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Az MCSSZ helyzete 

Projektnyitó konferencia a sajtóban 

KCST! 
 
Az október 3-ai projektnyitó rendezvényünk kapcsán több cikk is olvasható már: 
http://mno.hu/belfold/jo-munkat-magasabb-fokozatra-kapcsolnak-a-magyar-cserkeszek-1187963 
 
A rendezvény kapcsán készült egy-két interjú és egy rövid összefoglaló, amit az MTV péntek reggeli 
„MA reggel” című műsorában tudtatok megnézni: 
http://premier.mtv.hu/Rovatok/Mareggel.aspx 
 
Az adásban 59:25-től esik szó a programunkról. 
 
JM! 
 
Csepregi Márton cst. (1909.) 
igazgató 

Az Országos Elnökség döntései 

Képzési Minőségirányítási Kézikönyv 

 2013. 06. 26-ai határozat: 
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OE-5/2013 Az Országos Elnökség elfogadja a Képzési Minőségirányítási Kézikönyvet, a 2013. évi 
minőségcélokat, felnőttképzési tervet, és a humánerőforrás tervet. 

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. 

Októberi teljesítménytúrák 

Kedves Cserkészek! 
 
Idén is lesznek teljesítménytúrák október 19-én, ám ezúttal mindegyik 
teljesítménytúránk INGYENES és mindenki számára nyitottlesz. 
Mindössze annyit kell tennetek, hogy regisztráltok itt: 
https://docs.google.com/forms/d/16Vp1qzrT8Mz_TNppgqfuxfaCN7S0vA_LquFUKElTPPE/viewfo
rm  
 
Kitöltési határidő: 2013. október 16. 
 
Aki nem regisztrál, azzal sajnos nem számolunk, így túra lapot és más egyebet sem tudunk adni! 
 
Köszönettel a szervezők nevében, 
 
Szabó Anna csst. (937.) 
(20/4515175) 
937.  
 
 
 
RÉSZLETES MEGHIRDETÉSEK: 
 
- budapesti és miskolci teljesítménytúrák: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/oktoberben-turazzunk-
egyutt 
- kecskeméti és egri teljesítménytúrák: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/folytatodnak-oszi-
teljesitmenyturak 
 
 
Központi információ: 
 
Magyar Cserkészszövetség 
Bellák Hedvig (25.) 
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(20/2825484) 
program@cserkesz.hu 

István a király rockopera 

 XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit évét, amely magában foglalja a 2013-as naptári év nagy 
részét. Ebből az alkalomból a Hegyvidéki Önkormányzat, a Hegyvidéken működő felekezetek, 
és a MOM Kulturális Központ programsorozatot szervezett. A Hit éve záró rendezvénye 2013. 
november 10-én lesz, amikor egész délután családi- és kultúrprogramokkal várjuk 
vendégeinket. Az érdeklődők a Hit évének gondolatköréhez kapcsolódó kiállításon, 
filmvetítésen, kézműves foglalkozáson, gyerek előadáson, kerekasztal beszélgetésen vehetnek 
részt. Este a Hit évét színházi előadással búcsúztatjuk. 
 
 
„Mondd, te kit választanál?” A krisztinavárosi fiatalok így döntöttek: hagyományos rendezői 
elképzelések alapján kerül színpadra az idén 30 esztendős István, a király rockopera a 20. 
születésnapját ünneplő Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, az alapításának 90., 
újjáalakulásának 25. évfordulóját ünneplő 148-as Nagyboldogasszony Cserkészcsapat, valamint a 
Krisztinavárosi Plébánia ifjúsága előadásában. Ezzel az előadással zárul a Hit Éve hegyvidéki 
programsorozata a MOM Kulturális Központ Színháztermében.  
Szörényi Levente – Bródy János: István, a király rockopera  
Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján  
A mű szerzői jogait a Zikkurat Színpadi Ügynökség Zrt. (producer: Rosta Mária) és a Melody Kft. 
(Mentler Krisztina) képviseli  
 
Szereplők:  
István - Försönits András  
Koppány - Tóth Márton  
Krónikások - Kemény Zsófia, Bucsy Levente  
Táltos - Lánszki Jakab  
Asztrik - Sándor Bence Lőrinc  
Laborc - Bérczi András  
Réka - Annus Réka  
Gizella - Ther-Illéssy Zsuzsanna  
Sarolt - Gertheis Veronika  
3 feleség - Kéri Zsófia, Dán Gabriella, Tibély Anna  
Főurak - Gáll Domonkos, Gelley Áron, Lánszki Fülöp  
 
Koreográfia: Réder Kinga, Vörös Emese  
Zenei és produkciós vezető: Bucsy Levente  
Rendező: Réder Kristóf 
...................................................... 
 
