?action=new&newid=1654 

 

Az aktuális helyzetértékelést Kárpátaljáról ITT tudjátok szemmel kísérni. 

 

Kérdéseitekkel forduljatok Paloytai Mártához! 

email cím: palojtaym@gmail.com 

telefon: +380-96-7800-826 
 

Jó munkát! 

 

Kommunikációs csoport 

Magyar Cserkészszövetség 

Telefon: 0620/823-1785 

Email: kommunikacio@cserkesz.hu 

Emlékezzünk Bodacz Tiborra! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Bodacz Tibor, fafaragó népi iparművész, elhunyt. 

Táborunkban sok-sok éven át Tibor tanította a fiatalokat fafaragásra. Emlékezzünk rá, 

foglaljuk imáinkba! 

 

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2015. március 13-án, 15:00-kor lesz a Kecskeméti Köztemető 

béke fasori ravatalozójában. Kérjük, hogy akik megjelennek a búcsúztatáson, egy szál 

virággal adózzanak emlékének. 

 

Jó munkát! 

 

Regöscserkészek 

Van alapítványod, vagy egyesületed? 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A PTK változása miatt a szervezetek vezetői a magánvagyonukkal is felelnek! MCSSZ 

folyamatosan tárgyal biztosítókkal, hogy szervezetünk vezetői, és hozzánk közel álló 

szervezetek vezetői is biztonságban legyenek.  

 

http://www.ferences.hu/
http://www.ferences.hu/
http://www.jezsuita.hu/cikk/bajban-karpatalja
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http://regos.cserkesz.hu/elerhetosegek/


Ha van neked cserkész közeli egyesületed, vagy alapítványod, és érdekel jelen pillanatban 

elérhető legjobb felelősség biztosítás, kérlek töltsd ki az alábbi adatokat, és részedre is 

küldünk biztosítási ajánlatot. Használjátok ki azt, hogy sokan nagyobb kedvezményt tudunk 

elérni, és ugyanazt a szolgáltatást sokkal olcsóbban kaphatjuk meg. 

 

Az űrlapot itt tudjátok elérni. 

 

 

Jó munkát! 

 

Markó Gergely csst. (140.) 

Segítsünk a CSASSE elnökségének! 

 Kedves Cserkésztestvérem! 

 

Korábbi hírlevélben már tájékozódhattál arról, hogy megalakult a CserKészen a Sportra 

Sportegyesület és hogy elkezdi felállítani az egyes szakosztályait, amelyek keretein belül 

folynak majd az edzések. Korábban küldtünk már ki egy kérdőívet a sportolási igényel 

felmérése érdekében. 

 

Most ismét hozzátok fordulunk segítségért. Nagyon szeretnénk látni, hogy a gyermekek 

szintjén milyen sportolási aktivitások vannak jelenleg, hogy a lehető legjobb profilt alkossuk 

meg a cserkészein számára. Részben az előző kérdőív elemeire hagyatkozva most készült egy 

továbbgondolt űrlap (http://goo.gl/RQghMq), amely még egy kicsit részletesebb képet tud 

mutatni a cserkészek sportolási szokásairól. Célunk, hogy a lehető legtöbb vezető és gyermek 

is kitöltse ezt a kérdőívet, hiszen akkor tudunk tovább haladni a tevékenységindítással, ha 

tudjuk mik az igények.  

 

A fent leírtak alapján tisztelettel kérek mindenkit, hogy adja tovább az űrlap linkjét a 

csapattársainak, őrstagjainak és a szülőknek. 

 

Segítő közreműködésetek megköszönve kívánunk 

 

Jó munkát! 

 

CSASSE elnökség 

Ismét cserkészek voltak a képernyőn! - Videóval! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Nagyon jó hangulatú napot töltöttünk el Visegrádon az S.O.S. – Bajban az erdő! című 

tematikus műsor felvételén március elsején. Az adásban majdnem minden korosztály 

megmutatkozott, és a kulisszák mögül jelentjük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát a 

festői környezetben! Bízunk benne, hogy mindeközben sok mindent, és jó dolgokat mutattunk 

meg a cserkészetünkről! 

