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Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)

VTK 2015
Vezető Továbbképzés

A Magyar Cserkészszövetség Vezető Továbbképzést indít, korosztályi tudásanyaggal való felkészítés témakörében segédtiszti és őrsvezetői képesítéssel rendelkezőknek.
A képzés alkalmainak időpontja: 2015. szeptember 18-20.
Jelentkezni az alábbi adatlap kitöltésével lehet.
Akik már regisztráltak volna, de nem tudtak őv-ként regisztrálni, kérem, tegyék meg újra.
Az őv-s VTK időpontjai még alkulnak az egyeztetések nyomán. Megértéseteket köszönöm!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Testületek
Az Országos elnökség hírei - elnökségi fogadóóra
Kedves Cserkésztestvérek!
2015 szeptemberétől az Országos Elnökség rendszeres fogadóórákat tart az elnökségi ülések keretében. Ezeken
az alkalmakon lehetőség nyílik vélemények megosztására, kérdések feltevésére és válaszok adására,
észrevételek, javaslatok megfogalmazására, melyek mind a cserkészet ügyét viszik előbbre. A fogadóórákon
személyes, illetve online részvétel egyaránt lehetséges, hogy az ország minden pontjáról be tudjanak kapcsolódni
cserkésztestvéreink.
A találkozási, beszélgetési alkalmak kéthetente lesznek, az első szeptember 9-én, 18-19 óra között.
Annak érdekében, hogy minél több téma, kérdés kerülhessen szóba kérjük, hogy a fogadóórákra ezen az
űrlapon jelentkezzetek. A beérkezett válaszok segítségével tudjuk beosztani az időkeretet, esetlegesen összevonni
ugyanolyan témákat, illetve megszervezni úgy a fogadóórát, hogy az gördülékenyen és hatékonyan valósuljon meg.
Bármilyen észrevételek van a fogadóórával kapcsolatban, jelezzétek a sandor.viktoria@mcssz.hu címen. Örömmel
fogadunk minden javaslatot, véleményt, és építő kritikát, hiszen ezek által lehet fejlődni.
Várunk szeretettel mindenkit a fogadóórákon!
Jó munkát!
Sándor Viktória

belső kommunikációs munkatárs

Cserkészház hírei
Légy önkéntes a Fővárosi Állat-és Növénykert Sérült Gyermekek Napján!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Fővárosi Állat-és Növénykert 2015. szeptember 14-én 24. alkalommal rendezi meg a Sérült Gyermekek Napját.
Mivel a tavalyi rendezvényen is sok cserkész vett részt segítőként, a program szervezői idén is várják önkéntes
cserkészek jelentkezését. Ha te is szívesen segítesz, és szeretsz örömet szerezni másoknak, akkor várjuk
jelentkezésedet ennek az űrlapnak a kitöltésével!
Kérlek benneteket, minél több cserkészhez juttassátok el ezt a felhívást. Bízunk benne, hogy sokatokra számíthatunk!
Jó munkát!
Fülöp Melitta
programigazgató

Információk a teljesítménytúrákról
Kedves Cserkésztestvérek!
Bizonyára sokan közületek részt vettek az elmúlt néhány évben márciusi vagy októberi emléktúrán, melyet a '48-as
szabadságharc és az '56-os forradalom ünnepéhez kapcsolódva rendeztünk.
A pomázi cserkészek sok-sok évre visszatekintő hagyományát követve a TÁMOP 5.2.8. projekt segítségével a Magyar
Cserkészszövetség az elmúlt három évben több városban szervezett ilyen emléktúrát a helyi cserkészek
közreműködésével. Többek közt Egerben, Kecskeméten, Pécsváradon, Szombathelyen, Kőszegen, Miskolcon és
Jászberényben is részt vehettetek ilyen eseményen, hol gyalog, hol pedig kerékpárra pattanva!
Sajnos idén októberben már nem nyílik lehetőség pályázati forrásból teljesítménytúrát megvalósítani. Azonban ennek
sokkal több hozadéka van, mint hogy elhagyjuk. Ezért kérjük, hogy szerte az országban őrzitek meg az emléktúra
hagyományát, és szervezzétek meg! Ez a természetjárás élménye mellett akár anyagi forrás is lehet a

cserkészcsapatoknak, hiszen a nevezési díjat gyűjthettek némi frissítő és uzsonna fejében a résztvevőktől.
A jó hírünk, hogy - bár pénzügyi keretünk nincsen - más jellegű támogatással örömmel segítjük a csapatokat, akiknek
kedve van ilyen esemény szervezéséhez! Mint tudjátok, nagy eszközparkot halmozott fel az MCSSZ a pályázat ideje
alatt, ami számotokra is nyitva áll!
Kölcsönadunk rendezvénysátrakat, sörpad-szetteket, díszítő-elemeket (roll-up és strandzászló), tudunk nyomtatási
lehetőséget biztosítani, vagy akár ajándék túra-kitűzőt is készíthettek a sokatok által ismert kitűzőkészítő-gépeink
segítségével.
Mindezek Budapesten, vagy környékén állnak rendelkezésre. A szállításról sajnos nem tudunk gondoskodni erőforrás
híján, de előzetes egyeztetést követően szívesen kiadjuk az eszközöket.
Mindemellett a hirdetésben is tudunk segíteni, mind a cserkészek, mind a nyilvánosság felé, megkönnyítve ezzel a Ti
munkátokat.
Mindezen segítségek fejében már nem kell TÁMOP-os előírásoknak megfelelnetek, nem kell papírokat sem kitöltetni a
résztvevőkkel. Bátorítunk minden szervező csapatot, hogy keressen minket bizalommal!
Bízva a lelkesedésetekben előre is jó túrázást kívánunk!
Fülöp Melitta
programigazgató

Országos Központ hírei
MEGHÍVÓ - Csapatparancsnoki találkozó 2015.
KCST!
„A csapat a szövetség helyi szintű képviselője.”
Szeretettel meghívunk minden kerületi vezetőt, csapatparancsnokot, csapatparancsnok-helyettest és a
cserkészcsapatok, és az alkuló csapatok képviselőit a Csapatparancsnoki találkozó 2015. konferenciára.
A rendezvény célja:


A Magyar Cserkészszövetség 2015-16. cserkészévének előkészítése; a Szövetségben, a kerületekben és a
csapatokban folyó munka meghatározó szereplőinek találkozásával.



