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Az MCSSZ helyzete 

Pólók kedvezményes vásárlása - helyzet tisztázása 

Az elmúlt időszakban felröppent a hír, hogy valakik nem kaptak kedvezményt a Pólónagykernél. 
Utánakérdeztem, és jelentem, hogy a helyzet a következő: 
"A megállapodás körlevelét mindenki megkapta és kötelező eszerint eljárni, akár egy darabos 
rendelés esetén is. Annyit kérnék csak, hogy még rendelés leadása előtt szóljatok, hogy kedvezmény 
van. Egyébként bármelyik névre kérhetitek a számlát. 
Ha gond van keressetek, hívjatok. 
Szabó Ildikó 
06-70/236-9390" 
 
Tehát kérem, hogy Ildikónak írjatok, ha mentek, és ott a helyszínen mondjátok be, hogy cserkész, és 
ha bármi fennakadás van, Ildikót hívjátok fel! 
 
Remélem, nem lesz több fennakadás :-) 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
 
 

Új álláslehetőségek az MCsSz-nél 

A Magyar Cserkészszövetség európai uniós támogatás segítségével megvalósítás alatt álló 
projektjéhez keres munkatársat az alábbi pozíciókra: 

 Csapatalapítási összekötő munkatárs 

 Pedagógiai fejlesztő munkatárs 

 Helyi program koordinátor 

https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_kat1
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_hir922
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_hir924
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_hir926
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_kat3
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_hir919
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_hir920
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_hir927
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_kat7
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_hir918
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_kat8
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_hir925
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_kat11
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_hir921
https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#14173731aab224e8_hir923
http://www.polonagyker.hu/
mailto:%20szabo.ildiko@polonagyker.hu
tel:06-70%2F236-9390
mailto:forraskozpont@cserkesz.hu


 Programszervező asszisztens 

Részleteket a honlapon találtok. 
 
Tekse Balázs cst. (958.) 
MCsSz Projekt Iroda 

Kedvezményes bőrvásárlási lehetőség 

Sok esetben jut eszünkbe, hogy a programhoz kell bőr is. Táblás, csík, szál, stb. Ehhez találtunk 
társakat, akik a cserkészeknek adnak kedvezményt. 
A táblás bőr megvásárlására a Winkler Bőrkereskedelmi Kft.-vel egyeztünk meg, akiknél szinte 
mindenre kaptok bőrt (ruhának és övnek valót, kézművességhez és díszítéshez, stb.). Őket a Bp. II. 
ker, Henger u. 9-11. alatt, a pincében találjátok. Tel: +36 1 212 53 47, nyitva h-p. 8-16. 
Ha bőrcsíkra van szükségetek, akkor lapos bőrszálakat vág egy szakember. Nagyságrendileg a 
megvett bőr anyagáráért (tehát ha veszel egy bőrtáblát 2000 Ft-ért, akkor összesen 4000 Ft volt a bőr 
és a felcsíkozás, hogy legyen bőrcsíkod). Azonban egy-egy darabbal nem foglalkozik. Nála 
megrendelne egy-egy tábla felcsíkozását lehet. 
 
Reméljük tudunk segíteni az anyagbeszerzéseitekben, és sok sikert kívánunk hozzá! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Film- és színdarab ajánló 

Az oldal célja, hogy minél több olyan filmről vagy színdarabról informálódhassunk, amit mi, cserkészek 
ajánlunk egymásnak. Amennyiben Te is szívesen ajánlanál ilyen filmet vagy színdarabot, 
a programajanlas@cserkesz.hu címen megteheted. 

Programajánló 

Ezen az oldalon nem feltétlen cserkész szervezésű, de a cserkészet értékrendjével egyező, elég 
vonzó és igényes programokról tájékozódhatsz. Az átláthatóság kedvéért fejlesztési területek szerint 
vannak strukturálva. 
 
Amennyiben (a későbbiekben bármikor) hallotok olyan programról, amit érdemes lenne többekkel 
megosztani, kérjük küldjetek erről tájékoztatást a programajánló címre 
(programajanlas@cserkesz.hu), és feltesszük az oldalra. 

