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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.

Külügyi Hírek
Friss nemzetközi hírek - magyar nyelvű összefoglalóval
http://www.google.com/reader/shared/17469660025783777635

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
Vezetői továbbképzés – Továbbképzés típusú vezetői felkészítő
Vezetői továbbképzés – Továbbképzés típusú vezetői felkészítő
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 vezetői továbbképzéseket (Továbbképzés típusú
vezetői felkészítő) szervez korosztályi tudásfejlesztés érdekében az alábbiak szerint:
A VTK – Továbbképzés típusú vezetői felkészítő paraméterei:









A továbbképzések helyszíne: Budapest, illetve környéke
A továbbképzés célja a kiscserkész (2-5. évf.) cserkész (6-9. évf.) kósza (10-13. évf.)
vándor (11-14. évf.) korosztályok vezetésével kapcsolatos ismeretek, módszertani
eljárások gazdagítása és az azonos korosztályban dolgozó vezetők találkozási
alkalmainak megteremtése. Célunk, hogy a VTK továbbképző alkalmainak keretében
olyan közeget teremtsünk vezetőtársaink számára amely alkalmas a helyi szinten
kipróbált jó gyakorlatok cseréjére is
A jelenlegi, (őszi) VTK továbbképző alkalmak segédtiszti (Ifjúsági nevelési vezetői)
képesítéssel rendelkezőknek vagy STVK tábort végzetteknek szól, akik
rajparancsnokok.
Kérjük a cserkészcsapatok, helyi közösségek vezetőit, hogy a regisztráció kapcsán
vegyék figyelembe, hogy saját közösségükben a naprakész tudással bíró vezetők
elengedhetetlenek. Ennek értelmében kérjük, hogy a csapatok az éves
eseménynaptárak tervezésekor vegyék figyelembe a VTK időpontokat és használják ki
azokat a szakmai ismeretek készsége gyarapítására
A VTK (továbbképzés típusú vezetői felkészítő) szakmai színvonalának további
fejlesztése érdekében a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés
támogatása című kiemelt projektből valósul meg. Ezért résztvevőknek a továbbképzés,
projektet nem érintő részeinek költségét kell csak kifizetnie. Erről bővebb tájékoztatást
a Magyar Cserkészszövetség Projektirodájában kaphatsz. (kapcsolat:
gilwellcsapat@cserkesz.hu)

A VTK – Továbbképzés típusú vezetői felkészítőre történő jelentkezés:
A továbbképzésre való jelentkezés a regisztrációs honlapon történik
Jelentkezési határidő kitolva: 2013. szeptember 9.
A képzés (felkészítő) alkalmainak időpontjait az eseménynaptár tartalmazza. Az első alkalom
ténylegesen képzés, a második dátum egy feladatleadási határidő, a harmadik alkalommal a
VTK-hoz kapcsolódó túra vagy portya a résztvevők által vezetett egységgel.
Az őv képesítésűeknek szóló VTK a tavaszi félévben valósul meg a 2013-2014-es évben.

Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt nevében:
José
Pótór József cst. (304)
Vezetőképzési vezető
MCSSZ „Gilwell csapat”

Őrsvezető Vezetőképzés – Kortárs közösségi vezetők felkészítője
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés
támogatása című kiemelt projekt keretében őrsvezetőképzést (kortárs közösségi vezetők
felkészítője) hirdet a 2012/13-as időszakban. A Hársleveles Őrsvezetőképzés az I. (Budai) X. (Pesti), V. (Szegedi), VI. (Pécsi) és VIII. (Kecskeméti) kerületeinkben évek óta
hagyományosan működő altáborok és azok törzseinek bevonásával, valamint a IX.
(Debreceni) kerület most induló altáborának és törzsének bevonásával kerül lebonyolításra az
alábbiak szerint:
Az ŐVVK – kortárs közösségi vezetők felkészítőjének paraméterei:





A képzések (felkészítő események) helyszíneiről az adott kerületben, a képzést
lebonyolító törzsek az események előtt adnak részletes tájékoztatást.
A képzés (felkészítő) őrsvezetői képesítést ad, tehát sikeres teljesítés esetén a
résztvevő jelölt kellő ismeretek kap a kortárs közösségvezetés kérdéskörében ahhoz,
hogy egy őrsöt, (kisközösséget) kellő szakmaisággal legyen képes irányítani
A felkészítő eseményeink egy része a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi
ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projektből valósul meg. Ezért résztvevő
jelölteknek a képzés, projektet nem érintő alkalmainak költségét kell csak kifizetnie.
Erről bővebb tájékoztatást a képzésvezetőnél illetve a Magyar Cserkészszövetség
Projektirodájában kaphatsz. (kapcsolat: gilwellpark@cserkesz.hu)

