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Az MCSSZ helyzete
El nem vitt csomagok...
2013. őszén kértek toborzó csomagot, és a mai napig nem vitték el az alábbi csapatok.
Szomorú vagyok, hogy ennyire volt fontos, és hogy munkatársaink idejét erre használtuk.
Ez úton jelezzük, hogy a következő anyagok megrendelésének feltétele, hogy a korábban
rendelt anyagok elszállításra kerüljenek.
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Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Légy résen a legjobb tábori sztorikra!
Úgy gondolod, tele van jó tábori sztorival a csapatod, amit megosztanál a többiekkel is?
Tűkön ülsz, hogy bekerülj a Magyar Cserkészbe? Eljött az ideje!
2014 augusztusától a Magyar Cserkész lapszámai megjelennek nyomtatásban is, melyet
rögtön egy különszámmal ünneplünk meg. Ezt a különszámot pedig teljes egészében a
csapatoknak szenteljük! Célunk, hogy megtöltsük tábori beszámolókkal, kalandokkal,
élményekkel, vicces és érdekes történetekkel, szívet melengető tábortűzi mesékkel,
különleges táborokkal – egyszóval mindennel, amit ti írtok.
Miért érdemes bekerülni?
Ezzel a lehetőséggel mindenki jól jár. Hiszen amit írtok, megjelenhet a szeptemberi
nyomtatott MCS-ben, amit az egész ország cserkészei olvasnak majd. Ez lesz a mi közös
tábori naplónk, amit saját sztorijaitokkal tölthettek meg.
Hány beszámolót rakunk az újságba?
A különszámot közel 30 képes történettel, illetve duplaoldalas beszámolókkal és rövid
rovatokkal töltjük fel. Akkor sincs semmi gond, ha özönlenek majd a beszámolók. Ami nem
fér be az újságba, azt lehozzuk a cserkesz.hu-n és a Facebook oldalunkon is megosztjuk, hogy
senki se maradjon le róla. Minden egyes írás kincs!
Mik a paraméterek?
 minimum 3000 karakteres beszámoló
 legalább kettő, nagyfelbontású (lehetőség szerint nem telefonos),
 az email tárgyába ezt írd: MCS különszám + ’a csapatszámod’

jó minőségű fotó

Beérkezési határidő: 2014. augusztus 18., éjfél
A beszámolókat a kommunikacio@mcssz.hu címre várjuk!
Indul a sztori-vadászat! Cserkészd be a legjobb történeteket, és ne felejtsd el már a tábor
közben lejegyezni, amit megírhatsz nekünk!
JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Új toborzó szórólapok készülnek
Kedves Cserkésztestvérek!
2014. toborzási időszakára a Magyar Cserkészszövetség megújítja toborzó szórólapját.
Egy sokkal vidámabb, a gyerekek számára grafikájában is vonzóbb anyagot szeretnénk
megalkotni és használatra átadni nektek. Az információkat fiatalos hangvételűre, közvetlenre
tervezzük. Rajzos, kincses térképes megújított toborzó anyagunkkal az a célunk, hogy az a
gyerkőc, akinek a kezébe kerül ez a pár oldal, rögtön megérezze a cserkészet kalandokat rejtő,
közösségépítő erejét! A cserkészetet olyan szuper dolognak lássa, melynél jobb közösséget el
sem képzelhet, ahol a közösség jóban és rosszban is támogató hátországot jelent számára.
Ahhoz, hogy a toborzást ténylegesen elsegítő anyagok készüljenek a cserkészet
népszerűsítésére, kérjük, osszátok meg velünk a mostani toborzó anyaggal kapcsolatos
véleményeteket, tapasztalataitokat, kérdéseiteket és vágyaitokat, melyekkel segíthetitek az új
leporelló létrejöttét.
Kérjük, töltsétek ki ezt a kérdőívet annak érdekében, hogy minél többet megtudjunk az
igényeitekről. Az elképzeléseket átnézzük, és beleépítjük az új szóróanyagba.

