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Az Országos Elnökség döntései 

Új kommunikációs vezető 

Kedves Vezetők! Kedves Csapatparancsnokok! 
 
Suri Szilvia vagyok, a Magyar Cserkészszövetség kommunikációs vezetője. Célul tűztem ki, 
hogy a Szövetség kommunikációs csatornáit fejlesszük, és sokkal több információt osszunk meg 
egymással, amelyben a központi iroda támogatását mindenki bátran használhatja. Folyamatosan 
naprakész, és gazdag tartalmú híreket fogunk eljuttatni mindenkihez, hogy elősegítsük a 
minőségi információáramlást a Szövetség médiumainak segítségével. 
 
Ehhez kérek segítséget Tőletek. Kérünk titeket, hogy minden érdekes hírt, mely az MCSSZ vagy 
annak honlapjára, közösségi oldalára kikerülhet, küldjétek el nekünk. Ez nemcsak a csapatok és a 
Szövetség, de a csapatok és kerületek egymás közötti kommunikációját is erősíti. 
 
A napokban várható, hogy a média intenzívebben keresi majd a cserkészeket vagy a 
Cserkészszövetséget különböző kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban (Nagykovácsi, 
Kecskemét).  
 
Országos ügyekben kérünk Titeket, hogy minden esetben az Országos Központ kommunikációs 
irodájához (kommunikacio@cserkesz.hu. vagy: 0620-8231785) irányítsátok az érdeklődő 



újságírókat. A csapatok helyi tevékenységeiről, programjairól természetesen nem kell egyeztetni 
a kommunikációt.  
 
Kérünk benneteket, ha bármilyen megkeresés érkezik felétek a sajtótól – a koordinálás, a későbbi 
publikálás és a sajtóarchiválás végett – mindenképpen egyeztessetek velünk előre, amennyiben 
lehetőségetek van rá. Természetesen, ha a sajtó nálunk érdeklődik, készséggel továbbítjuk 
számotokra a megkeresésüket! A már megjelenteket is osszátok meg velünk (hang, kép, film, 
interjúk, riportok)!  
 
Éljetek a lehetőséggel! 
 
Néhány példa, melyekben híreket várunk: 
• Mindenki számára nyitott események (rendezvények, táborok, önkéntes akciók) beharangozója 
• Programok, rendezvények, különleges alkalmak beszámolója 
• Portya, tábori beszámolók 
 
Köszönettel: 
Suri Szilvia 
kommunikációs vezető 
Magyar Cserkészszövetség 
kommunikacio@cserkesz.hu 

2013.05.29. 

OE-4/2013 Az OEség megbízza Böröczky Csongort (442.) a 2015-ös Világdzsembori Magyar 
Csapatának vezetésével. A megbízatás, projektvezetői felelősséggel a mai naptól 2015. december 
31-ig szól. 

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. 



Árvíz és segédkezés 

Az MCsSz szervez egy, a Fővárosi Katasztrófavédelem által külön kezelt fővárosi cserkész 
egységet, amibe jelentkezni itt tudtok. 
A gyakorlatban ez egy SMS-es riasztó-hálózat, amire ha feliratkozol, értesítenek mikor és hova 
kellene segítség. Ha ráérsz, akkor mész, ha nem, küldesz mást magad helyett :-) 
A jelentkezés nem jelent fix elfoglaltságot, csak ha ráérsz, biztosan jó helyre mész segíteni! 
 
Mielőtt nekiindulsz, kérlek az irodától kérj tájékoztatást, hogy hol van Rád szükség! 
 
Tudom, hogy eléggé hektikus az egyes emberek ráérése. A cserkészek az információt az irodába 
kapják, és oda is kell visszajelezni. 
Mivel az is fontos nekünk, hogy lássák az emberek, ezért lesz valaki majd a gáton a komm. 
csapatból - de nem úgy dolgozik mint mi. 
Kérem, hogy amennyire lehet egyenruhában dolgozzunk, hogy lássák a jelenlétünket. 
Ha valami nem világos, írjatok bátran a titkárságnak, vagy hívjátok ezt a számot: +36203586458 
 
Köszönöm a vállalásotokat! Találkozunk a gáton! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Beszámolók 

VTK - helyesbítés 

Turóczi Krisztina csst. (25.) nevét hibásan írtuk. Elnézést kérünk érte. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

NNT 2013 

HoHo - ki látna vendégül cserkészeket az NNT2013 előtt vagy után? 

Ahogy az lenni szokott, ha vannak vendégek, nem csak a táborozásra kíváncsiak, hanem a tábort 
tartó nemzet országára is. 
Kérlek, gondold végig, hogy lenne-e lehetőségetek, kedvetek őket vendégül látni. Ha igen, 
kérem töltsétek ki az alábbi lapot! 
 
Köszönöm! 
 
Balu 



Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 

Vendégjárás az NNT2013-ban 

Mivel sokfelől érkezett kérdésként, ezúton jelezzük, hogy a tábor meglátogatására a csapatok 
délutánján (augusztus 16. 14:00-augusztus 17. 1:00 - hajnali 1!) lesz lehetőség. A táborba való 
belépést regisztrációhoz kötjük, és hozzájárulást is kérünk (3000 Ft). 
Kérem, hogy az űrlapon jelentkezzenek be a vendégek, akiket meg akartok hívni a csapatok 
délutánjára. Köszönöm! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. június 6., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 

 