Cserkészeink többek között gubacsot faragtak, segítettek a főzésben, székeket építettek időre, 

beszélgettek a műsorvezetővel a cserkészetről, és még a köztársasági elnökkel is találkoztak, 

aki a Magyar Dzsembori Csapat 2015 fővédnöke. 

https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1awQRj26wQaaPhkvs9yHbfUWzFTKM1auQdjalvGmXnB4/viewform?c=0&w=1
mailto:marko.gergely@mcssz.hu
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/17GhUvOrEwv1o6heAQxHaC3DwKgk7vyU_zV5wlwENqFw/viewform
http://goo.gl/RQghMq
mailto:sportegyesulet@cserkesz.hu
https://www.facebook.com/magyarcsapat2015


 

Fényképeket erről a fantasztikus napról itt találtok: http://goo.gl/hulzps 

 

A teljes műsort pedig ennek az oldalnak az aljára tekerve nézhetitek 

meg: http://www.mediaklikk.hu/musor/sosbajbanazerdo/ 

 

Cserkészeinket az alábbi időpontoknál láthatjátok: 
Az első részben (kattintsatok az Adások – Még több gombra) 

02:40-05:20 

36:45-41:11 (megjelennek a képeken) 

46:00-54:32 

1:17:45-1:22:33 

1:25:50-1:32:34 (Berecz András mesél) 

A második részben: 
14:35-18:40 (megjelennek a képeken) 

31:16-36:37 

A harmadik részben: 
07:00-13:35 

55:00-59:54 

1:04:40-től Áder János, köztársasági elnökkel beszélgetés, a cserkészek megjelennek a 

képeken. 

 

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki segített a szervezésben, illetve azoknak, akik vállalták a 

műsorban való részvételt! 

 

Jó munkát! 

 

Sándor Viktória 

Kommunikációs munkatárs 

+36 30 668 9039 

Meghirdetések 

Legyél Te is helyi koordinátor! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Idén ősszel nyolcadszor rendezi meg a 72 óra kompromisszum nélkül akciót a három 

történelmi keresztény egyház. Az október 8-11. között zajló háromnapos ifjúsági akció 

országos szervezése önkéntes helyi koordinátorok segítségével zajlik. Ebbe a szerepkörbe 

keresnek 18 év feletti, lelkes, az egyházi ifjúsági életben és a programszervezésben jártas, 

illetve ezek iránt érdeklődő katolikus, református és evangélikus fiatalokat. 

 

A koordinátori munka során a szervezők két jó hangulatú képzésen, valamint egy ünnepi 

zárótalálkozón tanulhatnak és tehetnek szert új barátokra, a szervezői munka során pedig 

rengeteg tapasztalatot szerezhetnek, és nagyon hasznos kapcsolatrendszert építhetnek ki. 

 

A koordinátori munkáról részletesen olvasni, valamint jelentkezni az alábbi oldalon lehet:  

 

http://bit.do/HK-72h  

http://goo.gl/hulzps
http://www.mediaklikk.hu/musor/sosbajbanazerdo/
mailto:sandor.viktoria@mcssz.hu
tel:%2B36%2030%20668%209039
http://site9027172.90.webydo.com/
http://site9027172.90.webydo.com/


 

Pdf.fájl letöltése. 

 

Kérdésekkel bátran érdeklődjetek Darvas Márton, főkoordinátornál emailen vagy telefonon: 

darvas.marton@72ora.hu 

+3630-475-2407 

72 óra kompromisszum nélkül 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ági 

kommunikációs gyakornok 

Gyereksziget 2015 - Jelentkezz segítőnek! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Már most szeretnénk elkezdeni toborozni a júniusi Gyerekszigetre segítő 

cserkészeinket! Mivel nem lesz Erzsébet-tábor a nyáron, sokatoknak biztosan jól fog jönni 

egy kis fizetés-kiegészítés. A Gyereksziget remek lehetőséget nyújt nem csak a pénzgyűjtésre, 

de a tartalmas szórakozásra is! 

