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Az MCSSZ helyzete 

Meghívó rendkívüli küldöttgyűlésre 

MEGHÍVÓ 
 
a Magyar Cserkészszövetség 
2013. évi rendkívüli országos küldöttgyűlésére 
 
Időpontja: 2013. november 23. szombat 17 óra 30 perc 
Helyszín: Arany János Általános Iskola és Gimnázium (Budapest XII. ker., 
Meredek utca 1.) 
 
17.00 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat 
18.00 óra: Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja 
 
 
Tárgysorozat és napirend: 

1. Országos Elnöki köszöntő 
2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő 

megválasztása, szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók 
jelentése, napirend elfogadása 

3. Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 
4. Az Országos Elnökség 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, 

valamint az OKGY 2012.05.19./9. számú határozat hatályon kívül helyezése 
5. Az Országos Intéző Bizottság 2011. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása, valamint az OKGY 2012.05.19./10. számú határozat hatályon 
kívül helyezése 

6. A Felügyelő Bizottság 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, 
valamint az OKGY 2012.05.19./11. számú határozat hatályon kívül helyezése 

7. A 2011. évi közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint az OKGY 
2012.05.19./12. számú határozat hatályon kívül helyezése 

8. A Magyar Cserkészszövetség 2011. évi költségvetési tervének elfogadása, 
valamint az OKGY 2012.05.19./13. számú határozat hatályon kívül helyezése 

9. A Magyar Cserkészszövetség új alapszabályának elfogadása, valamint az 
OKGY 2012.05.19./8. számú határozat hatályon kívül helyezése 

10. Javaslatok, indítványok 
11. Országos elnöki lezárás 

 
Amennyiben a közgyűlés az eredetileg összehívott időpontban nem bizonyul 
határozatképesnek, a megismételt közgyűlés azonos napirenddel, a szavazati joggal 
rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a 
közgyűlés csak az eredeti napirendi témákban hozhat érvényes döntést (Asz 63. § 
(2) bek.). 
 
Szálláslehetőség: Igény esetén a vidékről érkezők részére igyekszünk 

tel:2012.05.19.%2F9
tel:2012.05.19.%2F8


szálláslehetőséget biztosítani szombat estére. 
 
Részvételi és szállásigényeteket kérjük legkésőbb november 6-ig jelezzétek 
a titkarsag@cserkesz.hu címen vagy a 20/5481-766-os telefonszámon. 
 
Budapest, 2013. október 21. 
Jó munkát! 
 
Buday Barnabás cst. (16.) 
az MCSSZ elnöke 
 
 
 
Kéréseink: 
Az előkészítő anyagok 
a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok oldalon 
elérhetőek. A helyszínen már nem kerülnek felolvasásra, ezért kérjük a résztvevőket, 
hogy még a küldöttgyűlés előtt megfelelően tájékozódjanak, továbbá a küldöttgyűlés 
gördülékenysége érdekében, kérdéseiket küldjék meg levélben vagy elektronikusan. 
A 2013. november 8-ig beérkező kérdéseket és válaszokat szintén elérhetővé 
tesszük. 
 
Rövid tájékoztató az Országos Küldöttgyűlés működéséről 
(a hatályos Alapszabály alapján) 
 
Meghívók kiküldése és kézbesítése: 
Az MCSSZ Titkársága összhangban, az Alapszabályban foglaltakkal, az MCSSZ 
tagjait elektronikus levél útján hívja meg. Amennyiben a küldött elektronikus 
levélcíme nem jóváhagyott, akkor a meghívót a csapatparancsnokán keresztül kapja 
meg. Amennyiben sem a küldöttnek, sem csapatparancsnokának nincs megerősített 
elektronikus elérhetősége, akkor a küldött a meghívót postai úton kapja meg. 
Kérünk szépen minden küldöttet, hogy jelezzen vissza a meghívó sikeres 
kézbesítésről. 
 