A belépés díjtalan. 
Belépés díjtalan regisztrációs jeggyel, melyet a MoM Kulturális Központ jegypénztárában, 
személyesen lehet megváltani. 
 
Részletek: http://momkult.hu/programok/787.html Facebook: https://www.facebook.com/events/17428
1472764719/ 
 
JM! 
 
Mózer Bence csst. (2.) 
MCSSZ kommunikáció  

Házunk tája... 

Ballenegger Zsuzsa néni hazatért 
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Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Ballenegger Zsuzsa néni, aki a budapesti, majd a X. kerület titkárságát vezette sok-sok éven keresztül 
lelkiismeretesen, precízen és hihetetlen türelemmel bánva a fogadóórára érkezőkkel, megtért a 
mennyei cserkésztáborba. Köszönjük Zsuzsa néni! 
 
Imádkozzunk érte! 
 
Gyászjelentés: 
 
“S akik igazságban tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” 
(Dán. 12., 3b) 
 
 
Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal,  
akik ismerték és szerették, hogy 
 
Dr. Ballenegger Zsuzsanna 
 
 
tanárnő, életének 91. évében, türelemmel viselt szenvedések után, 
2013. szeptember 22. napján, hazatért a Mennyei Atyához. 
Folyó év október 18. napján, pénteken 14.00 órakor búcsúzunk Tőle, a római katolikus egyház  
szertartása szerint, kérését tiszteletben tartva, az Újköztemetőben, az 53-as szóróparcellában. 
Ugyanazon a napon a Zugligeti Szent Család Plébánia templomában  
18.00 órakor bemutatandó gyászmisén imádkozunk lelki üdvéért. 
 
 
Gyászolják: barátai, volt kollégái, tanítványai, ismerősei, cserkésztársai 
 
 
 
Jó munkát! 
 
Maci 
Imre Sándor cst. (2.) 
X. ker elnök 

Külügyi Hírek 

Friss nemzetközi hírek - magyar nyelvű összefoglalóval 

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

12. Közép-Európai Cserkésztalálkozó - alapinformációk 

2014 nyarán Csehországban kerül megrendezésre a 12. Közép-Európai Cserkésztalálkozó. A 
csapatvezető kiválasztása után fog megindulni a jelentkezés a táborra, addig is íme néhány alapvető 
információ: 

 Résztvevők életkora: 13-18 év. 

 A résztvevők mellett szeretettel várnak a szervezők 18 éven felülieket őrsvezetőnek, illetve 
IST-snek (International Service Team = "tábori személyzet") 

 Helyszín: Poslův mlýn, Doksy, Csehország 

 Időpont: 2014. augusztus 3-9. 

mailto:imre@hit.bme.hu
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További információk hamarosan. 
Kérlek terjesszétek!! 
 
Hetyey Annamária (702.) 

12. Közép-európai Dzsembori Magyar Csapatvezetői pályázat 

A Magyar Cserkészszövetség pályázatot hirdet a 12. Közép-európai Dzsemborin résztvevő magyar 
csapat vezetői feladatkörére. A magyar csapat törzsének feladatai elsősorban a résztvevők 
kiválogatása, a felkészülés szakmai biztosítása, a rajvezetőkkel való kapcsolattartás lesz. E mellett a 
teljes pénzügyi felelősség és a szervezőkkel való kapcsolattartás is a csapat vezetőjének felelőssége. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 
 
A magyar csapat munkatervét (amelyben megtalálhatóak a): 

 felelősök 

 időpontjavaslatok 

 általános és kézzel fogható célok 

 mérhető eredmények, melyek a magyar cserkészet kereteihez és hagyományaihoz, 
értékeihez, valamint a szervezők által felállított célokhoz illeszkednek. 

 
A jelentkezés feltételei: 

 aktív cserkészmunka (2013-2014) - tehát az egyéni jövőképet is szeretnénk látni 

 legalább az angol nyelv társalgási szintű ismerete 

 megszerzett segédtiszti képesítés 

 korábbi nemzetközi cserkészrendezvényen való részvétel 

 
Az ideális jelentkező a fentieken kívül: 

 legalább még egy európai idegen nyelven beszél (csehül, lengyelül, szlovákul tudók előnyben) 

 szervezőként korábban részt vett nemzetközi cserkészrendezvényen 

 van konkrét elképzelése a magyar csapattörzs összetételéről 

 a résztvevő csapat felkészítésével és vezetésével járó feladatokat a csapatában 
végzett munkája mellett is vállalni tudja 