 

A tudnivalók: 
 

2015-ben is a Hajógyári Sziget ad majd otthont a Gyerekszigetnek 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 
 

https://drive.google.com/file/d/0BxHB2X6Xul2tNGd3ejlhU1E0YldMbkVfUG5BUjRqcFoxeU9v/view?usp=sharing
mailto:darvas.marton@72ora.hu
mailto:darvas.marton@72ora.hu
tel:%2B3630-475-2407
http://72ora.hu/
mailto:gyorik.agnes@mcssz.hu
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1efGGzdiWR7yTilQKR5Yhq0i0YZf1iIw2fbx7LJMRMIo/viewform?c=0&w=1


Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal hozzánk a program@cserkesz.hu címen! 

 

Jó munkát! 

 

Cserkészház 

Magyar Cserkészszövetség 

Tagkártya készítése 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 

Az NNT óta ugyan sok tagkártyát készítettünk már a csapatok újonnan belépő tagjai részére, 

de nyilván a legtöbb helyen még fennáll az a helyzet, hogy nincs minden csapattagnak 

tagkártyája. A költséghatékonyabb megoldás érdekében szeretnénk összegyűjteni mindazon 

csapatok tagjait, akik e cipőben járnak, és együtt legyártani részükre az igazolványt. Ezért arra 

kérünk minden csapatparancsnokot, hogy  

 amennyiben valamilyen oknál fogva elmaradt volna, nézze át és frissítse a tagjainak 

adatait  

 egy táblázatba foglalva legyen szíves elküldeni a titkarsag@cserkesz.hu címre 

minden olyan aktív, ígéretet/fogadalmat tett csapattag nevét és ECSET-kódját, aki 

eddig nem kapott kártyát (e két feltételre, kérlek, figyeljetek!) 

Amennyiben valamely parancsnok nem biztos benne, hogy kinek állítottunk ki már tagkártyát, 

kérem, jelezze, és elküldjük a listát. 

 

Fenti táblázatokat, igényeket legkésőbb 2015. március 31-ig várjuk a központi 

drótpostacímen. Nagyon kérem, hogy figyeljetek erre a határidőre, mert utána csak év vége 

felé tervezünk kártyákat gyártani. Egy-egy kártyára érkező igényt utána is igyekszünk 

kiszolgálni. 

 

Az elveszett, megsemmisült kártyákat továbbra is 1.000.- Ft-os díj ellenében tudjuk pótolni. 

Ha ilyen igény merül fel, kérlek, szintén atitkarsag@cserkesz.hu címen jelezzétek (ezt lehet 

közvetlenül, nem szükséges a cspk útján.) 

 

Köszönöm szépen. 

 

Jó munkát! 

 

Kollár Tamás csst. (1002.) 

titkárságvezető 

Nyílt esték a központban! - Ismerd meg a munkacsoportok tevékenységét! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Közös találkozásaink alkalmával, a telefonon és emailen történt beszélgetéseink során 

többször említettétek, hogy szeretnétek teret és lehetőséget kapni arra, hogy a szövetségben 

zajló, a cserkészmozgalomért végzett szakmai munkát jobban megismerjétek. Ezt az 

INDABÁ-n, és egyéb, például a kommunikációs csoporttal való találkozásokkor is 

mailto:program@cserkesz.hu
mailto:program@cserkesz.hu
mailto:titkarsag@cserkesz.hu
mailto:titkarsag@cserkesz.hu
mailto:kollar.tamas@mcssz.hu


egyértelművé tettétek számunkra. Ez irányú tájékozódási igényeket kívántuk kielégíteni az 

MCSSZ intranet felületének létrehozásával is, amelyen regisztráltak betekintést nyerhetnek a 

szövetségben működő egyes munkacsoportok tevékenységére. Arra, hogy kik és milyen 

feladatokat látnak el a TÁMOP 5.2.8. projekt megvalósítása, valamint az egyéb a 

mozgalommal kapcsolatos tevékenységek során. 