JOTA és JOTI 

Mint immáron sok-sok éve, október harmadik hétvégéjén idén is: JOTA-JOTI. Hogy minek a 
rövidítései ezek? 
 
JOTA = Jamboree on the Air (rádiós cserkész világtalálkozó) 
JOTI = Jamboree on the Internet (internetes cserkész világtalálkozó) 
 
Rengeteg tudnivaló található a rendezvény hazai honlapján. 
 
Egy kis biztatás / jótanács: 
Ha a csapat úgy dönt, hogy "benevez”, készüljetek fel rá időben. Sok tapasztalattal, lelkesedéssel, 

http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/4-uj-allaslehetoseg-szovetsegnel
mailto:tekse.balazs@cserkesz.hu
tel:%2B36%201%20212%2053%2047
mailto:forraskozpont@cserkesz.hu
mailto:programajanlas@cserkesz.hu
mailto:programajanlas@cserkesz.hu
http://www.cserkesz.hu/jotajoti


segíteni vágyással kívánunk jó terjedést és nagy sávszélességet! 
A 14-es Hollók ott lesznek az éterben és a világhálón is. Barna János csst. a Scoutlink magyar 
csatornáját moderálja! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Külügyi Hírek 

Friss nemzetközi hírek - magyar nyelvű összefoglalóval 

http://www.google.com/reader/shared/17469660025783777635 

NNT 2013 

képek ezerszám... 

Az NNT2013-ban a kommunikációs csapat sok-sok fényképet készített. Ezen felül számos cserkész is 
fényképezett, és biztos vagyok abban, hogy rengeteg memóriakártyán és számítógépen hevernek az 
NNT2013-hoz kötődő fényképek. 
Ezeket örömmel vesszük, így kérlek, töltsétek fel. Nem kell válogatnotok, a többit mi intézzük. 
Az MCsSz honlapján a nyitólapon a felső menüben a galéria szóra kattintva érhető el. Itt el tudod 
olvasni a lépéseket, és fel tudod tölteni a képeket. 
A képekre rátesszük a készítő nevét, és csak az MCsSz-hez és a cserkészmozgalomhoz kötődően 
használjuk fel. 
 
Várjuk a képözönt, ne hagyjátok aludni a szakembereket! Ki tölti fel a legtöbb képet? 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 

Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

Barlangász különpróba 

Sziasztok! 
 
Idén is indul barlangász különpróba a szövetség barlangász szakága (Barit Barlangkutató Csoport) 
szervezésében. A különpróba betekintést nyújt a hazai barlangok világába, a túrák gyakorlati 
tapasztalatai mellett az elméleti háttérből is ízelítőt lehet szerezni (felszerelések, barlangi biológia, 
geológia, térképezés stb.). 
 
A különpróba alkalmai csütörtökönként este (kb. 18.30 – 22.00) és két hétvégén lesznek. Első 
alkalom: október 10. csütörtök. Befejezés: január közepe. A csütörtöki túrák Budapesten és 
környékén, a hétvégi túrák vidéki karsztterületeken lesznek. 
 
Alsó korhatár: 16 év. Hozzájárulás a különpróba költségeihez: 3000 Ft. 
 
Jelentkezés október 7-ig, az ITT található űrlap kitöltésével. A különpróba résztvevőinek száma sajnos 
limitált, a rendelkezésre álló túravezetők véges száma miatt, ezért igyekezzetek a jelentkezéssel. A 
különpróbázók végső névsora az első (október 10.), bevezető túra tapasztalatai nyomán fog kialakulni. 
Ha valakinek ez az első alkalom nem tetszett, ez után kiszállhat a különpróbából. 
 

mailto:balu@cserkesz.hu
http://www.google.com/reader/shared/17469660025783777635
http://cserkesz.hu/
http://galeria.cserkesz.net/
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Hirdessétek a csapataitokban! Jó lehetőség kószáknak, vándoroknak! 
 
JM! 
 
Nagy Gergely csst. (442.) 

Katasztrófavédelmi szakág indul 

2013. szeptember 25-én megalakult az MCSSZ Katasztrófavédelmi szakága. 
 