 
A pályázat részeként benyújtandó: 

 cserkész önéletrajz - különös tekintettel a korábbi nemzetközi 
cserkészrendezvényeken vezetőként való részvételre 

 a felkészülési terv (amely nem a csapatnál „nem megszerzett” tudás pótlását 
biztosítja, hanem a dzsemborira való felkészülést) 

 költségvetési terv (amely a teljes átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítja) 

 csapatparancsnoki ajánlás 

 vezetői jellemzés (a jelentkezővel napi kapcsolatban együtt dolgozó, aktív cserkészvezetőtől) 

 a jelentkező által két, csapat feletti rendezvényen végzett munkáról szóló jellemzés 
a rendezvények szervezőitől 

 
Csapatvezetői felelősségek: 

 Tetszőleges segítő(i)vel dolgozhat együtt 
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 A csapat keretei között szabadon dolgozik 

 A csapat pénzügyi keretein belül szabadon rendelkezik (az ide vonatkozó határozatok szerint) 

 A csapat időkeretei között kell a teljes projektet megvalósítani 

 A projekt lezárásakor van vége megbízatásának (az övének és a munkatársainak is) 

 A projekt lezárásakor szakmai és pénzügyi beszámoló készül 

 Semmiféle elvarratlan szál nem marad utána 

 Bármilyen kérdésével a megbízóhoz fordul. 

 
A feladat ellátásának körülményei: 

 A csapat működésének időtartama: 2013. december 1 – 2014. december 31. 

 Az MCsSz székházában található önkéntes irodájának használata 

 A csapat vezetője köteles gondoskodni két helyettesről, akik a csapatvezetés minden 
futó ügyében tájékozottak kell, hogy legyenek 

 A csapat vezetése a korábbi dzsemborik keretein belül keletkezett, a központban 
fellelhető anyagokat teljes körűen felhasználhatja, beleértve a honlapokat is 

 Az MCsSz javai, arculata rendelkezésre állnak, a csapatvezető cserkesz.hu-s 
drótpostacímét, névjegykártyáját, a rendezvény cserkesz.hu-s oldalát és drótpostacímét 
biztosítjuk. 

A pályázat beküldendő a Magyar Cserkészszövetség Külügyi Bizottságának drótpostán. A beküldött 
pályázat és egy személyes beszélgetés után a küldöttség vezetőjét a külügyi vezető, és az általuk 
a  döntésbe bevont szakmai tanácsadók javaslatai alapján az országos vezetőtiszt nevezi ki. A 
döntést követően valamennyi pályázat anyaga megismerhető az Országos Irodában.  
A pályázat beküldési határideje: 2013. november 10. vasárnap, 23:59 
 
Jó munkát! 
 
Hetyey Annamária (702.) 

Adventista dzsembori Hollandiában! 

Érdekelne jövő nyáron egy különleges tábor? 
Szeretnél kicsit világot látni? 
Csatlakozz hozzánk és gyere el a 2014-es holland Camporee-ra! Ezen az adventista dzsemborin 
szerte a kontinensről találkozik majd 2300 cserkésztestvér. Útközben meglátogatjuk többek között 
Amszterdam-ot is! Ám a tábor élményeihez képest ez már semmi! Ha felkeltette érdeklődésedet, 
keresd fel a kontingens kapcsolattartóját Tóth Eszter Steet a toth.eszter.elizabeth@gmail.comemail 
címen. 
 
A táborra nem adventista cserkészeket is szeretettel várnak! 

 Tábor helyszíne: Gilwell Ada's Hoeve, Ommen, Hollandia 

 Tábor időpontja: 2014. július 25 - augusztus 8 (buszos utazással együtt) 

 Tábor díja: 70.000 Ft amely tartalmazza a tábort, a buszos utazást (köztes szállásokat) és 
minden étkezést. 

 Jelentkezhet: bármely 10-19 éves aktív cserkész (képesítéstől függetlenül!). 

 A jelentkezés részleteiről a jelentkezési lapon tudtok tájékozódni, melyet Tóth Esztertől tudtok 
kérni, elektronikusan. 

 A jelentkezők száma maximum 70! 

 Jelentkezési határidő: 2013. dec. 31. 23:59, amely a kitöltött jelentkezési lap két 
helyre (Tóth Eszter és az Országos Külügyi Bizottság) történő elküldésével válik 
hivatalossá. Kérünk Benneteket, hogy mindkét helyre küldjétek meg a lapot, mert másként 
a jelentkezésetek nem lesz érvényes! 