 

Egy újabb közös gondolkodásra és tájékozódásra alkalmas lehetőséget/teret szeretnénk kínálni 

a számotokra. A szövetség munkacsoportjai úgynevezett nyílt esték során összefoglalják a 

munkaterületükön végzett tevékenységeket 15-20 percben. Azt, ami már megvalósult, és 

azokat is, amelyek a projekt végéig még előttünk állnak. A nyílt esték során lehetőség van a 

munkacsoportok vezetőinek és munkatársainak kérdéseket feltenni, közös beszélgetés során 

megvitatni témákat.  

 

Amint talán tudjátok, a szövetségben jelenleg, az egyéb más fejlesztések mellet, az 

informatikai terület fejlesztésének előkészületei is zajlanak. Terveink szerint megújul 

a cserkesz.hu, a taborhelyek.hu és a peldaul.hu portál. Mivel többen ki is töltöttétek a 

fejlesztésekkel kapcsolatos kérdőívünket, arra gondoltunk, hogy elsőként ezen a területen 

zajló munkát, illetve a hírlevélben olvasható tagkártya-kedvezményeket ismerjétek meg 

bővebben. 

 

Szeretnénk megtudni, mely napon lenne számotokra a legalkalmasabbak a közös találkozók. 

Válaszaitokat az alábbi linkre kattintva, a táblázatban megjelölt napok valamelyikét 

kiválasztva várjuk! 

 

Nyílt esték. - Te melyik időpontban szeretnéd? http://doodle.com/zwxi3wgdeehebthp 

 

Jó munkát! 

 

Csepregi Márton cst. (1909.) 

igazgató 

Beszámolók 

Köszönjük a válaszokat! Összefoglaljuk, hogy milyennek szeretnétek látni a 

honlapjainkat! 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 

Köszönjük szépen a korábban a Hírlevélben is hirdetett felmérésünkre adott válaszaitokat, 

amelyet a cserkesz.hu, peldaul.hu éstaborhelyek.hu kapcsán küldtetek!  

 

A beküldési határidő ugyan lejárt, de ha még van véleményed, küld el az űrlapra, s ki 

tudja, lehet, hogy pont azt az ötletet tudjuk még az utolsó pillanatban beépíteni, amit te 

küldtél!  
 

A kérdőívben nem előre definiált válaszlehetőségeket kínáltunk, hanem bővített 

szövegdobozba vártuk az oldalak kapcsán felmerülő ötleteket, javaslatokat. Alább foglalnám 

össze a kapott válaszokat. A teljesség igénye nélkül válogattam össze a leggyakoribb 

véleményeket. Az alábbi lista természetesen korántsem teljes, de jól bemutatja, hogy milyen 

http://cserkesz.hu/
http://taborhelyek.hu/
http://peldaul.hu/
http://doodle.com/zwxi3wgdeehebthp
mailto:csepregi.marton@mcssz.hu
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http://peldaul.hu/
http://taborhelyek.hu/


weboldalakat szeretnétek viszontlátni a jövőben. 

 

cserkesz.hu 

javítandó, negatív: 
- elavult arculat, design 

- nagyon mély, többször nehezen követhető menürendszer 

- nem könnyen átlátható 

- nagyon széles célközönséget szolgál ki és ezért néha elveszik az információ 

- "külső szemlélő sok esetben lényeges adatokat nehezen talál meg" 

- halott linkek 

- "a kevesebb néha több" 

- MCS, VL ne csak letölthető, PDF formában 

- nem naprakész több esetben 

- dokumentumok szétszórva találhatóak meg 

- "főoldalon jól vannak csoportosítva a friss hírek, témák, de a régebbi dolgokat néha nehéz 

megtalálni" 

- "sajnos tapasztalom, hogy vezetők sem találják meg és csodálkoznak amikor mondom hol 

található" 

