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Az MCSSZ helyzete 

A megújulás jegyében 

Együttműködési megállapodást kötött a Kiskunok Vidékért Egyesület, a Magyar 
Cserkészszövetség és Bugac Nagyközség Önkormányzata, mely lehetőséget biztosít arra, hogy 
pályázatot nyújtsanak be a bugaci és sárpentelei cserkész táborhelyek felújítására, turisztikai 
útvonal kiépítésre, illetve táborok, falunap megrendezésére a LEADER programhoz. Az okiratot 
ma (június 6-án) írta alá Kapus Krisztián, a Kiskunok Vidékéért Egyesület elnöke, Szabó László 
Bugac polgármestere és a Magyar Cserkészszövetség képviselője a kiskunfélegyházi 
Városházán. 
 



A projekt célja, hogy két eltérő kulturális adottságokkal rendelkező helyszín (Bugac és 
Sárpentele) értékeit, hagyományait feltárja, és széles körben megmutassa az ifjúsági korosztály 
számára. Az együttműködési további célja élő kapcsolatok létrehozása, közös projektek 
megalapozása a Magyar Cserkészszövetség, Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunok 
Vidékéért Egyesület együttműködésében. A két helyszínen, Bugacon és Sárpentelén egy-egy 
munkacsoport jön létre, amelyeket a kiválasztott koordináló fog össze. A csoportok az 
együttműködés keretei között felkutatják a helyi értékeket, megalapozzák a fejlesztések 
fenntarthatóságát. Ezzel párhuzamosan megvalósul a bugaci és a sárpentelei cserkész táborhely 
felújítása, turistaútvonalat alakítanak ki Bugacon, megtörténik a helyi ásatás fogadóterületének 
rendezése. A megújított helyszíneken falunapot és táborokat szerveznek. Az elért 
eredményekről, illetve a helyi értékekről kiadványok készülnek. Pályázati siker esetén a 
beruházások jövő nyárra elkészülnek – tájékoztatta a Félegyházi Közlöny Onlinet Katona Fábián 
Viktória, a Magyar Cserkészszövetség képviselője. 
 
Forrás: felegyhazikozlony.hu 

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. 

Beszámolók 

Tábori polók - kedvezményes megrendelések! 

Mindenki minden alkalomra gyártat pólókat. Időnként ezt szervezetten intéztük, időnként nem. 
Most a legjobb megoldást találtuk. Bárkinek szüksége van pólóra, bátran rendelje meg a 
Polónagykertől, és hivatkozzon arra, hogy cserkész. Így a mindenkori árlistában azt az 
egységárat kapja, mintha 1000 db-ot rendelt volna. A ráteendő ábra, minta, stb. már egyéni 
tárgyalásokat jelent. Az egy darab poló egységára is ugyanannyi. Ez idén nyáron azt jelenti, hogy 
egy-egy polót 430 Ft-ért is elvihettek. 
Egyeztetés céljából keressétek Szabó Ildikót. És ne felejtsétek mondani: Cserkészek vagyunk! 



 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Árvízi riport 

Több száz cserkész, közel 100 óra helytállás, szélsőséges körülmények és kitartó önkéntesség. A 
2013-as ár rekordokat döntött és a felkészült hivatásos munkája mellett is nagy pusztítást 
végezhetett volna. Idén azonban rég nem látott összefogás valósult meg a közös cél érdekében. 
 
Június 6. és 9. között több mint egy tucat budapesti és vidéki helyszínen, folyamatos koordináció 
mellett vettek részt cserkészeink az árvízvédelmi munkálatokban. A legtöbben homokzsákot 
töltöttek, pakoltak teherautóra vagy éppen gátra, de volt, aki kitelepítésben és 
buzgármentesítésben segédkezett. Többen extrém körülmények között, sürgős hívásra reagálva 
vízben állva építettek gátat, vagy éjszakai szolgálatot láttak el. 
„Tulajdonképpen mi, cserkészek részt vettünk a koordinálásban, és gyorsan nélkülözhetetlenné 
vált a segítségünk” – fogalmazott Csanády Bernát (205. sz. Zrínyi Miklós cserkészcsapat). 
Bernát két cserkész társával együtt irányította a védekezést csütörtökön Budatétényben, egy nap 
alatt nagyjából 14 ezer homokzsákból álló gátat építettek fel 500 méteres hosszúságban. 
„Szombaton Szentendrére siettünk, ahol nehéz helyzetbe kerültünk a Bükkös-patak áradása 
miatt.” Egyik pillanatban 40 fokban, néhány perccel később derékig érő iszapban, jégesőben 
építették a gátat. Bernáték szerdán néhány tűzoltótól és egy katasztrófavédelmi szakembertől 
tanulták el a tartós gátépítés pikantériáját. 
 