http://goo.gl/WJwk3a

Jó munkát!
Tőrincsi Tímea
kommunikációs vezető
Magyar Cserkészszövetség

Megjelent a 7. Vezetők Lapja!
Fókuszban: párkapcsolatok
 a hónap

kérdése: Cserkészt választasz vagy sem? Szakítás után egy közösségben?
Házasság? Párkapcsolat/Pár kapcsolatok?
 házasság - cserkészet - magánélet: interjú Réder Kikóval és Gresz Mártival illetve
Lendvai Endrével és feleségével Hromoda Ildikóval
 Hogy találok rá a társamra? a lelki rovatban Sáska Attila cikke
 Moot 2021 - Nyerjük meg!
Ezen felül megtaláljátok a szokásos rovatokat is: Gasztrovás újabb finom tábori receptekkel, a
Kocka őrs a vírusvédelemről mesél, és persze friss infógrafikák, hírek, programok.
Olvasd el most!

http://issuu.com/mcssz/docs/vl_2014-07_issuu
Köszönjük az eddigi olvasói leveleket, ne feledjétek továbbra is írhattok nekünk
a vl@mcssz.hu címre!
JM!
Zöllner Anna csst. (1926.)
Vezetők Lapja gyakornok
Magyar Cserkészszövetség

Országos és regionális programok, események, képzések
IRONMAN host/hostesseket keresünk
Részt vennétek az IRONMAN triatlon szervezésében? Itt a remek lehetőség!
Keressük azokat a cserkészeket, akik nem riadnak vissza egy vagány önkéntes munkától,
rugalmasak, nem csak a tévéből ismerik a sportokat, és sejtik, mi az a triatlon!
A magyar triatlon sportdiplomáciai sikereként 2014. augusztus 23-án Budapestre érkezik az
IRONMAN triatlon. Az IRONMAN 70.3 a világkupa-sorozat hivatalos féltávú versenye,
melyet idén először rendeznek meg közép-európai helyszínen. Az eseményre közel 900
önkéntest várnak, akik a rendezvény lebonyolításában segítenek – ehhez kapcsolódnak a
Magyar Cserkészszövetség cserkészei! Az esemény fővédnöke Tarlós István, Budapest
Főpolgármestere.
►►► FIGYELEM! A rendezvény 4 napból áll, azonban a legtöbb (közel 600)
önkéntest augusztus 23-ára várják. Kérjük, lehetőleg erre a napra
jelentkezzetek! ◄◄◄
Részletek: www.ironmanbudapest.com
Jelentkezés: http://goo.gl/vImipH
Mikor és hol lesz a budapesti IRONMAN?
A rendezvény augusztus 21-24-ig tart. A verseny központja a Lágymányosi Öböl, de a
versenypályák egész Budapestet behálózzák majd.
Mi a jutalmad?
Ha önkéntesként segítesz az IRONMAN-en, a 3500 Ft-os napidíjon felül ajándékba kapod a
rendezvény hivatalos pólóját, sapkáját és tornazsákját is! Az evés-ivást a szervezők
biztosítják.
Hol segíthetsz?
Az alábbi területekre várjuk az önkénteseket:

Úszás kijárat
 Futópálya és kerékpárpálya (hangulatkeltés)
 Frissítő állomások
 Depó
 Célterület
 Információ
 Szurkolói pontok (hangulatkeltés)

Idő szerinti bontásban:
Augusztus 21., csütörtök
 10:00-18:00
 10:00-18:00
 18:00-21:00

EXPO / Infopoint
Registration IRONMAN 70.3
Pasta Party IRONMAN 70.3

Augusztus 22., péntek
 10:00-18:00
 09:00-19:00

EXPO / Infopoint
Registration and check-in IRONMAN 70.3

Augusztus 23., szombat
 08:00-20:00 EXPO / Infopoint
 07:00-19:00 IRONMAN 70.3
 swim course
 bike course
 run course
 transition
 Relaxing Zone

Augusztus 24., vasárnap
 08:00-20:00 EXPO / Infopoint
 09:00-15:00 IRONKIDS
 swim course
 bike course
 16:00-18:00 IronGirl (running)
 19:00-20:00 „IRONPLUS” (running)

Mennyit kell dolgoznod?
Augusztus 21. és 24. között, beosztástól függően 4-10 órás munkanapokban. A legtöbb
önkéntesre azonban 23-án, a tényleges verseny napján van szükségünk.