 

javaslatok, pozitív: 
- jelszavas felület a belső anyagainknak (akár ECSET jogosultság szerint is) 

- próbarendszerek feldolgozása a honlapra 

- MCSSZ szervezeti struktúra bemutatása 

- "intranet" 

- "a cserkész vagányságot kéne hogy tükrözze" 

- vállalkozásajánló 

- csapatkereső 

- eseménynaptár 

- "belépőtől (cserkész/cserkészvezető/látogató/stb.) függő tartalom" 

- "fotók, videó feldobja" 

- jobb csatlakozz funkció 

- "jó képminőségű reklámanyag kéne fantáziadúsan" 

- "szeretem a nyitólapon olvasni a híreket, beszámolókat" 

- "hasznos volna egy dokumentumtár, ahol egy felületen, csoportosítva megtalálható az összes 

űrlap, dokumentum stb" 

- "legyen letisztult" 

- "sok kép, kevesebb szöveg" 

- "eseménynaptárat oldal menübe vagy valahová láthatóbb helyre kitenném" 

- "Általában javítani az átjárást a honlapok közt (nem csúnyán)" 

- "cserkesz.hu felől (úgy) látszódjon, hogy annak aloldalai a többi" 

 

 

taborhelyek.hu 

javítandó, negatív: 
- nem működik (igen, jelenleg nem elérhető) 

- "Ne legyen redundáns" 

- "Sok hely többször volt fent, ezek kiszűrése a jövőben" 

- "sokszor alapinformációk hiányoztak" 

- "nem volt pontos a leírás vagy nem volt elég aktuális (kb. 50%)" 

 

http://cserkesz.hu/
http://cserkesz.hu/
http://taborhelyek.hu/


javaslatok, pozitív: 
- "táborhelykeresés terület szerint (akár egy egyszerű google maps-en)" 

- "egyszerű táborhely beküldési felület (űrlap)" 

- képfeltöltési lehetőséggel 

- értékelési lehetőség 

- valóban jó adatok kerüljenek fel 

- "mit hol találok, amire szükségem lehet a tábor-előkészítéshez: erdészetek, vízügyi 

igazgatóságok" 

- "Legyen átnézhető a teljes lista is" 

- "legyen jól kereshető, szűrhető és logikusan kategorizált" 

- "Legyen valami motiváló erő a bővítésére" 

- "A korábbi felépítés nagyjából jó volt" 

- az adatok feltöltési/frissítési időpontja 

- "Legyen átlátható" 

- "jó keresőmotorral megáldva egyszerű, könnyen kezelhető legyen" 

- "Be lehessen jelentkezni ECSET-profillal" 

- "Ez a felület adhatna lehetőséget a táborozási engedélyek benyújtására, az ECSET-ből 

átkerülhetne ide" 

- "Mobilon keresztül is el lehessen érni a felületet" 

- "ki kelljen tölteni a kötelező részeket" 

 

 

peldaul.hu 

javítandó, negatív: 
- "ritkán kerül előtérbe (egy-egy nagyobb fejlesztésnél kirakhatná a kommunikáció az 

MCSSZ FB oldalra "200 új játék a például.hu-n")" 

- elavult design 

- "legyen naprakész, aktuális (döglött linkek, párhuzamosságok...)" 

- "hasznos oldal lenne, ha kerülnének fel anyagok rá folyamatosan, és kontrolláltan" 

- "Ne legyen redundáns", "van, ami többször van rajta" 

- "sajnos kevés az anyag ami rajta van" 

- "A játékok korosztályi bontása nem érvényesül" 

- "Túl sok gyenge, értelmetlen játék van" 

- "A színösszetétele zavaró, ledegradáló (bár aranyos) a grafika gusztustalan betűk" 

- "Eddig nem ismertem igazán", "Nem ismerem, nem használom..." 