„Amint leérkeztünk, a szervezett csapatmunkából egyenruha nélkül is rögtön kiszúrtuk, hogy ki 
cserkész.” Szovák Márton (2. sz. Sík Sándor cserkészcsapat) csütörtöktől szombatig dolgozott a 
gátakon Dél-Budán, többek között Budatétényben is. „A közös munka 6 óra alatt nagyon 
összekovácsolt bennünket, noha azelőtt nem is ismertük egymást.” – mesélte. Marci kiemelte, 
mennyire nehéz volt folyamatosan változó és szélsőséges időjárási viszonyok mellett dolgozni. 
„Mégis, jó volt látni, hogy az idő ellenére ilyen sok cserkész eljött és segített. Így a munka is 
sokkal gördülékenyebben ment.” 
A Magyar Cserkészszövetség és a Katasztrófavédelem összefogásával megvalósult árvízvédelmi 
program rendkívül sikeresnek bizonyult. Június első hetében rövid idő leforgása alatt 104 
cserkész jelentkezett önkéntes munkára, akiket szinte azonnal lehetett riasztani. Azt, hogy 
valójában hányan segítettek jelenleg is számoljuk, hiszen rengeteg cserkész vett részt regisztráció 
nélkül, azonnali hívásra a munkálatokban. 
A munka azonban még nem ért véget! A Duna apadását követően a katasztrófavédelem valamint 
a civil és önkéntes szervezetek ismét összefognak, hiszen a kár helyreállítása és az iszap 
eltakarítása még csak most kezdődött el. 
 
Kérjük, segítsétek az Cserkészszövetség és a mozgalom munkáját! Töltsétek ki az alábbi űrlapot, 
melyen megjelölitek hány alkalommal, mely helyszíneken és mennyi időt töltöttetek 
önkéntességgel. Azt is megköszönjük, ha megosztjátok személyes tapasztalataitokat és 



ötleteiteket a jövőre nézve, ezen a címen. 
 
Mózer Bence 

Egyházmegyei körökben mutatkoztunk be 

Solymosi Balázs (Balu), országos vezetőtiszt és Tekse Balázs, a Szövetség nevelési igazgatója 
június 10-én és 11-én a Veszprémi Egyházmegye papi rekollekcióján találkozott az 
Egyházmegye papságával. 
 
A rekollekciót dr. Márfi Gyula Érsek Úr vezette. Ugyanitt dr. Beer Miklós Püspök Úr 
cserkésztestvéri szeretettel és kézfogással köszöntötte a megjelent cserkészeket. A kezdő 
imádságot követően a Püspök Úr előadása előtt lehetőséget kaptunk a magyar cserkészet 
bemutatására. A cserkészet célja és küldetésének ismertetése, illetve a csapatok struktúrájának 
felvázolása után a lehetséges együttműködés került középpontba. A Főegyházmegye papsága 
érdeklődve hallgatta az elhangzottakat és a prezentációk után kitűnt, hogy közülük többen is 
látnak lehetőséget a helyi cserkészcsapatok indításának felkarolásában, vagy az egykor működő, 
de mára megszűnt csapatok újraszervezésében. Elhangzott, hogy ezt a munkát a Magyar 
Cserkészszövetség szívesen segíti a pedagógiai fejlesztő munkatársaival, a csapatalapítási 
összekötőkkel és pedagógus továbbképzéssel is. Az előadók hangsúlyozták, hogy a vallásosság 
kérdése sehol sem sérülhet. „Ha valahol azt látják az Atyák, hogy a cserkészek nem élik 
hitéletüket és eltávolodnak az Egyháztól, szóljanak nekünk, mert amit onnantól csinálnak, az 
nem cserkészet. Ha ilyen történik, akkor közbe fogunk avatkozni” – fogalmazott Balu. 
 
Az előadások után megosztottuk elérhetőségeinket és átnyújtottuk a népszerűsítő kiadványunkat 
az atyáknak. Reméljük, hogy ezek a rövidke, húsz perces előadások is közelebb vittek a 
cserkészet megismertetéséhez és sok új csapat megalakulásában segédkezhetünk a közeljövőben. 