Küldöttgyűlésen tárgyalt anyagokhoz való hozzáférés: 
A tagok számára a Küldöttgyűlésre szánt indítványokat, tájékoztató anyagokat az 
MCSSZ Titkársága az országos küldöttgyűlés előtt legkésőbb 25 nappal köteles 
elérhetővé tenni a tagság számára. Az anyagok terjedelmük miatt és a tetemes 
postai költség miatt 
a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok honlapon 
lesznek elérhetőek. Akinek azonban a tagság közül gondot okoz az anyagok 
beszerzése, levélpostai úton jelezheti azok igénylését az MCSSZ Titkársága 
számára (címe: Budapest, 1025 Tömörkény u. 3/a). 
 
Kik szavazhatnak az országos küldöttgyűlésen: 
A küldöttgyűlésen mandátummal rendelkeznek a kerületek küldöttei, a kerületi 
elnökségek egy-egy tagja és az országos elnökség tagjai. 
 
 
Legfontosabbak: 

mailto:titkarsag@cserkesz.hu
tel:20%2F5481-766
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok
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MEGHÍVÓ PDF 
FORMÁTUMBAN: http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/meghivo_2013-
11-23.pdf   
ALAPSZABÁLY 
ELŐTERJESZTÉS: http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/asz_2013-11-
23-ot_-_eloterjesztett_anyag.pdf 
 
KÍSÉRŐ 
LEVÉL: http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/tajekoztato_level_rendkivuli
_okgy-re.pdf 
 
AZ ORSZÁGOS TANÁCS 
HATÁROZATAI: http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/hatarozatok_melle
klettel-2013-10-12.pdf  

Új szakvezetők kinevezése 

Az MCsSz szakági konferenciájának keretében az OVT új szakvezetőket nevezett ki, 
illetve régóta dolgozó szakvezetőket erősített meg. A szakági munkánk érdekében az 
országos szintű vezetők az OVT_vel közösen irányítják a szakági munkákat, és 
fogják össze a szakágakban résztvevők életét. 
Országos szakági vezetőink: 
Kovács Lóránt csst. (412.) - katasztrófavédelmi szakág 
Markó Gergely csst. (140.) - ejtőernyős szakág 
Nagy Gergely csst. (442.) - barlangász szakág 
Némethy Kálmán csst. (442.) - regös szakág 
Vidovich Kálmán cst. (298.) - kerékpáros szakág 
Ware Áron csst. (126.) - vízi szakág 
Még nem rendelkezik országos szakvezetővel: 
hegymászó szakág 
lovas szakág 
repülős szakág 
sí szakág 
vadonlakó szakág 
 
Mindegyik szakág elérhető lesz jövő héttől a szakág neve@cserkesz.hu címen 
(pl. vadonlako_szakag@cserkesz.hu). 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Film- és színdarab ajánló 
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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. 

Huszonöten már a katasztrófavédelmi szakágban 

Huszonöten már a Katasztrófavédelmi Szakágban, 
huszonöt cserkész a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság képzésén 
 
Szeptember 25-én megalakult Katasztrófavédelmi Szakágunk immáron huszonöt 
fővel bővült az október 12-ére, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
szervezett katasztrófavédelmi képzésre. E szakmai képzésnek a célja, hogy az ezen 
résztvevők szervezetei a november eleji minősítő vizsgán szervezetük részére 
nemzeti minősítést nyerjenek, és így hivatalosan is katasztrófa-helyzetekben önálló 
egységként bevetésre kerülhessenek. Szövetségünk tagjai nagy tiszteletet vívtak ki 
maguknak a többi résztvevő, egytől egyig „profi” szervezet képviselői körében: 
egyenruhánk, szervezettségünk, felkészültségünk mindenkit meglepett. 
 
A lelkesedés nem hagyott alább: november elején minősítő vizsgát teszünk, így az 
MCSSZ a nemzeti minősítést megszerzi, szakágunk pedig önálló katasztrófavédelmi 
egységként működhet. Rövid távú célunk, hogy egységünket és identitásunkat 
kifejezve saját egyenpólót terveztessünk, illetve pályázatok útján, katasztrófa-
helyzetekben is bevethető eszközparkot hozzunk létre. Természetesen a minősítő 
vizsga után minden további érdeklődőt szeretettel várunk köreinkbe! 
 
 
MCSSZ kommunikáció 

Gyűrűk ura kosártorna 

 Kedves sportolni vágyó cserkésztestvérek! 
 
Nem vagyunk babonásak: 13. alkalommal is várunk benneteket! 
Mi ott leszünk, gyertek ti is! 
Vajon kinek hoz szerencsét a 13-as szám? 
 
