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Az MCSSZ helyzete
Az OKGy által létrehozott bizottság munkájáról beszámoló
Kedves Cserkésztestvérek!
Elnézést, a múlt heti beszámolóban a második találkozót írtam, de a beszámoló a harmadik találkozóról
szólt. Köszönöm Pej András csst. (400.) jelzését :)
Az OKGy által létrehozott bizottság negyedik találkozására szerda este került sor, ismét a Horánszky u. 20ban. Hálásan köszönöm Csepregi Márton cst. (1909.) előkészítő munkáját, és a támogatását.
Az egyes témakörök anyagait kezdtük boncolni, ahol arra kellett összpontosítani, hogy a mik a
beavatkozási pontok, amelyek a problémákra megoldást tudnak adni. A megtárgyalt témakörök: a missziós
és a kulturális. Az identitás-nevelési anyagot pontosítani kell, ezért félreraktuk.
Az intranetre felkerül napokon belül az anyag!
Köszönjük mindenkinek a munkáját!

Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
[vissza a tetejére]

Az OVTT döntései
Az OVTT a vezetőtisztek (kerületi és országos) által alkotott társaság találkozása. Ez elmúlt két alkalmon az
alábbi döntéseket hoztuk meg:
2015.01.31.
Eseménynaptár:
Pécs, Kecskemét csak őszit tart teljesítménytúrából. Szeged, Debrecen nem valószínű. Ne változzon
időközben. Jó a két napos rendezvény, csak legyen értelme. Augusztus közepéig legyen meg a témája.
Döntés:
Az országos rendezvények legyenek kétnaposak (Cserkésznap, INDABA).
Az év események tartalmát augusztus közepéig hirdessük meg.
EINK helyzete:
Az online visszajelzéses anyagban 10 visszajelzés érkezett. Kérem a kerületi vt-ket továbbra is nyomják a
tagság felé, hogy várjuk a visszajelzéseket. Nem érzi a tagság, miként lesz foganatja a visszajelzéseikkel
kapcsolatban, valamint nem érzi, hol vannak a fókuszok. Kellene vitára alkalmakat nyitni. Gondoljuk meg,
hogy személyes vitákon keresztül lehet-e több visszajelzést kicsikarni. Ha nem látja viszont a saját
véleményét, akkor nem gondolja, hogy komolyan vették. A kagylós találkozót 2015-ben az EINK anyagával
töltjük fel, hogy legyen tere az egyeztetésnek. Túl sok az anyag a véleményezéshez. Szétdarabolva
könnyebben kezelhető lenne. Megismertetni velük a kiadványok egymásra épülését és rendszerét.
Nyíregyházi vezetői fórumon szó lesz róla. Szegeden PhD december 6-án, ott témája lesz.
Döntés:

 Az eddigi megszólalásokra adjunk nyilvános válaszokat.
 Keressünk nyilvános, közös gondolkodásra alkalmakat.
 Újra és újra megerősíteni azt, hogy tessék véleményt mondani.
 Szétvagdosva piszkálni a tagságot az EINK részeivel.
 Adjunk tájékoztatást róla.
 Értessük meg a rendszer egészét.

Csapatalapítás:
Elhisszük szóra, hogy meglesz minden, és megégetjük magunkat. Van igény a közösségalakításhoz a
csapatszámra és névre, de felelősen adhatjuk-e az áldásunkat rájuk.
Döntés:
Az új csapatok bejegyzéséhez (az OT általi felvételéhez) a szükséges dokumentumok teljességére szükség
van, és nem bizalmi alapon jegyeztetjük be a csapatokat. A csapat leendő számát megtudhatja a csapat az
ovt-től. A kvt kérésére bejegyzésre kerülhet alakuló csapat.
Kósza tábor:
Portugál tapasztalatok alapján lelkesek lettek a szervezők: Bellák Hedvig csst. (25.) és Jóvér Ákos csst.
(802.). Ezért kezdtek bele a munkába, amely ötletét a Budai, a Pesti és az országos vezetőtiszttel osztották
meg, és kaptak támogatást. A célja hármas:

 megerősíteni kószaságukban őket
 megerősíteni őket lelkiségükben
 hivatás és szakmaválasztási támogatás
E mellett az ŐVVK világra nyitása csak azoknak szól, akik a vezetés szolgálatát vállalják, így nem csak
nekik adhatjuk meg ezt az élményt. A központi munka és keretrendszer mellett legyen lehetőség helyi
megvalósításra is. Támogatás adott, ha van bevonható, bevonandó személy, akkor jelezzük.
Döntés:
Csinálják a lelkes vezetők, akinek van olyan
RuSz:
Hosszas beszélgetést folytattunk az egyenruháról. Láthatóan szükséges sokat egyeztetnünk a ruházat,
nevelés, fogadalom témakörében is. Erre még sok időt kell fordítanunk…
Döntés:
A RuSz Bizottság azokat a minimális változásokat tegye meg a RuSzban, ami azokat az elemeket még