Házunk tája... 

Programigazgató kerestetik 

A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projektjének megvalósításához 
főállású munkatársat keres az alábbi helyre: 
Programigazgató 
 
Az ideális Programigazgatónak az MCSSZ programszervezését szükséges átlátnia és 
összefognia. 
Az igazgatónak sok hétvégi programon / rendezvényen is szükséges személyesen részt vennie. 
 
 
Feladatai 
· Programok, élményközpontú rendezvények megszervezése / koordinálása, és minőség 
biztosítása. 
· Erőforrás-szervezés: a Program csapat vezetése, az asszisztensek és önkéntesek munkájának 
irányítása. 



· Megvalósítók – részben önkéntesek – koordinálása. 
· Kapcsolattartás és a tevékenységek összehangolása a kapcsolódó szakmai területek vezetőivel 
(projektvezetés, kommunikációs team, nevelési/közösségalapítási koordinátorok). 
· Közreműködés projektek tervezésében. 
· Projekttervek elkészítése/karbantartása, projektelemek ütemezése és ellenőrzése. 
· Kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek elvégzése. 
 
Elvárások 
· Főiskolai/Egyetemi végzettség 
· Projekt-szemlélet, rendszergondolkodás 
· Kreativitás, fiatalok fejével való gondolkodás 
· Önálló munkavégzés 
· Munkatársak és önkéntesek összefogásának képessége (vezetői gyakorlat), 
· Jó kommunikációs és szervezési készség 
· Pontos munkavégzés, nagy munkabírás, terhelhetőség 
· Elhivatottság a minőségi munka iránt 
· Igény a folyamatos tanulásra és fejlődésre 
· A cserkész értékrend elfogadása (Lásd: A 10 cserkésztörvény) 
· Rendezvény- és/vagy programszervezésben szerzett tapasztalat 
· Számítógép magas felhasználói szintű ismerete (Különösen: MS Word, Excel, és Google 
programok) 
· „B” kategóriás jogosítvány 
· Alapfokú angol nyelvismeret 
 
Előnyt jelent 
· Cserkész kötődés (pl.: fogadalom, aktív cserkészélet, cserkész képesítések) 
· Angolon kívüli egyéb hasznos nyelvismeret 
· Non-profit szervezetnél szerzett tapasztalat 
· Pályázati ügyintézésben szerzett tapasztalat 
· Pedagógiai végzettség 
 
Amit kínálunk 
· Határozott idejű heti 40 órás munkaviszony, versenyképes fizetés 
· Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés 
· Tanulási lehetőség, értékteremtő környezet 
 
Munkavégzés helye 
Alapvetően Budapest, illetve rendezvények kapcsán országszerte. 
 
Jelentkezés 
A titkarsag@cserkesz.hu címre küldött fényképes pdf formátumú önéletrajzzal, és motivációs 
levéllel lehetséges. amely tartalmazza a szakmai tapasztalatokat és a fizetési igényt is. 
 
Határidő: 2013. június 24. Meghallgatások: 2013. június 25-27. 
Tervezett eredményhirdetés: 2013. június 28. Munkakezdés: 2013. július 1. 
 



Érdeklődni lehet személyesen Lakatos Gergelytől munkaidőben az alábbi irodai telefonszámon: 
06/20-5481766, vagy a lakatos.gergely@cserkesz.hu e-mail címen keresztül. 
 
A programigazgatói álláshirdetés ide kattintva PDF formátumban letölthető. 
 
A Magyar Cserkészszövetség fenntartja magának a jogot, hogy ezen álláshirdetést bármilyen 
oknál fogva érvénytelenítse. A Magyar Cserkészszövetség csak az elvárásoknak megfelelő 
jelentkezőket értesíti a meghallgatásokról. 

100 év közösség 

A magyar cserkészet centenáriuma alkalmából két cikk is megjelent a Kommentár közéleti és 
kulturális folyóirat 2013/2. számában. Borbás Barna (46.) Száz év a boldogulás ösvényein című 
írása a mozgalom jelenéről és kilátásairól szól, míg Virág András (543.) Célkeresztben a 
cserkészet című esszéje a szövetség 1948-as beolvasztásáig vezető utat mutatja be. A kiadvány 
kapható a nagyobb hírlapárusoknál 600 forintos áron. 