 
XIII. Kalazantius Kosárlabda Torna, avagy "Gyűrűk Ura" Választás 
 
 

mailto:programajanlas@cserkesz.hu
mailto:programajanlas@cserkesz.hu
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Örömmel hirdetjük, hogy a X. Cserkészkerület és a 412. sz. Kalazanti Szt. József 
Cserkészcsapat idén is megrendezi a hagyományos "Gyűrűk Ura" választást. 
Időpont: 2013. november 9., szombat, 9.30 órától. 
Helyszín: a gödöllői Premontrei Szt. Norbert Gimnázium 2 db fedett tornatermének 3 
db kosárpályája. 
(Gödöllő ne ijesszen meg senkit! Budapest Örs vezér tértől HÉV-vel kb. 45 perc alatt 
elérhető az iskola.) 
 
Kategóriák: 
 
Lányok és fiúk. 
(Létszám problémák esetén vegyes csapat is jelentkezhet, amennyiben vállalja a fiúk 
közötti indulást.) 
 
Korosztályok: 
 
- cserkészek (elsősorban 13-16 évesek, de vállalkozó kedvű fiatalabbak is jöhetnek); 
- vándoroknak és felnőtt cserkészek (17+ évesek); 
-a kószák a maguk születési dátuma alapján. 
 
Fiatalabb cserkész játszhat idősebbek között, fordítva azonban nem. Életkornak a 
2013. december 31-ig betöltött életévet tekintjük. 
Egy cserkész csak egy csapatban játszhat. 
Részvétel: legalább 5 fős csapatok (+ max. 4 cserejátékos) jelentkezését várjuk 
Budapestről és vidékről egyaránt, más cserkészkerületekből is. 
 
Felszerelés: 
 
Csapatonként kétféle egységes "mez", lehetőleg 1 db kosárlabda, váltott tornacipő. 
 
Nevezési díj: 
 
500 Ft/fő, melyet a helyszínen kell befizetni. (Bérleti díj, büfé és nyeremények 
fedezésére.) 
A torna egészének lebonyolítási költségeit a Kerület a lehetőségei szerint támogatja. 
 
Jelentkezési cím: 
 
drótposta: murci80@gmail.com 
 
telefon: 30/582-1845 
 
Jelentkezési határidő: 
 
2013. október 31. (Korábban is lehet, sőt...) A jelentkezők a részletekről a 
későbbiekben tájékoztatást kapnak. 
 
 
Jó munkát! 
Marosi Márton 

mailto:murci80@gmail.com
tel:30%2F582-1845
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Sikeresen zárultak az október 19-ei emléktúrák 

Egyre többen mennek túrázni 
 
A főváros közeli Budakalászról indultak a túrázok október 19-én reggel, csípős, őszi 
időjárási körülmények között. Így is, összesen kétszázhetvenöten vállalták a túrát 
Pomázra három távon, ami a tavalyi teljesítménytúrához képest mintegy ötven 
emberrel több résztvevőt jelentett. Az esemény mára kivívta magának azt a rangot, 
hogy nemcsak cserkészek vesznek részt rajta, hanem természetbarátok, 
természetjárók is, ezúttal fele-fele arányban. Európai Uniós támogatásnak 
köszönhetően ingyenes volt a szervezett kirándulás.  
 
A teljesítménytúrákat évek óta a 937. Szent Tarzíciusz cserkészcsapat tagjai 
rendezik meg az 1956-os Magyar Forradalom, és az 1848-49-es Forradalom és 
Szabadságharc emléke előtt tisztelegve. Ezúttal 56, 28 és 14 km-es távon 
haladhattak a résztvevők. 
 
 
A távok a Pilis- és Visegrádi-hegység jelzett túraútvonalain lettek kijelölve, ahol 
cserkészek várták a regisztrált túrázókat. Ők az ellenőrzési pontokon pecséttel 
igazolták, hogy jó úton jár a bakancsos. A célban zsíros kenyér, forró tea, emléklap 
és kitűző várta a beérkezőket 
 
A 14 km-es távot elsőként a Budapesti Erőmű túraszakosztályának tagja, Kovács 
Zsolt teljesítette három óra tíz perc alatt, őt követték fél óra múlva a csillaghegyi 
(831.) Szent Kristóf cs.cs. Levendula és Vadkan őrs cserkész tagjai. 
 