jobbá teszik, amelyeket a forrás finanszíroz. A RuSz többi részével most ne foglalkozzon. Az OT
bölcsességére bízzuk a WOSM, MCsSzF és a Hungária elhelyezését, de a gyártásban azokat a jelvényeket
tegyük fel, amelyek mindenkire egységesen és kötelezően vonatkoztatva jelen kell lennie. A sorozatgyártás
előtt prototípust akarunk látni.
TÁMOP forrásbővítés (Tekse Balázs cst. (958.) ismertette)
A forrásbővítésbe bevonható igények:
az alapító műveinek kiadása
csapatkönyvtár felszerelése
szakmai honlapfejlesztés
fesztivál
értékproduktív szabadidőszervezés
Családháló együttműködés
cserkészes szóróanyagok
korosztályi könyvek és módszertani könyvek
sátorbeszerzés
Döntés:
legyen egy általános lista, hogy mire van a csapatoknak szüksége.
2015 OVTT-k témái:

 RuSz
 korosztályok
 kommunikáció
 tájékoztatás és döntéshozatal
 Tisztújítások Buda – jelölőbizottság intézi; Szeged – KE és KÜVE valszeg van, KVT-ről nincs infó;
Pécs – nincs olyan, aki elvállalja.
 Nevelési stratégia folyamata
 A cél, hogy a mozgalomban dolgozó vezetők kifejtsék a szervezettől elvárt igényeiket, és
megfogalmazásra kerüljön az MCsSz célja, annak társadalmi hatásai, és azok indikátorai.
 Szakágak és különpróbák 10 szakágunk működik, keressük a lehetőséget az országos elterjesztés
helyi bázisainak kialakítására. Írjátok meg, kikkel vegyük fel a kapcsolatot. Megkapják a kvt-k a
A Hárshegy magához vonta az ügyet, és a szakágakkal közösen kidolgozzák a
különpróbafüzeteket.

Nomád táboros törvénytervezet ügye:
Jó a kérdőív, használjuk ki, és a vezetői találkozókon is beszéljünk a témáról.
Döntés: kérdőív kimegy, és begyűjtik a válaszokat.

2015.04.10.
Pótor József cst. (304.) lemondásával kapcsolatos tájékoztatás.
Vezetőképzésben lévő fogalmak tisztázása:
Képzés és képesítés – a VkKIMISZ által előírtak érvényesek
Módszertani műhelyek – a képzés kötelező elemein túl a módszertan lehet más és más egyegy képzésben. Ilyen módszertanok a PUF, az Eger vár, az Esztergom, a Tobozró, a
Bogáncs, az indiánok, stb… az ŐVVK esetében; a kagylós, a gím, az üveggyöngyös, a
liliomos, stb. a STVK esetében; a CspkVK és a CsTVK esetében pedig a woogle és a wood
badge, ami már nem csak a mi fejlesztésünk. Ma egyértelműen az az álláspont, hogy az
önállóan működő módszertani műhelyek szoros együttműködésben az MCsSz vezetésével
végzik munkájukat, de nem részei az MCsSz szervezeti struktúrájának.
Hársleveles képzés – egy minőséget garantáló képzési rendszer, melynek jele a
hárslevél. Célunk a lehető legtöbb (akár mindegyik) módszertani műhelyet ebbe bevonni,
hogy egységes és azonos színvonalú képzéseket tartsunk mindenhol, bármely módszertani
műhely által megvalósított képzésben.
Központi vk – az elmúlt sok év tapasztalata alapján a kerületek erőforrásaik függvényében csináltak vkkat, amely sokszor feszültségekhez vezettek. Ezért azt az utat
látom célravezetőnek, hogy a kerület igényfelmérését a központnak átadja, és a központi

vk valósul meg a kerület által összegyűjtött igények kielégítésére. Ez feltételezi azt is, hogy
a képzéseink egymással kompatibilisek, és elvben átjárhatóak. A központ ad hozzá számos
dolgot (felszerelés, tudás, kiadványok, stb.), és a kiadványok és a közös munka által
garantált, hogy a tematika kifejtése nem lehet durván eltérő két táborban. E mellett
adminisztrációs könnyebbséget hordoz, mert nem kell az engedélyeztetést végigcsinálni.
A Gilwell Csapat célja, hogy az ország összes kiképzőjét összefogja, és így a
képzések között kapcsolatot, hidat építsen; valamint a kiképző képzést egységesen
megadja a törzsi munka támogatására. Ennek nyomán a kiképzőink egyazon képzés
mentén azonos szemlélettel rendelkeznek, és azok az átadandó üzenetek (pl. az őrsi
rendszer milyen legyen; mi végre vannak a szabályzatok; stb.) biztosan egyaránt célba érnek egyegy képzésben. A Gilwell Csapat ad egyfajta kiképzői karriert is (mert ha már
nincs ideje valakinek egy nyáron két hetet táborozni, attól még jól tud dolgozni
kiképzőként olyan alkalmakkor, amikor kevesebb az időszükséglet), valamint a kiképzők
naprakész tudását és fejlesztését szolgálja.
Mivel az egyes központi vkk parancsnokainak kinevezését magam nem láttam eddig, ezért ezt pótlom.
A stratégiai anyag kapcsán kialakult vélemény a vt-ket illentően:

 kerületi vezetők legyenek önkéntesek (azaz nem fizetett alkalmazottak)
 PFMek az utolsók, akiket elengedünk a fizetett munkatársi struktúrából.
 PFM vezető fizetett vezetője munkáltassa, kvt együttműködő partner.
 kell nevelési vezető, és a kvtk nem tudnak a kerületen túli feladatot vállalni,
tehát önálló személy kell erre a posztra
 a vezetőtisztektől elvárás, hogy a csapatait ismerje, kerületét átlássa
 az egységes magyar cserkészet érdekében a KVT a központot képviseli, a
központban a kerülete dolgait hozza felszínre, és lesz szószólója
 11. pont elfogadva: csapatszint feletti szintekre értelmezve
A frissen kijött KÜM munkáltatásával kapcsolatban van sok kérdés, amit az irodával egyeztetnek.
Fogadalmak, korosztályi beavatások:
Szükség van minden korosztály elindulásánál, az egy év letelte után valamilyen
beavatásra. Mivel a korosztályok egyenrangúak, nem tehetünk köztünk éles különbséget.
Ezért javasoljuk, hogy minden korosztálynak legyen saját fogadalmi szövege. Megtartva az
eddig hagyományokat, egymásra épülő, folyamatosan bővülő fogadalom szövegeket
szerkesztettünk. Hogy Isten is mindenhol benne legyen, a régi magyar fordulatot illesztjük
mindegyik fogadalom végére: Isten engem úgy segéljen! – aminek jelentése, hogy a
fogadalom megtartásában segítsen az Úr, és a fogadalmam megtartása legyen a
bizonysága, hogy Isten országát építem a földön.
A fogadalom tartalmának komolyságában azt gondoljuk, hogy a
kötelességteljesítés, mint alapelv továbbra is megmarad a cserkésztörvény szövegében,
azonban a fogadalomban ezt a kószákhoz tesszük, mert ott már érettebbek, hogy ezt így kimondják.
Döntés:

 egy kérdőíves felmérésben kikérjük a tagság véleményét ezekről a szövegekről
 a megfogalmazottakkal egyetértünk
 a szertartások kötelező elemein és a fogadalom szövegén túl akár csapatonként
eltérő elemekkel bővíthető
 egyetértünk a szövegbeli változtatásokkal:
  vallásellenes és magyarellenes
  legjobb tudásom szerint nevelem – tiszti fogadalomban
  cserkésztörvény szelleme – mester és tiszti fogadalomban
Szabályzatok megújítása:
Döntés:

 A RuSz, a VkKMISz és az AlSz, amit megújítunk.
 A TáSzt Frici intézi.

 a listán megbeszéljük
TÁMOP tanulságai:

 kommunikáció nem volt megfelelő és elégséges
 újságok jók, hogy vannak, bár sokszor ott hevernek a csapatotthonokban.
Hatékonyabb lenne, ha kimenne postai úton. Kell egy felmérés az újságolvasási szokásokról
 az ingyen program kérdéses, mert nem jóra nevel (megbecsülés, értéknek tartás).
Nehéz néha, hogy mire költhetjük. Jó, mert így is fizetnek érte sokan, mert a program
ingyenessége kompenzálja az útiköltséget.
 vannak nem életszerű költségsorok, mintha végiggondolatlan lenne ezen sorok helye
 kapkodó a projektzárás, most hajrázunk mindent, hogy meglegyen, korábban lett volna rá idő.
 több egyeztetés szükséges (előtte, alatta, változáskor), és erre fórumot kell teremteni
 ötlethalomnak látszik esetenként, nem vonzó és nem átgondolt benyomást keltett
az országjáró csoport
 csökök önjáróak, a kerülethez való befűzést hiányolják a kvtk
 vk miért kétszínű – miért fizetünk máshova, amikor nem kellene fizetni…

Mit kapunk még a végén?

 vk emlékeztetők
 eink+korosztályi lapok
 őv könyvek
 cserkészkönyvek

Jövő évre készülés:

 CsTVK a kerületi vezetőknek
 VTK igények – kerületek felmérik, őszi alkalomra
 évkezdő túra – kék túra egy nap alatt – hirdessük, menjen, városmissziós ötlet mentén
 INDABA tartalma – korosztályos nevelés/einket életre
fordítani/kommunikáció/diagnózis és struktúra/WOSM szerepe az
életünkben. megoldandó az utazástámogatás.
 Betlehemi láng menete – vonaton szállítva számos helyre elvihetjük, de ezt
meg kell szervezni! Alakítsunk ki hozzá megfelelő szállítóeszközt, osztásra
ötleteket gyűjteni és megosztani, a szertartást kialakítani.
 Cserkésznap – I <3 cserkészek jó játék volt, legyen. Igényes és izgalmas
legyen. Legyen összhang a leírás és a valóság között (a program legyen, ott
legyen, ha befértünk, férjünk be, stb.). A programok befogadókapacitása legyen valóságos.

Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
[vissza a tetejére]

Széleskörű felelősség biztosítást kötött a Szövetség!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Szövetség széleskörű felelősség biztosítást kötött!
Biztosított kockázatok:

 Általános-, szolgáltatói-, tulajdonosi-és ingatlanüzemeltetői felelősségbiztosítás

 Üzemi balesetből származó felelősség biztosítás
 Bérbeadói felelősség biztosítás
 Bérlői felelősségbiztosítás
 Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás

Ezek közül az 1. és 5. ami leginkább érinti a tagságot:
Általános felelősség (1): a tevékenység végzése során szerződésen kívül harmadik személynek okozott
kár.
Szolgáltatás (1): a szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a Biztosított
szerződéses partnereinek okozott kár
Rendezvényszervezői (5): a Cserkészszövetség által szervezett és bejelentett rendezvények által, illetve
következtében okozott, véletlen-váratlan formában (balesetszerűen) bekövetkező személyi sérüléses és és
dologi károkat, melyekért a biztosított rendezvényszervezői minőségében a magyar jog szabályai szerint
felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik.
Valamint:
"A biztosító megtéríti mindazokat a személyi sérüléses és dologi károkat és az ezekkel összefüggő
sérelemdíjat, amelyért a biztosított, mint gyermekellátási, oktatási, nevelés, ifjúsági táborok
szervező tevékenység folytatója a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Fedezetet
nyújt a biztosítás a biztosított szolgáltatásával összefüggésben a tanulót (gyermeket), tagot ért
károkból származó kártérítési kötelezettségekre, ill. a tanulóltag által okozott kár miatt a biztosítottat
terhelő kártérítési költségekre."
Természetesen a tagságot érintő biztosításokat az ECSET-ben rögzített és rendezett tagokra tudjuk
érvényesíteni.
További részleteket (pl.: Biztosítás kötvény, kizáró feltételek) az Intraneten teszünk közzé! (Az
Intranetet ITT éritek el. Az Intranet nem nyilvános, regisztrációhoz és cserkész tagsághoz kötött.)
Az esetleges káresemények, kártérítési igények bejelentését a titkárságon (titkarsag@cserkesz.hu)
keresztül tudjátok majd intézni.
Mindezeken túl a kerületi elnökségekkel egyeztetünk egy baleset biztosítási ajánlatról is! Jelenlegi
ajánlatban a biztosítás díja 200 Ft/év/biztosítottra jön ki ami rendkívül kedvező ajánlat a piacon. A
kerületek elnökségeire bíztuk, hogy a legutóbbi tagdíjemelés (600Ft) a kerületeknél maradó részéből
(400Ft) szeretnék-e fedezni ezt a 200Ft-ot. A fejleményekről a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni
nektek.
Jm!
Csepi
Csepregi Márton cst. (1909.)
igazgató
[vissza a tetejére]

Az Országos Elnökség döntései
2015.05.13.
OE-4/2015 Az OEség megbízza Gyombolai Zsolt csst.-t (811.) a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2015ös Jubileumi Nagytáborába kiutazó MCsSz csapat vezetésével. A megbízatás, projektvezetői felelősséggel
a mai naptól 2015. október 31-ig szól.
OE-5/2015 Az OEség megbízza Búzás Eszter Bíborka csst.-t (43.) a Romániai Magyar Cserkészszövetség
2015-ös "SZINTE" táborába kiutazó MCsSz csapat vezetésével. A megbízatás, projektvezetői felelősséggel
a mai naptól 2015. október 31-ig szól.
[vissza a tetejére]

Országos és regionális programok, események,
képzések
A közösség érték! Kisközösségi ifjúságnevelés az iskolában című
konferencia
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel közösen A közösség érték! Kisközösségi
ifjúságnevelés az iskolában címmel disszeminációs konferenciát szervez. A tartalmas, és a pedagógusok
számára hasznos információkat nyújtó előadások, illetve a módszertanokat bemutató műhelyek mellett a
konferencián sor kerül a Magyar Cserkészszövetség és a felsőoktatási intézmények közötti stratégiai
megállapodás ünnepélyes aláírására.
A program a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt
projekt keretén belül valósul meg.
A projekt során az volt a Magyar Cserkészszövetség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. célja, hogy
hozzájáruljon a pedagógusok képzéséhez és továbbképzéséhez oly módon, hogy a nevelésben-oktatásban
dolgozók számára is hasznosítható legyen az évtizedek alatt a Szövetségben felhalmozódott, az iskoláskorúak nevelésével és az értékközpontú szabadidő-eltöltésével kapcsolatos tapasztalati tudás.
Helyszín: BGA Zrt., Magyarság Háza, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., Deák terem
Időpont: 2015. május 28.
A részletes programot és a meghívót itt találjátok: https://goo.gl/SaRv8y
Ajánljátok a programot pedagógus ismerőseiteknek, vagy vegyetek részt pedagógusként Ti magatok!
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációkat a beérkezési
sorrendben fogadják.
A részvételi szándékot május 15-ig lehetséges jelezni ITT.
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tájékozódhattok:
Levél: kiskozossegben@bgazrt.hu
Telefon: +36 1 7956 819
Jó munkát!
Tekse Balázs cst. (958.)
szakmai vezető
[vissza a tetejére]