Külügyi Hírek 

PÁLYÁZAT: Cserkész Ifjúsági Világfórum 2014 – magyar delegált és Ifjúsági 
Tanácsadó jelölt 

 
A Magyar Cserkészszövetség pályázatot hirdet a 2014. évi Cserkész Világkonferenciát 
megelőző Cserkész Ifjúsági Világfórumon (és utána a Világkonferencián is) részt vevő 
magyar delegáltak számára, valamint Ifjúsági Tanácsadó jelölt számára. A magyar 
delegáltak részvételének költségét a Fórumon és az azt követő világkonferencián az MCSSZ 
fedezi. 
 
A Cserkész Ifjúsági Világfórum a Cserkész Világkonferencia előkészítő és tanácsadó szerve, 
melyen a nemzeti cserkészszövetségek által delegált fiatalok (18-26 év) vesznek részt. A Fórum 
határozati javaslatokat tesz a Világkonferencia számára, valamint megválasztja a Cserkész 
Világbizottsághoz delegált 6 Ifjúsági Tanácsadót (Youth Advisers to the World Scout 
Committee), akik a cserkész világmozgalom „tagságának hangját” képviselik a legmagasabb 
szintű döntéshozó testület mellett. A Fórum megtárgyalja a világkonferencia napirendjén 
szereplő kérdéseket, és ajánlásokat, javaslatokat tesz. A fórum delegáltjai részt vesznek a 
Világkonferencián is. 
 
A pályázók közül a résztvevőket az MCSSZ Országos Külügyi Bizottsága választja ki, és a 
Világkonferenciára utazó delegációval közösen készülnek fel. Megfelelő személyi kvalitások 
esetén az MCSSZ valamely résztvevőt Ifjúsági Tanácsadónak is jelölheti. 
 
A jelölttel kapcsolatos elvárások: 

• 18-26 év közti életkor a Fórum idején; 



• Magas szintű angol nyelvtudás, francia nyelvtudás előny; 
• A WOSM és a nemzetközi cserkészet ismerete; 
• Kommunikatív és szociális készség; 
• A felkészüléshez és a részvételhez szükséges idő-ráfordítás; 
• Részvétel a két fenti eseményen, 2014. augusztus 4-7., illetve augusztus 11-15. közt; 
• A Fórumon szerzett ismereteit és kapcsolatait a Fórumot követően az MCSSZ külügyi 

munkájában kamatoztatja. 

A pályázat részeként beadandó: 

• Motivációs levél; 
• Cserkész önéletrajz (fényképpel és nemzetközi tapasztalatok felsorolásával); 
• „Ifjúsági Tanácsadói program”, vízió, ami kitér a Fórumon felvetni javasolt témákra, 

irányokra – angol vagy francia nyelven; 
• Személyazonosító okmány és nyelvvizsga-bizonyítványok másolatai. 

 
A pályázat beküldendő az OKB-nak az intercom@cserkesz.hu címre. Kérdéseket szintén erre a 
címre várunk. 
 
A pályázat beküldési határideje: 2013. július 31. 
 
 
Jó munkát! 
 
Böröczky Csongor (442.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 

100 éves a Podhalei Cserkészet - Jubileum 

 KCST! 
 
A Zakopanei (Podhalei, azaz Tátra alja régió) Cserkészkörzet szervezésében 2013 július 1-7 közt 
kerül megrendezésre a fent nevezett emléktábor. Erre szeretettel várnak magyar cserkészeket is a 
rendezők. 
 
Tábor helyszíne: Zakopane (Lengyelország tátrai üdülőcentruma) központjában található 
közpark. 
Érkezés: 2013 július 1 vagy június 30. 
Hazamenetel: 2013 július 7. 
Minden 16 év feletti cserkészt szívesen látnak, aki alap szinten szót ért angol, vagy lengyel 
nyelven. 
 
Előre láthatólag 10-25 fős őrsökbe osztják majd a magyarokat, amelyekben más nemzetiségű 
cserkészek nem lesznek. A programokon közösen fogtok részt venni a lengyel őrsökkel. 
 