 

 

javaslatok, pozitív: 
- "Célközönség: vezetők, cserkészmódszerre kiképzett tanárok" 

- "kikerülés előtt moderálni kéne a beküldött anyagokat" 

- "egyszerű ötletbeküldési felület (űrlap)" 

- "lehetne egy aloldala, amihez pl. csak a vezetők férnek hozzá 

- "a benne lévő játékok legyen kipróbáltak (vagy legalább lehessen minősíteni őket)" 

- "legyen jól kereshető, szűrhető és logikusan kategorizált" 

- "Legyen valami motiváló erő a bővítésére." 

- "Jól használható, nem tapasztaltam benne szerkezeti hibákat." 

- " nem ártana egy szűrés, vagy egy egyszerű pontozási rendszer" 

- "vezetőknek szól elsősorban" 

- "Be lehessen jelentkezni ECSET-profillal" 

- "Fotókért kiált az oldal (jó lenne a játékokhoz fotó lelkes gyerekekről)" 

http://peldaul.hu/


- "a hatkernek van saját módszertani portálja, (...) hosszútávon teljesen fölösleges kettőt 

tartani (..) egyesíteni a kettőt (...) előbb-utóbb mindenképp meg kell oldani" 

- "A keresési feltételek további bővítése, finomítása" 

 

 

Nagyon köszönjük a mobil applikációra adott ötleteket (itt az egyik oldal egyáltalán nem 

szeretné, hogy legyen mobil alkalmazása a Szövetségnek, a másik pedig már nagyon várja, de 

mindenképpen valami hasznos funkciót adna neki) és az egyéb megjegyzéseket, 

véleményeket is! Ezeket is igyekszünk figyelembe venni, folyamatosan előtérben tartani. 

 

A fenti véleményeket beépítjük a készülő koncepciókba és igyekszünk mindet meg is 

valósítani! 

 

Jó munkát! 

 

Szórád Előd cst. (118.) 

informatikai vezető 

Fuss velünk! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

2015. március 1-jén tartotta szezonnyitó futását a CserKészen a Sportra Sportegyesület. A 

rekreációs szakosztály nagy álma, hogy a tavasz beköszöntével egyre több cserkész vegye fel 

a nyúlcipőt és menjen ki a szabadba egy kis testmozgás erejéig. A nagy célunk az, hogy heti 

egy fix időpontot megjelölve az ország egész területén egyszerre fusson minél több cserkész 

és együtt gyűjtsük a megtett kilométereket. A heti edzésidőpont kiválasztás alatt áll, szavazni 

a vasárnapi esemény oldalán tudtok e hét péntekig, melyre buzdítunk is mindenkit.  

 

Szóval, ahogyan már fentebb írtuk, múlt vasárnap 16 lelkes cserkésszel már meg is kezdtük a 

heti futást a Margitszigeti futópályán. Az évindító futásunkkor csatlakoztunk Marton Bernát 

atya ultramaratonjához egy-egy körre, hogy támogassuk őt az ötven kilométeres táv 

leküzdésében. Lelkes kis csapatunk először szorosan az atyát követve ment, majd sorra 

kerültük meg az élbojt a gyorsabb tempó miatt. Ki-ki a maga tempójában, kisebb csoportba 

verődve teljesítette a maga számára kijelölt távot. A végén közös nyújtást követően tértünk 

haza mindannyian, felfrissülve, lelkesülve és a következő alkalmat várva. 

 

Képeinket megtekinthetitek oldalunkon.  

 

Jó munkát! 

 

CSASSE elnökség 

 

 

 

mailto:szorad.elod@mcssz.hu
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Nem meglepő: sokan szeretnétek kedvezményesen vásárolni! 

Eredményhirdetés. 

Kedves Cserkésztestvéreim! 

 

Szeretnétek kedvezményesen könyvet, túrafelszerelést, informatikai eszközöket, vagy épp 

színházjegyet venni? Szerintetek is vagány dolog lenne mindezt a cserkészigazolvány 

felmutatása mellett megtenni? 