Miskolcon első alkalommal volt emléktúra a 775. és 784. számú cserkészcsapat 
szervezésében, ahol 74-en indultak el, és csak ketten adták fel a nehéz pálya miatt. 
Itt is, mint a budapesti túrán fele cserkész, fele nem cserkész, a legidősebb túrázó 60 
év körüli, a legkisebb kiscserkész 10-12 éves volt. 
 
Ez a program része az Új Széchenyi Terv stratégiai elképzeléseihez szorosan 
illeszkedő „Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása” című TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-
0001 számú kiemelt projektnek, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt megvalósításáért felelős 
két konzorciumi partner a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar 
Cserkészszövetség. 
 
Nagy Emese 
MCSSZ kommunikáció 

Beszámolók 

Szakági konferencia 

Október 26-án rendezte meg az MCsSz a szakági konferenciáját a TÁMOP 5.2.8-as 
projektportfólió keretében a Budai Várban. 
A konferencián részt vettek az MCsSz, a KMCsSz és az SZMCS tagjai közül, 

mailto:nagy.emese@cserkesz.hu


valamint egy részére a CspkVK jelöltejei is csatlakoztak hozzánk. A szakágak helye, 
szerepe, a korosztályokban jelenlétéről folyt az eszmecsere, valamint mindannyiunk 
számára elfogadott menetrendet állítottunk fel a stratégiai terveink érdekébe. 
Mindezek mellett a szakági vezetőket kinevezte az OVT. A konferencia anyagait 
rövidesen megtaláljátok a honlapunkon. 
Hálásan köszönjük a szervezésben segítséget nyújtó és házigazdaként jelen lévő 
BGA Zrt. munkáját, aki a konzorciumi partnerünk, valamint Constantinovits-Csóka 
Sarolta csst. (832.) szakági koordinátor munkáját! 
 
Ez a program része az Új Széchenyi Terv stratégiai elképzeléseihez szorosan 
illeszkedő „Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása” című TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-
0001 számú kiemelt projektnek, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt megvalósításáért felelős 
két konzorciumi partner a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar 
Cserkészszövetség. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Házunk tája... 

Figyelem, álcserkészek! 

 Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Ilyen jelenséggel még nem találkoztam 23 éves cserkész pályafutásom alatt, ezért 
annak érdekében, hogy mások ne szaladjanak bele hasonló esetbe megosztom 
veletek a kis történetünket. 
 
A miskolci Zöld Cserkésznap alkalmával széles körben meghirdettük a segítőként 
való részvétel lehetőségét. Egy számomra ismeretlen fiatal is jelentkezett két társával 
együtt segítőnek, akikkel többszöri levélváltásunk után tisztáztuk, hogy valóban 
cserkészek, és az "egyik budapesti Kapisztrán" csapat tagjai. Nem akartam 
bizalmatlan lenni, mert jó fejnek tűntek, és nem mentem bele a további kérdésekbe, 
hogy hogy hívják a parancsnokot, mi a telefonszáma, mi az igazolvány számuk, stb. 
Pár olyan cserkész kulcsszót is bedobtak, ami minden bizalmatlanságomat 
eloszlatta. A lényeg, hogy végül nem jöttek el, egész durván cserben hagytak minket, 
ott a helyszínen kellett helyettük embereket találni. Már akkor motoszkált valami 
bennem, hogy itt valaki tudatosan vágott át. Amikor az esemény után küldtem egy 
kérdő e-mailt, hogy miért hagytak cserben egyértelműen kiderült, hogy nem 
cserkészek, és eszük ágában sem volt eljönni. Biztosan jót szórakoztak, mi annyira 
nem… 
 
A srác egyébként valós személy, Juhász Mátyásnak hívják, 
FB-oldala: https://www.facebook.com/juhaszmatyas82 
talán valami köze van/volt a cserkészekhez, mert tud alap infókat rólunk. 
 
Szóval feltétlen bizalom ide, bizalom oda, érdemes az általatok nem ismert 
cserkészeket leinformálni, nehogy úgy járjatok, mint mi. Talán az ECSET ebben is 
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segít majd. 
 