Tábor költsége: 35 €/fő 
 
Ez az ár az alábbiakat tartalmazza:  

• Szállás sokszemélyes sátrakban, tábori ágyakon (saját hálózsákot kell hozni) 
• Napi háromszori étkezés 
• Programok költségei: kirándulások a Tátrában, a környéken, a hely kultúrájának 

megismerése (néptánc, népzene és kézműves-foglalkozások), cserkész és más múzeumok 
meglátogatása a környéken, ÖKO és BIO programok, akadályversenyek, és akadály- 
kötélpályák, helyi ételkülönlegességek elkészítése, sajtmester látogatás, stb 

• Esténként koncertek, tábortüzek, és szabadtéri mozi. 

 
Az ár nem tartalmazza: 
 
Utazás. (A helyszínre érkezést egyénileg és önköltségi alapon kell megoldani, de a 
megszervezésében szívesen segítünk.) 
 
Jelentkezés: 2013. június 24-ig az intercom@cserkesz.hu címen 
A környékről és a városról többek a www.zakopaneinfo.hu olvashattok magyar nyelven. 
A táborról a http://www.glodowka.com.pl/stoleciezakopane honlapon lengyel nyelven leltek még 
némi infót. 
 
Jelentkezési feltételek:  

• Betöltött 16 éves életkor. 
• Minimum 2 év cserkészmúlt. 
• Cserkészcsapatod rendezett helyzete (éves jelentés, tagdíj) 

Kérdezzetek bátran, a lengyel szervezők nevében várjuk jelentkezéseteket!!! 
Jó Munkát! 
 
Csomor Gabriella és Márton (2 Sík Sándor cscs - kihelyezett egység...) 
 
Hetyey Annamária (702) 

NNT 2013 

Feleszerelések az NNT2013-ba 

Lassacskán készülünk a NNT-ba. Sokan kérdezitek, milyen felszerelésre lesz ott szükség, mit 
vigyünk magunkkal. Hogyan tudjuk használni eddig megszokott dolgainkat, mit biztosít a tábor? 
A koncepció változatlan, csak a finomítása folyik. Alapelv, hogy az őrsök, minden 
hagyományosnak mondható eszközüket hozzák magukkal, ami a mindennapi tevékenységhez 
szükséges. Erről részletes listát adunk, amelyben tört számokat is találtok. Ez azt jelenti, hogy a 
felszerelés ezen részeit több ember használja, ahol 0, 25 db-ot láttok, ott 4 emberenként 



szükséges egy eszköz, ahol 0,33, ott értelemszerűen 3 emberenként. (Ezt a listát az NNT2013 
honlapján találjátok) 
Az altáborok fölszerelését a táborban a logisztika biztosítja. Ennek forrása nagyrészt HM 
felajánlás, másrészt bérlet, kisebb részben beszerzés. Reményünk szerint a jelenlegi források 
alapján mindez már most jól láthatóan rendelkezésre áll. 
A rajok fölszerelése vegyes lesz. Azon csapatok, amelyek jelentős létszámmal vesznek részt a 
táborban, a saját őrseik, rajaik részére hozzanak magukkal minél többet a megszokott tábori 
fölszerelésből, és ennek használati rendje terveink szerint a következő: 
1. Amit saját használatba szándékoztok a táborba hozni, azt személyi felelősségre a saját csapat 
tagok között névre szólóan átadjátok, ezeket csak ők használják, de ezzel csökkenteni tudjuk az 
egyéb forrásból beszerzendő anyagmennyiséget. Ha táborba mennétek, bárhová, fölszerelést 
kellene magatokkal vinni, jelen esetben itt is ez lenne a javaslat, hogy lehetőleg minél 
komplettebb tábori fölszereléssel gyertek. Ezt a tábor elején a szállító járművetekkel a tábor 
területére be tudjátok hozni, és a végén ugyanonnan el is tudjátok vinni. 
2. Aki a saját csapattagjai részére hozott fölszerelésen kívül további fölszerelést hoz magával, 
annak kezelési rendje kétféle lehet, vagy ismerősnek vagy pedig a tábornak föl lehet ajánlani. 
Amennyiben valaki ismerős, barát veszi át, a tábor végén tőle vissza tudjátok kapni. 
Ha a tábornak ajánljátok föl, azt a logisztikára be kell szállítani, ott leltározzuk, azonosítóval 
látjuk el, és így fölszerelve névre szólóan kiadjuk. Amennyiben a használat közben a természetes 
kopáson kívül más hiba, rongálódás történik, azt a tábor végén a logisztikai csoport 
megjavíttatja, és a fölajánló részére visszajuttatja. 
Amennyiben semmi ilyen nem történik, a tábor végén ugyanazt az eszközt adjuk vissza a 
tulajdonosának, amit ő a közösbe fölajánlott. 
3. Május közepén felhívást intéztünk Hozzátok a fölszereléseket illetően. Kértük jelezzétek 
mindazt, amit a táborba föl tudtok ajánlani, ill. amit el tudtok hozni. Most ismét ez a feladat, 
legkésőbb június 30-ig szíveskedjetek megírni, mi az, amit saját használatra a táborba hoztok, és 
mi az, amit plusz fölszerelésként föl tudtok ajánlani. Itt azt is föl kell tüntetni, hogy mit adtok 
valakinek(barát, ismerős, testvércsapat) közvetlenül használatba, és mi az, amit a tábor 
logisztikai csapatára bíztok. 
Ennek alapján július elejére látható, hogy mit kell még máshonnan beszerezni, de reméljük a Ti 
nagylelkű és hatékony anyagkezelésetekkel ez a mennyiség minimalizálható. 
Egy excelben két munkafüzetet kaptok. Az egyikben a tábori fölszereléseket tudjátok megnézni, 
raji-, altábori- és őrsi fölbontásban. A másikban a raji fölszereléseket kell föltüntetni, úgy, hogy 
konkrét db számokat írtok az egyes oszlopokba: saját fölhasználás, baráti kölcsön, ill. NNT 
használat bontásban. 
Kérem figyelmesen olvassátok el ezt a levelet, és ennek alapján ha maradt még kérdés Lendvay 
Endrét, Ábrányi Balogh Pétert vagy Ribiánszky Józsefet keressétek. Kérem, a június 30-i 
határidőt szíveskedjetek betartani, mert szűk az idő, és a maradék fölszerelés beszerzése nem 
húzódhat el. 
JM!  
 