Hetyey Annamária (702.) 
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Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Kiscserkészőrsvezető-Vezetőképzés – 7-10 éves gyerekekre 
specializált közösségi vezetők felkészítője 

A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés 
támogatása című kiemelt projekt keretében kiscserkészőrsvezető-vezetőképzést (7-10 éves 
gyerekekre specializált közösségi vezetők felkészítése) hirdet a 2013/14-es időszakban.  
A Hársleveles Őrsvezetőképzés keretében megvalósuló kiscserkészőrsvezető-vezetőképzést - 7-10 
éves gyerekekre specializált közösségi vezetők felkészítése - paraméterei: 
 
Miért? 
Szerencsére egyre több csapatnál és kisközösségnél kezdenek el foglalkozni kiscserkész 
korosztállyal (7-10 éves kisiskolásokkal).. Azt viszont tudnunk kell, hogy bár a felkészített önkéntesek, 
cserkészvezetők száma évről-évre növekszik, még mindig kevés a képzett vezető 
A képzéssel, felkészítéssel azt szeretnénk elérni, hogy ezzel a remek célcsoporttal is felkészült 
vezetők szakmailag színvonalas módon dolgozzanak! 
Közismert, hogy egy 7-10 éves gyereknek mások a képességei, igényei, fejlesztési lehetőségei, mint 
11-15 éves korában. 
Egy kiscserkész foglalkozás, a korosztály sajátosságai miatt 100%-a játék, ehhez megfelelő és 
helyesen alkalmazott játékkészlet szükséges. 
 
Mi ez? 
A KCSŐVVK-ban leendő vezetőket készítünk fel kiscserkészekkel (7-10 éves gyerekek) való 
foglalkozásra. Ha Te, vagy csapatod egyik vezetője ilyen korú gyerekekkel szeretne foglalkozni, akkor 
itt a helye! A megszerzett tudás élesben kipróbálásra kerül, ellenőrzött körülmények között. 
Jelentkezési feltételek: 

 legalább a 2013/14-es tanév végén megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség 

 korhatár 15-19 év (a tábor kezdetéig be kell töltenie a 15. életévét!) 

 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény 

 legalább kétéves cserkészmúlt, vagy kisközösségben eltöltött önkéntes munka 

 nem tudjuk fogadni az olyan jelöltet, akik ebben az évben más vezetőképzők 
képzésében(felkészítésében) is részt vesznek. Ez alól akkor tudunk kivételt tenni ha az 
időpontok nem ütköznek! 

A jelentkezés menete: 
Az igényfelmérésre jelentkezni 2013. október 30-ig lehet az alábbi űrlap kitöltésével. 
A jelentkezési lapokkal együtt küldjük meg az írásban elkészítendő feladatok listáját.  
A képzés főbb időpontjait megtaláljátok az eseménynaptárban és honlapunkon is. 
A képzés alapvetően kiscserkész korosztályi vezetésre készít fel, ezért kérjük a csapatparancsnok 
testvéreket, csak olyan cserkészeket küldjenek, akik kiscserkészekkel fognak foglalkozni.  
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt nevében 
 
José 
Pótor József cst. (304.) 
vezetőképzési vezető 
„MCsSz – Gilwell Csapat” 

Meghirdetések 

http://cserkesz.hu/kcsvk
mailto:balu@cserkesz.hu
mailto:gilwellcsapat@cserkesz.hu


10 munkatársat keres a Szövetség! 

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

 Csapatalapítási összekötő munkatárs (pdf) 

 Pedagógiai fejlesztő munkatárs (pdf) 

 Helyi program koordinátor (pdf) 

 Programszervező asszisztens (pdf) 

 "Vezetők Lapja" gyakornok (pdf) 

 Csapatalapítási összekötő munkatársak koordinátora (pdf) 

 Vezetőfelkészítési asszisztens (pdf) 

 Pedagógiai fejlesztő gyakornok (pdf) 

 Anyagszerkesztő gyakornok (pdf) 

 Pedagógiai fejlesztő munkatársak koordinátora (pdf) 

A linkekre kattintva a részletes meghirdetést is megtalálhatjátok! Kérünk, terjesszétek ismerőseitek, 
barátaitok körében a lehetőséget. 
 
További információ a honlapon ide kattintva, illetve az álláshirdetésekben található 
elérhetőségeken! 
 
 
JM! 
 
Mózer Bence csst. (2.) 
MCSSZ kommunikációs csapat 

 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. október 14., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 

 

http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/csapatalapitasi_osszekoto_tb_2013.09.30.pdf
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/pedagogiai_fejleszto_tb_2013.09.30.pdf
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/program-koordinator_lg_2013.09.30_0.pdf
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/programszervezo_asszisztens_lg_2013.09.30.pdf
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/vl_gyakornok_tb_2013.10.01.pdf
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/csok_koordinator_tb_2013.09.30.pdf
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/vezetofelkeszitesi_asszisztens_tb_2013.09.30.pdf
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/pfm_gyakornok_tb_2013.09.30.pdf
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/anyagszerkeszto_gyakornok_tb_2013.09.30.pdf
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/pfm_koordinator_tb_2013.09.30.pdf
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/4-uj-allaslehetoseg-szovetsegnel
mailto:mozer.bence@cserkesz.hu?subject=Okt%C3%B3beri%20%C3%A1ll%C3%A1shirdet%C3%A9s