MCSSZF Konferencia
Kedves Cserkésztestvérek!
Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a 2015. június 6-án megrendezésre kerülő Magyar
Cserkészszövetségek Fóruma Konferenciájára. A találkozó célja, hogy bemutassa és egymás számára
elérhetővé tegye a Tagszövetségben megvalósuló új nevelési fejlesztéseket, eszközöket, koncepciókat,
valamint lehetőséget nyisson a tapasztalatcserére, kérdések feltevésére, és a közös diskurzusra.
Fontosnak tartjuk, hogy az összes Tagszövetség, valamint a Magyar Cserkészszövetség valamennyi
kerülete (azok elnökségei) képviseltesse magát a konferencián, hogy minél jobban megismerjük egymás
munkáját és közös céljaink elérése érdekében egy hosszú távú párbeszédet kezdjünk meg.
Résztvevők köre: tagszövetségek vezetői, kerületi elnökségek tagjai vagy által delegált vezetők
Időpont: 2015. június 6. (szombat) 9:00-18.15
Helyszín: Magyarság Háza, 1014, Budapest, Szentháromság tér 6.

A programtervezetet a hivatkozásra kattintva tudjátok megtekinteni: https://goo.gl/Kxe6iI
Jó munkát!
Tekse Balázs cst. (958.)
MCSSZ szakmai igazgató, projekt szakmai vezető
[vissza a tetejére]

MEGHÍVÓ a Magyar Cserkészszövetség 2015. évi Rendkívüli Országos
Küldöttgyűlésére
Kedves Cserkésztestvérek!
Szeretettel hívunk minden Küldöttet, Pótküldöttet és Tanácskozási jogú tagot a 2015. évi Rendkívüli
Országos Küldöttgyűlésre. Az esemény nyilvános, így bárkit szívesen látunk.
Időpontja: 2015. június 6. szombat 9.30 óra
Helyszín: Magyarság Háza, Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6.
Megjelenés: cserkészegyenruhában
09.00 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat
10.00 óra: Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja
Tárgysorozat és napirend
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, szavazatszámlálók
megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása
2. Országos Elnöki köszöntő, közös ima
3. Beszámoló az OKGY által 2015. április 11-én létrehozott munkacsoport munkájáról, a döntés az
előterjesztett javaslatairól
4. Az Országos Elnökség tagjainak megválasztása
5. Javaslatok, indítványok
6. Országos elnöki lezárás, közös ima
Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok
(Az előterjesztések folyamatosan, legkésőbb 2015. május 17-ig kerülnek a fenti címen hivatkozott oldalra.)
Tervezett időtartam: 3 óra
Amennyiben a küldöttgyűlés az eredetileg összehívott időpontban nem bizonyul határozatképesnek, a
megismételt küldöttgyűlés azonos napirenddel, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától
függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi
témákban hozhat érvényes döntést.
Jó munkát!
Buday Barnabás cst. (16.)
az MCSSZ elnöke
[vissza a tetejére]

Meghívó a Magyar Cserkészszövetség 2015. évi tavaszi szakmai
programjára
Kedves Cserkésztestvérek!
Szeretettel hívunk és várunk a Magyar Cserkészszövetség 2015. évi tavaszi szakmai programjára!
A program időpontja: 2015. június 6. szombat 14.00 óra

Helyszín: Magyarság Háza, Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6.
Megjelenés: cserkészegyenruhában
Tárgysorozat
1. Köszöntő, közös ima
2. Az MCSSZ stratégiai tervére vonatkozó javaslatok
3. Az MCSSZ struktúrájának változtatására vonatkozó javaslatok
4. Lezárás, közös ima
Tervezett időtartam: 2x2 óra
A szakmai programunk lezárásaként (18.30 óra körül) minden jelenlévőt szeretettel invitálunk egy közös
vacsorára a helyszínen.
További részletekért kattintsatok a hivatkozásra: https://goo.gl/v4aZxB
Jó munkát!
Buday Barnabás cst. (16.)
az MCSSZ elnöke
[vissza a tetejére]