JM! 
 
Jernei Péter cst. (784.) 
II. ker 
ügyvezető elnök 

Megjelent az októberi MCS! 

Ízelítő a tartalomból: 
BECSERKÉSZ: Interjú Böjte Csabával 
TREND: tábordroid - tábori alkalmazások cserkészeknek! 
VILÁGJÁRÓ: Gilwell-park 
SZAKÁG: barlangász cserkészek a föld alatt 
HÓNAP KÉPE: a kék trabant 
 
Az újság hamarosan nyomtatásban, ingyenesen is megjelenik! 
 
Az újság megtekinthető a www.cserkesz.hu/mcs oldalon. 

Mit köszönök a cserkészetnek? 

A 25. Szent Imre cserkészcsapat újjáalapító parancsnokának 100 éves születési 
évfordulója alkalmából pályázatot hirdet: "Mit köszönök a cserkészetnek?” címmel. 
 
A pályázat célja, hogy emléket állítson a csapat alapítójának, Béla bának, cserkész- 
és ifjúságnevelői munkájáért. Negyedik alkalommal hirdetik meg és most nemcsak a 
25. Szent Imre Cserkészcsapatban, hanem össznemzeti szinten, a világ bármely 
táján élő minden magyar cserkész számára. A jelentkezési határidő október 31. 
 
A pályázaton a következő kérdésekre adott leleményes és minél érdekesebb 
válaszokkal lehet például jelentkezni: Mit jelent számomra cserkésznek lenni? Miben 
változtatta meg az életemet? Milyen tapasztalatot, tudást szereztem? Vannak-e 
olyan életre szóló élményeim, melyekre mindig szívesen emlékszem vissza? 
Találtam-e igaz barátokat? Kaptam-e példaképeket, iránymutatást vezetőimtől? 
 
 
Részletek: http://www.cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/mit_koszonok_a_cserk
eszetnek_palyazat.pdf 

OT döntések 

Csapatok (újak és megszüntetettek) 

Az OT ülésének döntései alapján az alábbi csapatokkal bővült az MCsSz: 
37. Magyarok Nagyasszonya - Kaposvár - Pécsi Cserkészkerület 
313. Szt. József - Békásmegyer - Budai Cserkészkerület 
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Az OT ülésének döntései alapján az alábbi csapatokat szüntette meg az MCsSz: 
436. Fekete István - Farkasrét - Budai Cserkészkerület 
1614. gr. Széchenyi István - Simontornya - Pécsi Cserkészkerület 
 
A megszűnt csapatok tagságát a Központi Iroda értesíti. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Külügyi Hírek 

Idén is Külügyi Képzés! 

 Idén is szeretettel várunk minden külügyi munka, idegen nyelvek és kultúrák iránt 
érdeklődő, 16 év feletti cserkészt a Külügyi Képzésen! 
 
Minden fontos információt megtaláltok itt, a képzést promótáló plakáton, itt. 
 
Hetyey Annamária (702.) 

WSJ2015 - Rajparancsnok és Központi Vezető jelentkezés 

Kedves Cserkészek! 
 
A Magyar Dzsembori Csapat várja minden olyan cserkész jelentkezését, aki részt 
szeretne venni 23. Cserkész Világdzsembori kapcsán a Központi 
Vezetőség munkájában, illetve a dzsemborin rajt szeretne vezetni. 
A fenti szolgálatokra 2013. december 15-ig lehet jelentkezni. A jelentkezőknek 
részt kell venniük a 2014. február 15-én, szombaton tartott vezető 
válogatón. (Amennyiben jelentkezni szeretnél, erre a napra ne tervezz más 
programot!) 
 
A rajparancsnokok egy 36 cserkészből és 3 őrsvezetőből álló rajt kell vezessenek. 
A dzsembori előtt 5 felkészítő hétvége és a dzsembori utáni lezáró hétvége 
megszervezéséért felelősek, valamint minden, a rajukat érintő központi munkában 
részt kell venniük. 
 