Vigyázz, kész, pontverseny!
A Gyerek Szigettel elindult pontgyűjtő akciónk most folytatódik, melynek keretében
cserkészkerületenként két őrsi sátrat nyerhet a két legtöbb pontot összegyűjtő csapat. A
pontgyűjtés egy éven át (jövő nyárig) tart, így minden kerület két legaktívabb csapata már
biztosan a vadonatúj sátrakkal táborozhat a 2015-ös nagytáborában! A pontokat az önkéntes
szolgálatot ellátó cserkészek után a programot követően írjuk jóvá a csapatok „számlájára”. A
pontgyűjtés csapatonként történik.
JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

72 óra kompromisszum nélkül - idén az MCSSZ-szel
Veled kezdődik! Idén októberben ismét megrendezik a nagysikerű, három napos
önkéntes ifjúsági akciót, a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű eseményt. A
rendezvény a három történelmi keresztény egyház szervezésében valósul meg, a Magyar
Cserkészszövetség pedig társszervezőként csatlakozik az akcióhoz.
Az elmúlt években több ezer fiatalt megmozgató 72 óra kompromisszum nélkül arra hivatott,
hogy megmutassa az ifjúsági közösségekben folyó munkát. A program láthatóvá akarja tenni
az egész országban, hogy a fiatalok akarnak és képesek tenni másokért, egy jó ügyért, és nem
titkolt célja, hogy kimozdítsa a társadalmat a közönyből.
Az önkéntességet, és annak az örömét, amikor az ember szabadon adja az idejét, energiáját
másokért, a cserkészek a mindennapokban élik át, a 72 órához csatlakozás pedig lehetőséget
nyújt arra, hogy ezt láthatóvá tegyük.
Legyél csoportvezető, vagy akár helyi koordinátor!
Mutasd meg, milyen egy jó cserkészvezető, és jelentkezz csoportvezetőnek, vagy helyi
koordinátornak. Utóbbit Veszprém megyéből és Budapestről várják, csoportvezetőnek viszont
bárhonnan jelentkezhetsz, a lényeg, hogy 18 éven felüli legyél, és tudj bánni egy nálad
fiatalabbakból álló csoporttal, ami egy cserkészvezetőnek nem jelent problémát! A
csoportvezetők feladata az lesz, hogy összefogják azokat a lelkes fiatalokat, akik csoportként
jelentkeztek, de nincs 18 év feletti vezetőjük.
Az akcióhoz való csatlakozásunkkal egyben azt kívánjuk megmutatni, hogy az önzetlen
segítségnyújtás, a rászorulók önkéntes támogatása kiemelt helyen áll a cserkész értékek közt.
Felhívásunkkal olyan önkéntes vezetőket keresünk, akik 4-5 fős munkacsoportokat
koordinálva példát tudnak mutatni az önkéntes, jószolgálati munkában.
A 72 óra kompromisszumok kampányt idén is erős médiaérdeklődés kíséri. Az esemény
társszervezőjeként pedig tovább erősíthetjük kommunikációnkkal a cserkészetről a
civilek körében kialakítandó pozitív képet.

Koordinátorként itt jelentkezhetsz: www.72ora.hu/regisztracio
Jelentkezzetek saját projekttel!
Romokban a helyi óvoda és szívesen hozzájárulnátok a felújításához? Rossz állapotú az
idősek otthonának kertje, aminek rendbe tételével be tudnátok „virágozni” az öregek
mindennapjait? Nincs elég hely a közeli állatotthon lakóinak és megmutatnátok a méltán híres
cserkész leleményességet kutya-kennelek építésével? Amennyiben ehhez hasonló, vagy ettől
jobb saját ötletetek van, amivel a 72 óra alatt meg tudjátok mutatni az önzetlenség erejét és
szépségét, jelentkezzetek a szervezőknél! Ha elég gyorsak vagytok, akár a tiétek lehet az
egyik kiemelt projekt, amiből öt-tíz lesz az országban. Ezek szolgálnak majd arra, hogy
láthatóvá váljon a program a sajtóban is.
Projekttel itt jelentkezhetsz: http://goo.gl/iZn6Cl
A 72 óra kompromisszum nélkül a fentieken túl lehetőséget nyújt a középiskolások számára,
hogy 3x3 órát teljesítsenek az érettségi megszerzéséhez szükséges, előírt 50 óra kötelező
közösségi szolgálatból.
Ne habozz, jelentkezz a programra csoportvezetőnek, helyi koordinátornak, vagy állj elő egy
saját ötlettel!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Magyar szolidaritás tüze
Az 1933-as gödöllői dzsembori idején a Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot
rendezett. Az előre megbeszélt napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész
Magyarországon és az elcsatolt területeken. A megbeszélt időben lobbantak fel a szolidaritás
lángjai Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban.
Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.
Tíz évvel ezelőtt, 2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújította ezt a
kezdeményezést. Ennek nyomán otthon, a Kárpátmedencében, Kazahsztántól Honoluluig,
Narviktól, Rio de Janeiróig, Ausztráliától Japánig, a föld minden magyarok által lakott részein
fellángoltak a tábortüzek, vagy gyertyácskák. Kérjük csatlakozzon e nemes
kezdeményezéshez.
A gyertyaláng vagy a tábortűz mindenhol a helyi időszámítás szerint, augusztus 20-án este
21.00 órakor lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát New Zealand,
Ausztrália vonalától kelljen útra és végigkisérve augusztus 20-át, Honoluluban aludjék ki.
Így, amikor Budapesten felröppennek a Szent István napi tűzijáték első rakétái, a Magyar
Szolidaritás lángja már 11-12 órája van úton és Honoluluig még ugyanannyi órai útja van
hátra.
Nincs olyan időzónája a Földnek, ahol nem élnének cserkészeink és más magyarok, így csak
szervezés kérdése a megvalósítás: Tábortűz Wokingban, Fillmore-ban, Los Angelesben, egy