A Logisztikai Munkacsoport nevében 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 



Második részlet befizetése 

A második részlet befizetésének határideje a hónap vége. Jelen pillanatban úgy látjuk, hogy a 
tábordíj második részletét teljes egészében be kell kérnünk. Amit össze tudtunk szedni, azok ezt 
a kedvezményes tábordíjat teszik lehetővé. Amint van bármilyen forrásból újabb anyagi 
támogatás, úgy erről értesítünk mindenkit! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Lezárult a 4. Wood Badge CsTVK 

Lezárult a 4. Wood Badge CsTVK. 16 résztvevőból 15 volt jelen a zárószertartáson, 2 igazoltan 
távol. Ezen a képzésen nem csak MCsSz tagok, hanem 3 RMCsSz tag is részt vett. A magyar 
cserkészet új cserkésztisztjei, akik a Wood Badges nagy család részévé váltak. 
Bernáth Richárd (784.) 
Borka Botond (104. - RMCsSz) 
Buday Barnabás (16.) 
Csepregi Márton (1909.) 
Geiger István (923.) 
Györgyjakab Pál-István (138. - RMCsSz) 
Györgyjakab Timea-Rita (138. - RMCsSz) 
Hoffmann Ferenc (118.) 
Nagy Péter (439.) 
Németh Csenge (1909.) 
Németh-Nagy Melinda (412.) 
Rudan János (25.) 
Schoblocher Péter (1507.) 
Szórád Előd (118.) 
Tekse Balázs (958.) 
Turóczi Krisztina (25.) 
 
A számok tekintetében lévő kavarodás alapja, hogy megszerezte a Wood Badge jelvényeit egy 
korábban már CsTVK-t szerzett tisztünk. 
Szántó Attila (126.) 
 
Köszönjük a résztvevők és a képzést adók munkáját és a Isten áldását, amivel támogatta a 
képzést. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt - képzésvezető 
 



ŐVVK 18+ 

A Magyar Cserkészszövetség őrsvezetői vezetőképzést hirdet az 1996. augusztus 2. előtt 
született cserkészeknek, a 2013/2014-es évben. 
 
A jelöltek képzésre való jelentkezésének feltételei: 
 
• Minimum 1 éves cserkészmúlt 
• Legalább egy cserkésztáborban való eredményes részvétel 
• A képzés tanfolyam jellegű (4 alkalom, rendszerint péntek estétől vasárnap délutánig), melyről 
nincs mód hiányozni. A hiányzás automatikusan maga után vonja, hogy a jelentkezőnek az adott 
évben nincsen módja a meghirdetés keretén belül képesítést szerezni 
• A képzés helyszíne: Budapest, illetve környéke 
• A képzés őrsvezetői képesítést ad 
• A hiánytalanul benyújtott jelentkezés nem jelent automatikus felvételt a képzésre (a sikeres 
felvételről drótpostán kap a jelentkező cserkész értesítést)! 
 