Eszmecsere a Cserkészszövetség stratégiájáról a csapatparancsnokok illetve a kerületi vezetők véleményének
bevonásával.



A Szövetség előtt álló kiemelt uniós forrás felhasználásával kapcsolatos körülmények ismertetése, a felhasználás
lehetséges módjáról való közös gondolkodás.



A Magyar Cserkészszövetség támogató szerepének körvonalazása, a mozgalomtámogatás, mint alaptevékenység
definiálása (vezetőképzés, eszközbiztosítás, ingatlanok, kedvezménykártya stb.).



A Szövetség helyi közösségeit irányító csapatparancsnokai számára találkozási, konzultációs és információs tér,
közeg biztosítása az azonos vezetői réteg összefogásával.



A cserkészcsapatok által végzett közösségi nevelést összefogó és támogató cserkészkerületek vezetői számára olyan
szakmai tér biztosítása, mely hozzájárul a Szövetség egységes irányításának biztosításához.
Időpont: 2015. szeptember 12., 9.00-16.30
Helyszín: Versailles Rendezvényterem (1068 Budapest, Városligeti fasor 44.)
A konferencia részletes programját ide kattintva, a meghívóban olvashatjátok:
http://bit.ly/cspk-meghívó
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
Egy csapatból akár több cserkészt is szeretettel hívunk és várunk!
Részvételi szándékodat és toborzóanyag-igényedet kérjük, 2015. szeptember 7-én (hétfőn) 19 óráig az alábbi
űrlap kitöltésével jelezd:
http://bit.ly/cspk-találkozó
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
és
Tekse Balázs cst. (958.)
országos vezetőtiszt-helyettes

Toborzó anyagok elérése a honlapon
Kedves Cserkésztestvérek!
Ahogy a mostani hírlevélben is írjuk, az idei toborzó anyagokat a szeptember 12-i Csapatparancsnoki találkozón
személyesen átvehetitek. Sokan jelzitek azonban továbbra is felénk, hogy már megkezdtétek a toborzást, ezért
szükségetek volna az anyagokra. Az irodában levő tavalyi készletből már csak toborzó plakátok maradtak, ám
aggodalomra semmi ok! A cserkész honlapon megtaláljátok a szóróanyagok nyomdai változatát is. Így akinek van
nyomtatásra lehetősége az a honlap szertár oldaláról letöltheti az anyagokat.
Az elérése a következő: cserkesz.hu - Szövetség fül - Szertár - Toborzó anyagok

Használjátok bátran! :)
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok

Kossuth Rádió interjú az MJA elnökével
Kedves Cserkésztestvérek!
Pénteken este a Kossuth Rádió EU Mozaik c. műsorában a Magyar Jamborre Alapítvány elnökét, Csepregi Mártont
cst. (1909.) kérdezték az alapítvány pályakezdő fiatalok foglalkoztatását támogató pályaorientációs képzéséről és
felkészítéséről. Hallgassátok meg Ti is! (a riportot a hanganyag végén találjátok)
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok

cserkesz.hu-s levelekről
Kedves Cserkésztestvérek!
Az utóbbi időben egyre többször derült ki az, hogy a cserkesz.hu levelek (akár egyéni címek, akár levelezőlisták által
küldött levelek) egyes levelezőrendszerekben (pl. a gmail.com) levélszemét megjelölést kap. Így onnatól kezdve az
összes levél oda kerül, amelyiknek a feladójaként a szerverünk van megjelölve.
Kérem, nézzétek meg, hogy a beállítások alapján előfordulhat ez a gond nálatok is. Ha igen, akkor a beállításoknál
módosítsatok.
köszönöm a megértéseteket.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)

országos vezetőtiszt

Egyéb programok, képzések
Táncolj együtt a Rege Néptáncegyüttessel!
Kedves Cserkésztestvérek!
Örömmel jelentjük, hogy a Rege Néptáncegyüttes tavaly elindult senior kezdő csoportjába továbbra is várunk 23 év
feletti fiatal felnőtteket.
A Rege cserkész-keresztény alapokon álló néptáncegyüttes, ahol a hagyományőrzés alapja a közösség és a közös
keresztény értékrend.
A kezdő csoport keretei:
Időpont: csütörtökönként 18.00-19.30
Első alkalom: szeptember 3.
Helyszín: Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, Bp., 1056 Budapest, Irányi utca 3.
Táncot tanít: Nagy József és Magyar Zsuzsanna
Jelentkezni és érdeklődni lehet nálam:
Jakab Ritánál vagy Magyar Zsuzsinál levélben.
Jó munkát!
Jakab Rita csst. (1926.)

Templomok éjszakája
Kedves Cserkésztestvérek!
Szeptember 19-én, az egyházak szervezésében, szeretettel hívnak és várnak cserkészcsapatokat a Templomok
éjszakájára.
A részleteket tekintsétek meg itt: https://goo.gl/kOhV03

Jó munkát!
Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség
Országos Elnöksége nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt.
cserkesz.hu/elnokseg
Feliratkozás a hírlevélre
Hírlevél archívum