gyufavillanás a Hargitán, gyertyák a budapesti lakásokban, mécses Dunaszerdahelyen,
tábortüzek Rióban, Caracasban, Sydneyben, Münchenben, Oslóban, Torontóban, a kiégett
Krasznahorkán, Calgaryban, New Yorkban vagy Körösmezőn. Azok, akik a budapesti
tűzijátékot nézik, a felreppenő első rakétát tekintsék a magyar szolidaritás tüze
fellobbanásának.
Mozgalmunk sikeresen terjedt az egész világban, mert egy nemzeti hagyomány születéseként
jelent meg sokunk előtt. Most újból útjára indul a Láng, hogy a világot bejárva emlékeztessen
mindannyiunkat szétszórtságunkra és együttérzésünkre. A trianoni határokon kívüli és az
otthoni magyarság egy napra a világ minden pontján legalább lélekben egymásra talál.
Ha módjában áll, tisztelettel felkérjük a felhívás közlésére illetve terjesztésére.
Köszönettel vennénk az illő programra, illetve szertartásra vonatkozó rövid javaslatokat is.
Például:
Himnusz
RÖVID bevezető, az akció leírásával.
Ünnepélyes tűzgyújtás.
A jelenlévők felsorolhatják a trianoni határokon kívül élőbarátaik nevét, országát.
Gondoljunk azokra, akik üldöztetést, megveretést, jogfosztást szenvednek még ma is
magyarságukért , vagy kegyetlen börtönbüntetést, olyan vétségért, amiért a szerbek tizedannyi
büntetést sem kapnak (Temerini fiúk).
Az ünnepi tábortűz vagy gyertya, mécses lángjánál mindenki meggyújthatja a magával hozott
vagy kiosztott gyertyákat, mécseseket.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik már tizenkettedik éve vesznek részt ebben a
mozgalomban és azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk a világ minden tájáról.
∎ Kérjük, magyarországi részvételeteket az alábbi űrlapon jelezzétek az MCSSZ felé! ∎
∎ http://goo.gl/DPJQW5 ∎

Lendvai-Lintner Imre, Morris Plains, NJ, USA és Magyarody Szabolcs, Hamilton, ON,
Kanada
KMCSSZ sajtószolgálata

Beszámolók
Hírek a cserkészparkból
• Főzőkurzus a parkban: http://goo.gl/SS3RCC
Jó munkát!

Lakatos Gergely
www.cserkesz.hu/cserkeszpark

Médiafigyelés - nyakkendőnap
A Magyar Cserkészszövetség idén először csatlakozott a World Scout Scarf Day elnevezésű
eseményhez, melynek alkalmából augusztus 1-jén a cserkészek világszerte
nyakkendőt/egyenruhát húztak egy nap erejéig. Többen, például a Bringás Cserkészek,
szervezett keretek között, a városban kerékpározva hirdették az emberek számára a
cserkészetet.
A nyakkendőnap rendkívül felkeltette a sajtó és a civilek érdeklődését, sokan követtek és
néztek meg bennünket mind az utcán, mind a híradókban.
A teljesség igénye nélkül szerepeltünk a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában, a Lánchíd
Rádióban, a Magyar Televízió és az ATVhíradójában, illetve
az Index.hu, hirado.hu, mno.hu, turista.hu, Metropol és HetiVálasz online hasábjain.
A részletes sajtófigyelést az alábbi dokumentumban találjátok:
http://goo.gl/GBL7hk

Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Döntött a WOSM a MOOT2021-ről :(
Kedves Cserkésztestvéreim!
Szomorú nap ez! Mint talán hallottátok szoros versenyben, de végül alulmaradt a World Scout
Moot pályázatunk az ír pályázattal szemben.
Bárhogy keresem, nehéz lenne olyan szemszöget találnom, ahonnan ez nem tűnik vereségnek.
25 évvel az újjáalakulásunk után esélyünk nyílt, hogy az elődeink örökébe lépve egy
világtalálkozót rendezhessünk itthon. Gondolom nem csak az én szívem dobbant meg erre a
gondolatra.
Sajnálom, hogy csalódást okoztunk nektek!
Bár mind a Moot munkacsoport, mind a Külügyi Bizottság minden erejét beletette, ez mégis
kevésnek bizonyult. Szerény vigasz lehet, hogy elismerést váltott ki a programtervünk, illetve
az elkészült anyagaink és a prezentációnk is. Egyöntetű vélemény volt, hogy méltó
versenytársa voltunk az íreknek. A 304-350-es szavazatarány is ezt tükrözi, ami gyakorlatilag
azt jelenti, hogy a szavazó 133-ból mindössze 7 szövetség szavazatán múlt a rendezési
jogunk.
Köszönöm a munkacsoport tagjainak, a Külügyi Bizottságnak és minden segítőnknek a lelkes
és kitartó munkáját!
José

Pótor József cst. (304.)
Elsősorban köszönöm a betett munkát, a szorítást, a kedveléseket, az imákat.
Másfelől köszönöm, hogy a közös munkánk, a szövetségünk ma képes egy ilyen pályázat
összerakására.
Harmadrészt, amit eddig összeraktunk, az nem megy a kukába - megcsináljuk, mert a jó
munka megérdemli. Legfeljebb nem MOOT2021-nek hívjuk! :)
Szép ez a mai nap, mert lehetőséget kaptunk a vándoroknak egy nagyszerű, világszínvonalú
program megvalósítására!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Külügyi Hírek
17th International Scout Gathering for Cultural Exchange - Egyiptom
KCST!
A WOSM által idén is megrendezésre kerül a már 17. Nemzetközi Cserkésztalálkozó a
Kultúrák Megismeréséért, ezúttal Egyiptomban. Erre a programra szeretettel várnak magyar
cserkészeket is, alább olvashatjátok a feltételeket. A program fő céljai: felhívni a résztvevők
figyelmét az emberi értékekre és elvekre, a toleranciát és békét is beleértve; különböző
országok résztvevői közti barátságok kialakítása, béke és kölcsönös megértés terjesztése az
egész világon.
A program időpontja: 2014. augusztus 28. - szeptember 9.
A program helyszíne: Kairó, Egyiptom (vízum szükséges, minimum hat hónapig érvényes
útlevél és 25 USD ellenében)
Az ideális résztvevő:
 FÉRFI! - az MCSSZ két résztvevőt küldhet
 18-23 éves
 használható angoltudása van
 az MCSSZ tagja (és a tagdíja is rendezve van)
 előny, ha már más kulturális projektben is részt

A jelentkezés feltétele:
 a fent említett feltételek
 cserkész önéletrajz
 rövid motivációs levél
 csapatparancsnoki ajánlás

vett

Költségek:
 a program ingyenes két főnek (étkezés, szállás, programok közti
 repülőjegyet a résztvevőknek/cserkészszövetségnek kell fizetnie
 ezen felüli kiadások a résztvevőket terhelik (költőpénz stb.)
 vízum, melyről a résztvevőknek maguknak kell gondoskodni

utazás biztosítva)

A programról bővebben:
Kulturális:
 különböző

(kairói, gízai, luxori és aswani) kormányzóságok meglátogatása, és ott
múzeumok, vallási épületek, piramisok, szfinxek, templomok és obeliszkek
megtekintése