Jelentkezés: 
A jelentkezés határideje: 2013. június 30. 
 
A jelentkezés feltétele: 
• határidőre megküldött jelentkezési űrlap kitöltve, a megfelelő személyekkel aláíratva, postai 
úton elküldve az alábbi címre, legkésőbb 2013. június 30-ig: Amberboy Domonkos, 1165 
BUDAPEST, István király utca 14. 
(Jelentkezési lap a mellékletben található, avagy egy régebbi változat is letölthető a 
http://vk.cserkesz.hu/ovvk_18%20elofeladatok.html weboldalról, melyet szintén elfogadunk) 
 
• határidőre megküldött „google űrlap” kitöltve, elektronikus úton elküldve (a google űrlap ITT 
található) 
 
Kérlek, vedd figyelembe, hogy a jelentkezési határidő benyújtása után nem áll módomban 
jelentkezéseket elfogadni, valamint hiánypótlásra sincs lehetőség! 
. 
A képzéssel kapcsolatos részletes információkat a jelentkezők számra ímélben küldjük ki. 
 
A jelentkezési határidő lejártával, az eredményesen jelentkezők között ímélen kiküldésre 
kerülnek az előfeladatok, melyek benyújtási határideje: 2013. szeptember 15. 
 
Kelt: Budapest, 2013. május 20. 
 
Amberboy Domonkos csst. (412.) 
képzésvezető 

CsTVK 



Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cserkésztiszti vezetőképzést indít a 2013-2014-es 
esztendőkre az alábbi feltételekkel (az OIB 2008. március 29-i ülésén, a határozatképes ülés után 
ismertettek alapján, és annak a jelenlévők általi hallgatólagos elfogadásával): 
A képesítéshez a feltételek a VkKMISz alapján: 
• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsőfokú végzettség, 
• segédtiszti képesítés, 
• 2 év segédtiszti gyakorlat. 
A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. A találkozási alkalmakon felül is lesznek 
feladatok. A képzési alkalmakat megtaláljátok a szövetségi eseménynaptárban. 
Jelentkezés az igényfelmérésre 2013. július 15-ig itt, amennyiben a csapatparancsnokoddal 
egyeztetted, és áldását adta a képzés megkezdésére. 
A képzés nem csapatparancsnokságra készít fel! 
 
A képzés részei 
 
Az előfeladatok: 
Jelentkezéshez: 
• önéletrajz; 
• cserkésztáborok és képzések listája; 
• jelentkezési lap; 
• Velemjáró megírása. 
 
Részvétel (2014.03.31-ig): 
• lelkigyakorlat saját közösséggel; 
• látogatás más kerületnél/szövetségnél 
• önismeretet adó, személyesen kísért lelkigyakorlat végzése. 
 
Írásbeli dolgozatok (2014.03.31-ig teljesíteni mindet, alkalmanként legalább egyet várok): 
• Az igényekre adott válaszok a cserkésztörténelemben (dolgozat); 
• Kerülettel/országos központtal való kapcsolatod értékelése (fogalmazás); 
• Csapatlátogatás; 
• Kerület és a szövetség szembeni elvárások; 
• Csapatod helye; 
• Az OEség 2006-2010. közötti időszakának értékelése. 
 
Az érintett témák: 
A képzés menetéről pár szó, mert a korábbi évfolyamok kérték, legyen előre hír róla. Az első 
alkalommal egyfelől az elvárásokat és a helyzetet ismerjük meg, valamint projektmendzsment 
ismeretekre kerül sor. Ez után kell választanotok egy, a képzés végéig lezárásra kerülő projektet. 
A második-negyedik alkalommal lesz szó a központ működéséről és gazdasági ügyekről, 
protokollról, külügyekről, retorikáról, kommunikációról, jogszabályi háttérről, stb. 
Egy portya is van a képzésben, amikor egy másik szövetséget látogatunk meg, és megismerjük a 
működésüket. 
A záróalkalom egy értékelés, egy projektek bemutatása és a zárószertartás összessége. 
 
Balu 



Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt, képzésvezető 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. június 20., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 

 