Az alábbi feladatkörökre keresünk Központi Vezetőségi tagokat: 
Kommunikáció- és Média vezető: 

 Hazai sajtómegjelenések 
 Honlapkezelés 
 Dzsembori Album és egyéb nyomtatott anyagok elkészítése 

Pénzügyi asszisztens: 

 Pályázatírás 
 Könyvelés 
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 Anyagelőkészítés 

Megjelenési vezető: 

 A Magyar Csapat dzsemborin való megjelenésének megtervezése és 
kivitelezése 

 A magyar kiállítás megtervezése és kivitelezése 
 Dizájnelemek kidolgozása 
 Egyenruhával és felszereléssel kapcsolatos munkák 

Csárdavezető + logisztikus: 

 A magyar „Food House” projektjének teljes körű menedzselése 
 A magyar „Food House”-hoz és a Magyar Csapathoz tartozó logisztikai, 

szállítmányozói tevékenységek ellátása 

Fotós (és videós): 

 A felkészülés-, a Dzsembori-, és az utóprogramok során professzionális 
fényképek (esetleg filmfelvételek) készítése 

 A készült fényképek (esetleg filmfelvételek) válogatása, rendszerezése, 
utómunkái, közzététele 

 
A jelentkezés feltételei: 
 
Rajparancsnok: 

 1993. július 27. előtt születtél; 
 Legalább társalgási szintű angol nyelvtudással rendelkezel; 
 Valamelyik cserkészcsapat regisztrált és aktív tagja vagy; 
 Legalább segédtiszti képesítés (megszerzése legkésőbb 2015. február 15-ig); 
 Vezetői tapasztalat; 
 Az elmúlt Világdzsemborik valamelyikén már részt vettél; 
 Csapatodnak két évre visszamenően nincs tartozása az MCsSz felé (tagdíj, 

éves jelentés); 
 Nincs Veled szemben érvényben lévő eltiltás. 
 Előnyt jelent: Elmúlt Világdzsemborin (vagy egyéb nemzetközi táborban) 

vezetőként való részvétel; Több idegen nyelv ismerete. 

Központi Vezető: 

 1993. július 27. előtt születtél; 
 Legalább társalgási szintű angol nyelvtudással rendelkezel; 
 Valamelyik cserkészcsapat regisztrált és aktív tagja vagy; 
 Tapasztalattal rendelkezel a megjelölt feladatkörrel kapcsolatban; 
 Csapatodnak két évre visszamenően nincs tartozása az MCsSz felé (tagdíj, 

éves jelentés); 
 Nincs Veled szemben érvényben lévő eltiltás. 



 Előnyt jelent: Elmúlt Világdzsemborin (vagy egyéb nemzetközi táborban) való 
részvétel; Több idegen nyelv ismerete. 

 
A jelentkezés menete: 
 
1. A jelentkezés elektronikus úton történik, az itt található adatlap kitöltésével. 
 
2. Írj egy cserkészönéletrajzot. A következő témákra mindenféleképpen térj ki: 

 hogyan lettél cserkész; 
 milyen képesítéseid vannak, hol és mikor szerezted őket; 
 írj az esetleges vezetői munkádról; 
 írj a nemzetközi cserkész tapasztalataidról; 
 írd le mit tervezel a cserkészetben dzsembori után. 
 Az önéletrajz fejlécében tüntesd fel a neved és a cserkészcsapatod számát és 

nevét. PDF fájlként mentsd el úgy, hogy a fájl neve a következő legyen: 
nev_csapatszam_oneletrajz. Például: gipszjakab_1234_oneletrajz. Az 
önéletrajzot csak ebben a formában tudjuk elfogadni. 2013. december 15-ig 
küldheted el a dzsembori@cserkesz.hu email címre. 

3. Írd le maximum egy oldalban, hogy miért szeretnél részt venni a dzsemborin! 
Amennyiben Központi Vezetőnek jelentkezel, kérlek írj a betölteni kívánt 
szakterülettel kapcsolatos tapasztalataidról is. A motivációs levél fejlécében tüntesd 
fel a neved és a cserkészcsapatod számát és nevét. PDF fájlként mentsd el úgy, 
hogy a fájl neve a következő legyen: nev_csapatszam_motivacio. Például: 
gipszjakab_123_motivacio. A motivációs levelet csak ebben a formában tudjuk 
elfogadni. 2013. december 15-ig küldheted el a dzsembori@cserkesz.hu email 
címre. 
 