Bízunk benne, hogy még emlékeztek ezekre a bevezető kérdésekre, ugyanis korábban volt 

egy felmérésünk, amelyben egy, a tagkártyához kötődő kedvezményrendszer kapcsán 

kérdeztünk benneteket. 

Azóta is azon dolgozunk, hogy cserkészeink (és esetleg egy szélesebb kör) számára olyan 

kedvezményadó hálózatot építsünk ki, amely valódi előnyöket nyújt. Ehhez volt 

elengedhetetlenül fontos, hogy megismerjük a véleményeiteket is! Öröm volt, hogy sok, 

egészen pontosan 260 válasz érkezett a kérdőívre (amely még most is kitölthető, ha esetleg 

korábban lemaradtál volna róla).  

Illetve vártunk, várunk már konkrét javaslatokat is, olyan helyeket, ahová ismeretségetek is 

van, ebből sajnos csak egy pár válasz futott be (tíz alatt).  

 

A kérdőívre adott válaszokból az alábbiak derültek ki: 
 

Rendelkezel-e önálló keresettel? 
Igen: 59% 

Nem : 41% 

 

Ha létezne egy széleskörű kedvezményadó hálózatunk, akkor figyelembe vennéd-e 

vásárlás előtt a tagkártyával elérhető boltok kínálatát? 
Igen, mindig: 74% 

Igen, de nem kezelném prioritásosként: 26% 

Nem : 0% 

 

Szerinted növelné-e a tagíjfizetési hajlandóságot egy ilyen kedvezményrendszer? 
Igen: 68% 

Nem : 12% 

Nem tudom: 20% 

 

Hajlandó lennél-e fizetni plusz díjat te, vagy egy családtagod egy olyan kártyáért, amely 

extra kedvezményeket is tartalmaz? 
Nem : 27% 

1000-2000 Ft / év: 51% 

2001-4000 Ft /év: 17% 

4001-6000 Ft /év: 3% 

6001-8000 Ft /év: 1% 

8001- Ft/év: 1% 

 

Jónak találnád-e, hogy lehessen plusz díjért "társkártyát" másnak is vásárolnia? (Akár 

családon belül is, hogy több kártyával rendelkezzetek.) 
Nem: 47% 

1000-2000 Ft /év: 32% 

2001-4000 Ft /év: 14% 

https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1XVbvy4Unc_P6hf1W4WLt8DJn4tZZ87UVD6CKV3sm_zU/viewform?c=0&w=1
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4001-6000 Ft /év: 3% 

6001-8000 Ft /év: 0% 

8001- Ft /év: 3% 

 

Kik élhessenek ezekkel a kedvezményekkel? 
Csak az aktív cserkészek: 58% 

Bárki, akinek van cserkészigazolványa: 34% 

Bárki, aki fizet kedvezményadó kártyáért: 7% 

 

Elsősorban milyen jellegű elfogadóhelyeket látnál szívesen egy ilyen rendszerben? 
(Itt több válasz is megadható volt.) 

Túrabolt, outdoor: 94% 

Ruházati bolt: 70% 

Kulturális helyek: 85% 

Szolgáltatások (biztosítás, előfizetés, stb.): 35% 

Szállás: 84% 

Rendezvények (koncert, előadás, stb.): 72% 

Éttermek: 52% 

Vegyeskereskedések: 38% 

Egészségügy: 37% 

Egyéb: 18% 

 

A fenti és a szabad szavas válaszok megerősítettek bennünket abban, hogy jó úton járunk, 

amikor egy ilyen rendszer kialakítását tervezzük. Megoszlóak voltak a vélemények a 

tekintetben, hogy kik kaphassanak kedvezményeket, ennek átgondolásában még van dolgunk. 

Köszönünk szépen minden kitöltést, kattintást és szabad szavas véleményt! 

 

Tovább folytatjuk a munkát! Továbbra is kérjük, ha van konkrét javaslatod, küld el 

számunkra! 

 

Jó munkát! 

 

Szórád Előd cst. (118.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jó munkát! 

 

Budapest, 2015. március 4. 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
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