Házunk tája...
Továbbra is várjuk a véleményeket a Magyar Cserkész lapról!
Kedves Cserkésztestvérek!
Múlt heti hírlevelünkben küldtünk ki egy kérdőívet, amelyben a Magyar Cserkész lappal kapcsolatban
kérdeztük a véleményeteket. Nagyon sok értékes és hasznos véleményt kaptunk, bízunk benne, hogy még
többet is fogunk!
Ahogyan azt korábban is írtuk, sokan keresitek, érdeklődtök a cserkészet újságai, a Magyar Cserkész és a
Vezetők Lapja iránt, aminek nagyon örülünk, és továbbra is azt szeretnénk, hogy szívesen olvassátok
azokat.
Az újságok költségeit jelenleg a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
című kiemelt projekt segítségével finanszírozzuk. Ez a lehetőség július 31-ig él. Terveink szerint azonban a
jövőben is fenn szeretnénk tartani a lapokat, ha igény mutatkozik rá a tagság részéről. Többek között fel
szeretnénk mérni, hogy olvasnátok-e a jövőben is a lapokat, ha igen, milyen formában – online vagy
nyomtatott – , milyen változtatásokkal, vagy, hogy mekkora összeget szánnátok az újságokra, amennyiben
önfenntartóvá kell, hogy váljanak?
Elsőként a toborzási célt is szolgáló Magyar Cserkész lappal kapcsolatban várjuk az észrevételeiteket,
meglátásotokat kérdőívünkön keresztül! (A kérdőív hivatkozása: https://goo.gl/VWMnHX)
Köszönjük, hogy megosztjátok velünk véleményeteket, javaslataitokat!
Kérjük a csapatparancsnokokat, hogy segítsék a kérdőív terjesztését, juttassák el a cserkész-kósza
őrsöt vezető őrsvezetőkhöz, hogy az újság célcsoportjának is eljusson hozzánk a véleménye.
Jó munkát!
Tőrincsi Tímea
Kommunikációs vezető
[vissza a tetejére]

Teendő média-megkeresés esetén
Kedves Cserkésztestvérek!
Bérdi Péter csst. (519.) cserkésztestvérünk jelezte az infó listán, hogy csapatukat a facebook-on kereste
meg az RTL Klub szerkesztősége. Petiék nagyon jól jártak el a megkeresés után: az MCSSZ
Kommunikációs csoportjához irányították a szerkesztőt. Mint megtudtuk, hozzájuk hasonlóan több más
csapat is - akiket szintén megkerestek - ugyanígy tett. Nagyon köszönjük mindannyiótoknak az
együttműködést!
Az RTL Klub megkereső szövege a következő volt: „Jó napot! Farsang Dorottya vagyok az RTL Klubtól és
egy új műsor miatt, szeretném felvenni önökkel a kapcsolatot. Kérem, adjon meg egy telefonos
elérhetőséget, köszönöm!”
A szerkesztőséggel felvettük a kapcsolatot, akik hamarosan tájékoztatást fognak küldeni, milyen műsor
kapcsán keresték fel a cserkészcsapatokat. Erről természetesen hírt fogunk adni nektek.
Arra kérünk Benneteket, hogy az RTL Klub, vagy bármilyen más média hasonló megkeresésekor
ugyanúgy járjatok el, mint az 519-es csapat vezetése, és irányítsátok hozzánk az újságírót, szerkesztőt.
Bármikor, bármilyen kérdésben fordulhattok hozzánk, de kérjük, hogy az alábbi, vagy azokhoz
hasonló esetekben, esetleg ezek együttes megjelenésekor mindenképpen tegyétek meg:

 amikor nincs konkrét műsor, vagy téma megadva, csak az elérhetőségeket kérik;
 amikor az üzenet küldőjét semmilyen módon nem lehet leinformálni (pl. csak egy frissen létrehozott
facebook profilja van, semmilyen más elérhetőség);
 tudomásotokra jut, hogy több más csapatot is megkerestek ilyen módon;
 a csapatotokra nézve kényes témában érkezik megkeresés (pl. egy tagotokról);
 az egész cserkészet megítélését befolyásoló témában kaptok megkeresést;
 úgy érzitek, segítségre van szükségetek a válaszhoz, az interjúra felkészítéshez.

Fontos, hogy tudjunk az ilyen média-megkeresésekről, hogy az egész cserkészetet érintő
sajtómegjelenéseket koordinálhassuk, illetve az esetleges problémás ügyeket időben tudjuk kezelni, illetve
reagálni rájuk.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt időben többször fordultatok tanácsért a Központ Kommunikációs
csoportjához, és köszönjük azt is, hogy korábbi javaslatainkat megfogadva jártok el kommunikációs
ügyekben. Bízunk benne, hogy a jövőben is sok ilyen együttműködésre lesz példa. Keressétek a
Központban a Kommunikációs csoportot bátran továbbra is kommunikációs kérdésekben
akommunikacio@cserkesz.hu címen, vagy a 20/823-1785 telefonszámon.
Jó munkát!
Tőrincsi Tímea, Sándor Viktória
Kommunikációs csoport
[vissza a tetejére]

Magyar cserkész az első 100 között a Design Lab versenyen
Kedves Cserkésztestvérek!
Idén 13. alkalommal hirdették meg a Design Lab (electroluxdesignlab.com/2015/) versenyt, amelyre
„Egészséges, Boldog Gyerekek” témakörben a jövő kihívásaira választ adó, gyerekeknek, családoknak
szóló ötletekkel nevezhettek a formatervezést hallgató egyetemisták és főiskolások. Az Electrolux
szakértői a meghirdetett pályázaton 1 500 nevező közül választották ki azt a 100 legjobbat, akik a
nagyközönség előtt is bemutatkozhatnak. A második fordulóba 33 országból jutottak be versenyzők: a
legtöbben Dél-Koreából (8 diák), Csehországból (7 diák) és Magyarországról hét diák, akik között ott van
Lakatos Botond (442.) cserkésztestvérünk is!
A hazánkból nevező diákok további sikerét a közönség is segítheti, szavazataikkal 5 pályázót juttathatnak
tovább az elődöntősök közé, így Botondot is támogathatjuk!