4. A vezetőválogatóra hozz magaddal a csapatparancsnokod által kiállított ajánlást, 
mellyel jóváhagyja jelentkezésed a dzsembori csapatba! 
 
 
A vezetőválogatón válaszolni fogunk minden kérdésedre. Amennyiben úgy érzed, 
hogy a jelentkezéshez kapcsolódó kérdésed lenne, kérlek küldd 
a dzsembori@cserkesz.hu email címre. 
 
 
Jó munkát! 
Böröczky Csongor csstj. (442.) 
csapatvezető 
Magyar Dzsembori Csapat 

III. Eurázsiai régiós dzsembori - Kazahsztán, 2014 

 Kedves Cserkészek! 
 
A Kazahsztáni Cserkészszövetség szeretettel vár külföldi (így magyar) cserkészeket 
is a 2014-ben megrendezésre kerülő III. Eurázsiai régiós dzsemborijukra! 
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Résztvevőnek 12-18 éves, a nemzetközi tábortörzsbe (IST) pedig 18 év feletti 
cserkészeket jelentkezhetnek. 
 
A tábor ideje: 2014. július 25. - augusztus 4. 
A tábor helye: Akmola régió, Kazahsztán 
A tábor hivatalos nyelve az orosz, de az oroszul nem tudók számára biztosítanak 
fordítót. 
 
 
Részvételi díjak: 
 
A cserkész korosztály részvételi díja függ a jelentkezés beadásának idejétől is! 

 2014 március 1. előtti fizetés esetén 120 € 
 2014. június 1. elótti fizetés esetén 135 € 
 ez utáni fizetés esetén 150 € 

IST: egységesen 50 € 
 
A részvételi díj tartalmazza az étkezést, a tábor működési költségét, a kirándulások 
költségét, a transzfer árát Asztanából a tábor helyszínére és vissza. 
 
Jelentkezési határidő: december 31! 
 
A részvételi díj sajátossága miatt mindenképp szeretnénk június 1. előtt regisztrálni a 
kiutazókat, de még jobb lenne, ha már március 1. előtt lenne rá lehetőség. 
 
Jelentkezés az intercom@cserkesz.hu címen a megadott határidőig. További 
kérdéseitekkel is forduljatok hozzánk bizalommal! 
 
 
Hetyey Annamária (702) 
 
 

4. Nemzetközi Őrsi Dzsembori - 2014, Koreai Köztársaság 

 Kedves Cserkészek! 
 
A Koreai Cserkészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket a 4. Nemzetközi 
Őrsi Dzsemborira! 
 
A tábor ideje: 2014. augusztus 2. - 9. 
A tábor helyszíne: Korea, pontosítás később várható 
 
A tábor költsége: 

 résztvevőknek és vezetőiknek 250 $ 
 nemzetközi tábortörzs (IST) tagoknak 200 $ 
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A tábordíj tartalmazza: 

 étkezéseket 
 sátrazást (saját sátrat nem kell vinni) 
 dzsemboris emléktárgyak 
 biztosítás 
 utazás a reptér és a táborhely közt, oda-vissza 

Korhatárok: 

 12-17 éves cserkészek jelentkezhetnek résztvevőnek 
 18 év feletti cserkészek csak vezetőként vagy IST-ként vehetnek részt 

Lehetőség van HoHo-n (helyi cserkészeknél tölteni az időt, hogy jobban meg 
lehessen ismerni a környéket) részt venni, 3 nap hosszan a tábor előtt vagy után. 
 
Jelentkezési határidő november 15, az intercom@cserkesz.hu-ra küldött üzenettel. 
 
Hetyey Annamária (702) 
 
 
 

Dániai dzsembori - A vikingek visszavágnak! 

Kedves Cserkészek! 
 
A dán Det Danske Spejderkorps cserkésszövetség szeretettel meghívja a Magyar 
Cserkészszövetség tagjait az E2014 címet viselő nemzetközi dzsemborijukra. A 
tábort egy viking témájú cserkészparkban tartják, ahol a résztvevők nem csak a 
vikingek életstílusával ismerkedhetnek meg, de ízelítőt kapnak a táborozás dán 
szokásairól is. A park a maga 85 hektáros méretével még több izgalmat tartogat, de 
ezt majd csak a résztvevők ismerhetik meg! 
 