Már több mint fél éve foglalkoztatja a Cserkészszövetséget, hogy katasztrófa helyzetekre egy külön, 
önálló, cserkészekből álló mentőegységet kellene létrehozni. Ennek előkészületei még a tavasszal 
meg is történtek, akkor összesen négy ember jelezte, hogy részt kíván venni ebben. Ám a dunai árvíz 
júniusban minden várakozásunkat felülmúlta: 2013. szeptember 25-én megalakult az MCSSZ 
Katasztrófavédelmi szakága 
 
Már több mint fél éve foglalkoztatja a Cserkészszövetséget, hogy katasztrófa-helyzetekre egy külön, 
önálló, cserkészekből álló mentőegységet kellene létrehozni. Ennek előkészületei még a tavasszal 
meg is történtek, akkor összesen négy ember jelezte, hogy részt kíván venni ebben. Ám a dunai árvíz 
júniusban minden várakozásunkat felülmúlta: több száz cserkész nemcsak Budapest, hanem az 
ország egész területén összefogott. Segítségünk oly mértékben hatásos volt, hogy például 
Szentendrén a gátépítést is cserkészek irányították. A gátépítők között eszközhasználatunkkal, a 7. 
törvény szellemében kialakított irányítási rendszerünkkel, strapabírásunkkal hamar elismerést 
váltottunk ki a Dunakanyar, Budapest, és a Duna déli szakaszán is. 
 
A tavaszi dunai árvíznél nyújtott hathatós segítségünk elismerése képpen az Országos- és a Fővárosi 
Katasztrófavédelem együttműködés céljából felkeresett minket, majd szeptember 25-én az első 
stratégiai megbeszélés meg is történt. 
 
Létrehoztuk a katasztrófavédelmi szakágat, valamint döntöttünk egy önálló, önkéntes 
katasztrófavédelmi egység létrehozásáról, mely munkáját először dél-budai segítséggel, a Fővárosban 
tudja megkezdeni, de terveink között van további területi egységek létrehozása is. 
 
 
 
Mivel fogunk foglalkozni? 
 
Bárki csatlakozhat hozzánk, aki veszélyhelyzetekben szívesen segít a katasztrófa-elhárításban, 
tervezzük különböző különpróbák bevezetését; cserkésztáborokban, csapatprogramokon rövid 
képzések indítását, hogy legközelebb a bajban (homoklapátolásban, zsákhajtogatásban, tűzoltásban, 
hókotrásban) önkéntesen még többen tudjunk szakszerűen segíteni. 
 
Megalakult szakágunkban azonban egy professzionálisabb szinten folyó munka is elkezdődik: az 
önálló katasztrófavédelmi egység, avagy cserkész mentőegység munkája. Az ide jelentkezők 
nemcsak a cserkész katasztrófavédelmi szakág közösségének válnak aktív tagjává, hanem egyben 
igazolt önkéntesei lesznek a katasztrófavédelemnek, és baj esetén őket biztosan hívni fogják, vagy 
legalább is készenlétben kell majd lenniük. Önálló önkéntes mentőegységként minden alkalommal 
bevethetőek lesznek, saját egyenruhájukról pedig mindenki gyorsan meg fogja tudni különböztetni 
őket a többi mentőegységtől. 
 
Az utóbbi „alakulatba” – és reményeink szerint bimbózó közösségbe – toborzunk most tagokat, hiszen 
ahhoz, hogy a munkát még idén megkezdhessük, nemzeti minősítést kell szereznünk, melyet csak a 
katasztrófavédelem szárnyai alatt ez ősszel tudunk elvégezni. 
 
Így várunk minden, 18 év feletti érdeklődőt a két (ingyenes) képzési napra: 2013. október 12-ére és 
2013. november 9-ére Budapesten. Elsősorban budapesti lakhelyűeket várunk! 
 
Ha érdekel a dolog, az alábbi linken jelezz vissza minél hamarabb! 
 
Várunk! 

mailto:ngd.lista1@gmail.com
mailto:ngd.lista1@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1Sr6gbDbNthIHOiXs5f7AuXq4nLXxU4-zajN6enmcFsI/viewform


 
Kovács Lóránt csst. (412.) 
Csanády Bernát őv. (205.) 

 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. október 1., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 

 
 