Fogjunk hát össze! Ismerjétek meg pályamunkáját, szavazzatok rá és terjesszétek az információt, hogy
minél több cserkésztestvérünkhöz eljusson a hír és így sok szavazatot kapjon!
Részleteket ITT és ITT olvashattok, szavazni pedig a következő oldalon tudtok Botond
munkájára: http://electroluxdesignlab.com/2015/submission/magic-wand/
Jó munkát!
Sándor Viktória
kommunikációs munkatárs
[vissza a tetejére]

Külügyi Hírek
Cserkészhét Taizében
Kedves Cserkésztestvérek!
A Katolikus Cserkészek Világszövetségének Európai régiója idén is meghirdeti a korábbról már jól ismert
Cserkészhetet Taizében. Taizé egy kis város Franciaországban, Burgundiában és egyben a Taizé
közösség központja is.
A program ideje: 2015. július 26. - augusztus 2.
A program helye: Taizé, Franciaország
A program költsége: maximum 70 euró, ami a szállást, étkezést és a programokat foglalja magában
Tudnivalók:

 a program elsődlegesen 15-29 éves cserkészeknek van meghirdetve
 30 év felettiek is jelentkezhetnek, de vegyék figyelembe, hogy a többség fiatalabb lesz náluk
 szállás nagy közösségi sátrakban (saját sátor vihető), saját hálózsák és matrac szükséges
 az utazást egyénileg kell megoldani
 a program nyelve angol

A Cserkészhét keretein belül a résztvevők a Taizé normál heti programjain vesznek részt, valamint ezen
felül saját, cserkész programok is lesznek.
Egy normál Taizé-i nap:

 három közös ima (reggel, déli, esti)
 kiscsoportos beszélgetés hitről vagy más közös érdeklődésű témáról
 Biblia bemutatása egy testvér által
 tematikus műhelyek
 gyakorlati közösségi munka
 étkezés
 ezen felül a cserkészeknek a már említett cserkész programok
Jelentkezési határidő: 2015. július 15., a http://www.iccs-em.org/en/activities/scout-week-taize2015 honlapon keresztül. A jelentkezés véglegesítéséhez szükségetek lesz majd a Külügyi Vezető
aláírására is, ezért folyik a jelentkezés egyénileg. Az ICCS egyszerre fogja bejelenteni az összes
jelentkezőt, ezzel biztosítva, hogy az összes cserkész egy csoportba kerüljön.
További információért forduljatok Gresz Orsolyához.
Hetyey Annamária (442.)
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság
[vissza a tetejére]

Hárshegy hírei (Nevelésügy)
Elkészült a segédtiszti vezetői kézikönyv tesztverziója nyomtatott és
online formában is
Kedves Cserkésztestvérek!
Amint azt a múlt heti hírlevélben olvashattátok, elkészült a segédtiszti vezetői kézikönyv tesztverziója.
Annak érdekében, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a tesztelés, a nyomdából történő megérkezés
napjától elkezdtük kiosztani a csapatoknak. Így a munkatársak, illetve az irodában járó cserkésztestvéreink
által már aznap hat kerület tizenöt csapatához jutott el a kiadvány, és azóta is sok csapathoz eljutott már.
Megkerestük a kerületi elnökségeket és kértük, hogy az online felületet népszerűsítsék csapataik között,
illetve OKGy által létrehozott bizottság szerdánként megtartott találkozóin is kiosztottunk jónéhány példányt.
A nyomtatott tesztkönyv így már minden cserkészkerületbe eljutott, közel hatvan csapat kapta meg már
biztosan, de ezen felül is küldtünk a csapatokhoz a kiadványból.
Akihez még nem jutott el a nyomtatott példány, és szeretne a tesztkönyvből, keressen engem ezen a
címen: nemeth-nagy.melinda@mcssz.hu
Természetesen annak is lesz lehetősége tesztelni a kiadványt, megosztani a véleményét, akihez esetleg
nem jut el nyomtatott formában a könyv. Elkészült ugyanis az EINK-hez hasonló tesztfelület, amit ezen a
hivatkozáson érhettek el: http://cserkesz.hu/l/stkezikonyv-teszt
A tesztkönyveket a június 6-i OKGY-re kell majd a visszajuttatni, illetve az online felület is addig lesz
elérhető.
Osszátok meg most is észrevételeteket, meglátásaitokat, ahogyan azt az EINK tesztidőszaka alatt tettétek,
hogy ismét egy közös gondolkodás és munka által létrejött, egységes kiadvány szülessen.
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
nevében
Németh-Nagy Melinda cst. (412.)
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok

[vissza a tetejére]

Meghirdetések
Nyári táborokba várjuk őrsvezetők jelentkezését
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség szervezésében idén még több táborunk lesz, mint a korábbi években!
Megrendezésre kerülnek a Határtalanul, a CserKészen az életre és a Felfedező táborok. Utóbbi immáron
három tematikában (erdei, biciklis, evezős), négy helyszínen (Nagykovácsi, Eger, Zánka, Tiszaug). Emellett
a Szövetség támogatásával indul egy új tábor, Modern Robinson névvel.Ezeknek a lebonyolításával
kapcsolatos feladataira keresünk képesítéssel rendelkező őrsvezetőket az egész országból.
Szeretnénk, ha idén is minden ilyen rendezvényünk fiatalos, a résztvevők számára izgalmas és tartalmas,
illetve szakmailag kifogástalan lenne! Ezért minél több tehetséges, minimum őrsvezetői képesítéssel
rendelkező fiatalt akarunk találni és egybe gyűjteni a táborokkal kapcsolatos munkákra. Természetesen a

jelentkezett őrsvezetők csapatparancsnokaikat fel fogjuk keresni, hogy ők engedélyüket adják a
munkavégzésükre.
Kérjük a csapatparancsnokokat, továbbítsák az információt az őrsvezetőknek. Az érdeklődők az alábbi
hivatkozáson tudnak jelentkezni:https://goo.gl/VYdmUn
Emellett örömmel értesítünk Benneteket, hogy megújult a Felfedező tábor honlapja, ami frissebb és
fiatalosabb lett elődjénél. Nézzétek meg, és terjesszétek, hogy minél több nem cserkész szülőt/gyereket
elérjen a tábor lehetősége: www.felfedezotabor.hu.
Ha bármilyen kérdésetek van a fentiekkel kapcsolatban a balazs@felfedezotabor.hu címen megtaláltok.
Jó munkát!
Várdai Balázs őv. (442.)
főszervező
Felfedező tábor
[vissza a tetejére]

Gyereknapi segítőket keresünk szombatra!
Kedves Cserkésztestvérek!
A budai Millenáris Park idén Gyereknapon egy óriási gyerek-fesztiválnak ad otthont, ahova minket,
cserkészeket is nagy szeretettel várnak. Ezért egy izgalmas kalandpálya-élménnyel lepjük meg a résztvevő
gyerekeket.
Ehhez szükségünk van még legalább 10 cserkész segítőre! Vasárnapra sokan jelentkeztetek már,
de szombaton is jelen leszünk a rendezvényen, így arra a napra is várjuk cserkészek jelentkezését!
A cserkész segítők napi 4670 forintos, alkalmi munkavállalói díjat kapnak majd. Emellett
egyszerű ebédet, illetve napközben vizet tudunk biztosítani számukra.
Időpont: 2015. május 30-31., vasárnap
Helyszín: Millenáris Park, Budapest (Mammut mögött)
Várható feladatok:

 regisztráció,
 akadálypálya-üzemeltetés,
 kitűző készítés és kézműves-foglalkozások vezetése,
 felépítés-elpakolás.
A jelentkezéskor küldött leveledben megjelölheted, hogy milyen feladatokat látsz el szívesen, de napközben
cserélődhetnek a feladatkörök, illetve a pakolás a nap elején és végén mindenkire vonatkoznak.
A munkavállalókra körülbelül reggel 10 és este 18 óra között számítunk, ehhez adódik még a pakolási idő amin minél többen veszünk részt annál rövedebb idő alatt végzünk.
A jelentkezés feltételei: betöltött 16 év és aktív cserkész-élet.
Várjuk jelentkezéseteket a program@cserkesz.hu címre.
Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal az MCSSZ Cserkészházhoz a program@cserkesz.hu címen!
Jó munkát!
Fülöp Melitta
programigazgató
[vissza a tetejére]

Munkalehetőségek a kerületeknél!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség európai uniós támogatás segítségével megvalósítás előtt álló projektjéhez
keres főállású munkatársakat az alábbi pozícióra:
Kerületi ügyintéző munkatársak
Cél
A kisközösségi ifjúságnevelés támogatása érdekében helyi kisközösségek és a regionális szintű szervezeti
egységek elsősorban operatív támogatása, a cserkészkerületekben tevékenykedő önkéntes tisztségviselők
és fizetett munkatársak munkájának támogatásával.
Amit kínálunk:

 Havi bruttó 150 000 Ft,- fix juttatás (diplomával rendelkezők esetén)
 Rugalmas munkaidő
 Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés
 Tanulási lehetőség
 Értékteremtő környezet

Az állás teljes körű leírásához kattintsatok a hivatkozásra: http://cserkesz.hu/hir/palyazatok/dolgozz-velunk
Jó munkát!
Katona Mária
HR Generalista
[vissza a tetejére]
Jó munkát!

Budapest, 2015. május 14.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