A tábor ideje: 2014. július 22. - 31. 
A tábor költsége: 1500 dán korona (kb. 200 €) 
A tábor helyszíne: Stevninghus Spejdercenter, Kliplev, Aabenraa 
Korhatár nincs, a szervezők szerint körülbelül 23 éves korig szólnak a programok. 
 
A tábordíj tartalmazza: 

 programokat 
 étkezést 
 építőanyagot 
 tűzifát 
 WiFi-hozzáférést 
 táborhelyet 

Ha rövidebb ideig szeretnétek részt venni a táborban, a szervezők részéről ez is 
megoldható, 200 dán korona körüli napidíj fejében. 
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Jelentkezés 2013. december 31.-ig az intercom@cserkesz.hu címen, további 
kérdéseiteket is szívesen várjuk ugyanerre a címre! 
 
Hetyey Annamária (702) 

Luxemburgi centenáriumi tábor, 2014 

 Kedves Cserkészek! 
 
A Luxemburgi Cserkészszövetség (FNEL) szeretettel vár magyar cserkészeket is a 
Centenáriumi Nagytáborukba! 
 
A tábor helye: Luxembourg-Kirchenberg 
A tábor ideje: 2014. július 17-26 
A tábor költsége: 300 EUR 
 
Korhatárok: 

 11-15 éves korosztály – cserkész 
 15-18 éves korosztály – kósza 
 18-26 éves korosztály - vándor 

A táborhelyet erdő veszi körül, 10 percnyire Luxembourg belvárosától és mindössze 
15 km-re a reptértől és a vasútállomástól, valamint fogyatékkal élők számára is 
megközelíthető. 
 
Jelentkezési határidő 2013. december 31., az intercom@cserkesz.hu email címre 
küldött levéllel. 
 
További kérdéseitekkel is forduljatok hozzánk bizalommal! 
 
Hetyey Annamária (702) 

Olaszországi rover program - Route Nazionale, 2014 

 Kedves Cserkészek! 
 
Az Olasz Cserkészszövetsgé (AGESCI) szeretettel vár magyar cserkészeket is a 
2014-ben megrendezésre kerülő Route Nazionale elnevezésű, kifejezetten 
vándoroknak szóló programjára. Az esemény megszokott az olasz cserkészek 
körében, ami kevésbé megszokott, hogy a bátorságra helyezi a hangsúlyt. Itt az 
ideje, hogy a vándor korosztály szembenézzen a kihívásokkal, aktív cselekvővé 
váljon az életben, tudatosan építse a jövőjét és tevékeny, elkötelezett és felelősséget 
vállaló felnőttekké váljanak. 
 
34000 olasz rover kiegészülve körülbelül 500 külföldi résztvevővel indul el az úton, 
ahol nem csak a részvétel a fontos, hanem fejlődhetnek elkötelezettségükben, 
vezetői képességeikben és a tudatos civil életük fejlesztésében is. 
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Korhatár: 18-21 év 
A tábor ideje: 2014. augusztus 1.-10. 
A tábor helye: San Rossore, Pisa, Olaszország 
A tábor költsége: 150 € 
 
A tábordíj NEM tartalmazza: 

 utazási költségek 
 mobil tábor költségei (ezt minden nemzetközi cserkészek csapat/őrs épít, az 

útvonaluknak megfelelően) 

A táborban van lehetőség egy műhely (workshop) szervezésére is, amennyiben a 
résztvevők szeretnék ezt. 
 
Előzetes érdeklődés jelzésének határideje: 2013. október 31, 
az intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel. 
 
Hetyey Annamária (702) 

Meghirdetések 

Recepciós állás a Scoutmaster Kft-nél 

A Scoutmaster Kft munkatársat keres az alábbi munkakör betöltésére 
 
Panziós ügyintéző, RECEPCIÓS 
 
Ha van kedved egy 15 szobás panzió újranyitásában tevékenyen részt venni, és 
megfelelsz az alábbi feltételeknek, várjuk jelentkezésed! 
 
 
http://scoutmaster.hu/allas-hirdetes-panzios-ugyintezo-recepcios/ 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. október 28., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt  

 
 
 
--  
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége 
http://www.cserkesz.hu/elnokseg/ 
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