Kultúrák megismerése:
4

"kultúrák közötti kapcsolat" program, ahol minden résztvevő országot
bemutathatnak a képviselői
 nemzetközi est, ahol minden résztvevőt szívesen látnak, aki bemutatná hazájának
ételeit, folklórját, cserkész emlékeit, ajándékait, vagy bármi mást
Általános programok
 különböző sport,
 ingyenes túrák

kaland és vizes programok

Jelentkezési határidő: 2014. július 20. az intercom@cserkesz.hu-ra küldött íméllel. A befutott
jelentkezések közül a Külügyi Bizottság választja ki a két kiutazót, akiknek segítséget is
biztosítunk az utazások és a vízum ügyében.
Hetyey Annamária (702.)
Országos Külügyi Bizottság

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
CspkVK meghirdetése
Ifjúsági Közösségvezető Felkészítő
„Csapatparancsnok Vezetőképző”
TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 „Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása”

A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés
támogatása című kiemelt projekt keretében Ifjúsági Közösségvezető Felkészítést –
Csapatparancsnok Vezetőképzést hirdet a 2014/15 tanévben.
A képzést elsősorban már megbízatással rendelkező csapatparancsnokoknak,
csapatparancsok-helyetteseknek, közösségvezetőknek, illetve hamarosan ilyen megbízatást

kapó vezetőknek ajánljuk.
A jelentkezés feltétele a cserkészsegédtiszti képesítés.
A képzés (felkészítő) alkalmainak időpontjai:
2014. augusztus 31. Igényfelmérés határideje
2014. szeptember 10. Jelöltek adatainak regisztrálása (EVOK)
2014. szeptember 12-14. 1. Képzési hétvége – (vezető felkészítés)
2014. november 7-9. 2. Képzési hétvége – (vezető felkészítés)
2014. december 5-7. 3. Képzési hétvége – (vezető felkészítés)
2015. egyeztetés alatt Képesítő hétvége– (vezetőképzés)
A képzés rövid leírása:
A képzés- felkészítés kiscsoportos formában, maximum 15 fős csoportokban valósul meg.
Amennyiben a jelentkezők létszáma ennél magasabb több csoportot indítunk.
A képzés – felkészítés hétvégéken történik. Ezek péntek estétől vasárnap délig tartanak. A
hétvégékről hiányozni nem lehet, azokat csak az eredeti sorrendben lehet teljesíteni. A
képzési alkalmak között otthon végzendő feladatokat kapnak a jelöltek.
A képzés - felkészítés célja, hogy a jövendőbeli vezetőket felkészítse egy cserkészcsapat
vezetésére, a gyakorló vezetőket pedig fejlessze, hogy a megszerzett tudással és készségekkel
tudatosan és magabiztosan el tudják látni a feladatukat.
A képzés - felkészítés a jelöltek aktív részvételét feltételezi és kellően rugalmas, hogy a
jelöltek speciális igényeihez alkalmazkodjon.
Az igényfelmérő kérdőívet csak a csapatparancsnok töltheti ki! Az igényfelmérő kérdőív itt
tölthető ki:
https://docs.google.com/forms/d/10Jqi7vFDUp72fSJ-jKGn7vtKjeiJBiyQOwg434wO2M/viewform

Jó munkát:
Pótor József cst. (304.)
képzésvezető – felkészítés vezető

ŐVVK 18+ meghirdetés
Kortárs Közösségi Vezető felkészítő 18 éven felüliek számára
„18+ Őrsvezetői Vezetőképző”
TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 „Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása”
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés
támogatása című kiemelt projekt keretében Kortárs Közösségi Vezető Felkészítő 18 éven
felüliek számára – 18+ Őrsvezetői Vezetőképzést hirdet a 2014/15 tanévben 1997. augusztus
2. előtt született cserkészeknek és közösségi vezetőknek.
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: 2014. Szeptember 10.
A jelentkezés feltétele:
• határidőre megküldött jelentkezési űrlap kitöltve, a megfelelő személyekkel aláíratva, postai
úton elküldve az alábbi címre, legkésőbb 2014. Szeptember 10-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.htmlweboldalról, 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: 2014. szeptember 30.
Amberboy Domonkos csst. (412.)
képzésvezető

Hárshegy hírei (Nevelésügy)
Eseménynaptár
A cserkesz.hu oldalon megtaláljátok az eseménynaptárt, azonban igény érkezett arra, hogy
beágyazható legyen a saját naptárformátumainkban. Ennek megoldására három utat látunk, és
ezek közül most kettőnek megoldását is megtaláltuk. Az alábbi hivatkozások alapján két
módon férhetsz hozzá a naptárakhoz:
 mint

egy honlapot, ki tudod nyitni, és meg tudod nézni (egyszerre csak egy naptárt
látsz a honlapon). Ezekre szolgálnak a naptárak url címeit tartalmazó részek, amiket
könyvjelzőid közé téve hamar elő tudod venni.
 a saját naptárodba egy levélcímnek látszó sor segítségével be tudod ágyazni (google
naptárban "más naptárak" fülön az "ismerős naptárának felvétele" ablakba kell
bemásolni ezt a címet), így a saját naptáradban is megjelenik.
Ezen naptárak karbantartása központi feladat, és az OVT felelőssége. Reményeink szerint
tudunk segíteni ezzel, de módosítását az OVT és munkatársai végzik. Tisztelettel kérem, hogy

ha bármilyen olyan dologra bukkantok, ami kérdésessé teszi az információt, jelezzétek
nekem. A naptárakat két hetente frissítjük, ha van eltérés, jelezzük.
A naptárak az adott egységek minden eseményét jelzik, de nem biztos, hogy a csapatodban
mindenkit érint. Pl. az OEség ülései nem érintenek mindenkit a csapatodból,d e tudsz tervezni
a jelenlétükkel. Kérem, hogy bölcsen használjátok!
Köszönöm!
Az elérési adatok:
naptár neve - honlapos eléréshez címe - beágyazáshoz szükséges címe
állami naptár
- https://www.google.com/calendar/embed?src=tf48293iafjm7nlkipe220emik%40group.calen
dar.google.com&ctz=Europe/Budapest - tf48293iafjm7nlkipe220emik@group.calendar.googl
e.com
egyházi naptár (katolikus ünnepekkel)
- https://www.google.com/calendar/embed?src=43dosekaianufs8pcii6t8q8p8%40group.calend
ar.google.com&ctz=Europe/Budapest - 43dosekaianufs8pcii6t8q8p8@group.calendar.google.
com
MCsSz eseménynaptára
- https://www.google.com/calendar/embed?src=bgar3eia33thfoh9msrfmn134g%40group.cale
ndar.google.com&ctz=Europe/Budapest - bgar3eia33thfoh9msrfmn134g@group.calendar.goo
gle.com
MCsSzF naptár
- https://www.google.com/calendar/embed?src=p6mrb1mtlt0nk ilfmo3ti3m01o%40group.cale
ndar.google.com&ctz=Europe/Budapest - p6mrb1mtlt0nkilfmo3ti3m01o@group.calendar.go
ogle.com
ŐVVK
- https://www.google.com/calendar/embed?src=f42hlv6iepmq90ip0i38sheu1k%40group.calen
dar.google.com&ctz=Europe/Budapest - f42hlv6iepmq90ip0i38sheu1k@group.calendar.goog
le.com
STVK
- https://www.google.com/calendar/embed?src=82bap7m6up97abjfspqm57qb5g%40group.cal
endar.google.com&ctz=Europe/Budapest - 82bap7m6up97abjfspqm57qb5g@group.calendar.
google.com
CspkVK
- https://www.google.com/calendar/embed?src=7ggs3ed55v5vgooiitk6v87068%40group.cale
ndar.google.com&ctz=Europe/Budapest - 7ggs3ed55v5vgooiitk6v87068@group.calendar.goo
gle.com
CsTVK
- https://www.google.com/calendar/embed?src=p57m8o20e1rb2qemav6tocsvds%40group.cal
endar.google.com&ctz=Europe/Budapest - p57m8o20e1rb2qemav6tocsvds@group.calendar.g
oogle.com
Táborkereszt
- https://www.google.com/calendar/embed?src=83eagshfg3j0to6jbgl8nve4jc%40group.calend
ar.google.com&ctz=Europe/Budapest - 83eagshfg3j0to6jbgl8nve4jc@group.calendar.google.
com
ICHTÜSZ
- https://www.google.com/calendar/embed?src=v33uohd9f2mdq9at05s14gnruo%40group.cal
endar.google.com&ctz=Europe/Budapest - v33uohd9f2mdq9at05s14gnruo@group.calendar.g

oogle.com
WOSM (minket érintő rendezvények)
- https://www.google.com/calendar/embed?src=ul0qs3nfpp7j7pk96pd7lunle0%40group.calen
dar.google.com&ctz=Europe/Budapest - ul0qs3nfpp7j7pk96pd7lunle0@group.calendar.googl
e.com
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Jó munkát!
Budapest, 2014. augusztus 14.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