Jelentkezési feltételek:








2014. június 30-ig megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség;
1996. augusztus 1. és 2000. július 22. közötti születési dátum;
3,5-ös átlagnál jobb tanulmányi eredmény;
2 év cserkészmúlt (ez alól az alakuló közösségek felmentést kérhetnek);
Legalább egy nyári táborban való eredményes részvétel;
Az I. cserkészpróba anyagának ismerete;
Előnyt jelent: az adott cserkészkerület csapatában végzett cserkészmunka

A jelentkezés menete:
1. Igényfelmérés
Az igényfelmérés során minden csapatparancsnoknak (helyi közösségvezetőnek) meg kell

adnia az idei képzésre (felkészítő alkalmakra) milyen létszámban kíván jelölt résztvevőket
regisztrálni. Az igényfelmérésre való jelentkezés az űrlapon lehetséges.
Igényfelmérés vége: 2013. október 14.
2. Vezetőképző értekezlet, jelentkezések véglegesítése
Az igényfelmérésen megadott létszámok és a jelentkezések véglegesítése, illetve az
őrvezetésre felkészítő vezetőképzés (kortárs közösségi vezetők felkészítője) és a csapatok
(helyi közösségek) közti kommunikáció fenntartása érdekében idén is vezetőképző
értekezletet tartunk. A parancsnokok, képzéssel kapcsolatos véleményeinek megvitatására is
itt lesz lehetőség.
Időpont: 2013. november 22.
3. Jelöltek adatainak regisztrálása
Ekkor történik a jelentkezés adminisztrációs része, azaz a jelölt résztvevők szükséges
adatainak begyűjtése a képzés honlapján keresztül, illetve eddig szükséges megküldeni a
résztvevő jelöltek szüleinek és parancsnokainak vagy a közösség vezetőinek írásos
hozzájárulását a jelölt képzésen való részvételéhez.
Határidő: 2013. január 6.
A képzés (felkészítő) alkalmainak időpontjait tartalmazza az eseménynaptár.
A képzéssel (felkészítővel) kapcsolatos további információk az év folyamán
www.mu.cserkesz.hu/ixovk oldalon érhetők el.
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt nevében:
José
Pótór József cst. (304)
Vezetőképzési vezető
MCSSZ „Gilwell csapat”

Segédtiszti Vezetőképzés - Ifjúsági nevelési vezetők felkészítője
Segédtiszti Vezetőképzés - Ifjúsági nevelési vezetők felkészítője
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 segédtiszti vezetőképzést (Ifjúsági nevelési
vezetők felkészítője) hirdet a 2013/2015-ös időszakra az alábbiak szerint:
A STVK – Ifjúsági nevelési vezetők felkészítőjének paraméterei:



A képzések (felkészítő események) helyszíne: Budapest, illetve környéke
A képzés (felkészítő) cserkész-segédtiszti képesítést ad, tehát sikeres teljesítés esetén a
résztvevő jelölt kellő ismeretek kap az ifjúsági vezetőmunka nevelési kérdéskörében



ahhoz, hogy egy rajt, (20-30 fős azonos korosztályú fiatalt) kellő szakmaisággal
legyen képes irányítani
A felkészítő eseményeink egy része a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi
ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projektből valósul meg. Ezért résztvevő
jelölteknek a képzés, projektet nem érintő alkalmainak költségét kell csak kifizetnie.
Erről bővebb tájékoztatást a képzésvezetőnél illetve a Magyar Cserkészszövetség
Projektirodájában kaphatsz. (kapcsolat: gilwellcsapat@cserkesz.hu)

Jelentkezési feltételek:








1996. július 15. előtti születési dátum;
érettségi- vagy szakmunkás-bizonyítvány, melynek kiállítási dátuma 2014. július 15.
előtti;
őrsvezetői képesítés (kortárs közösségvezetésben szerzett tapasztalat)
csapatparancsnok (helyi közösség operatív irányítását végző felnőtt vezető) ajánlása;
lelki-vezetői ajánlás;
legalább egy nyári táborban való részvétel.
Igényfelmérésre való jelentkezés: 2013. október 14-ig az űrlap kitöltésével.

A képesítés megszerzésének feltételei:








a képzés/felkészítés során megjelenő határidők pontos betartása;
a tanfolyamokon való részvétel;
az írásbeli előfeladatok megfelelő szintű teljesítése;
a táborkapu próba sikeres letétele;
a tábor elvégzése és a tábor közbeni próbázáson való megfelelés;
a tábor után elvégzendő feladatok teljesítése és
a tiszti fogadalom letétele.

A képzés, tehát a vezetőfelkészítő alkalmak időpontjai megtalálhatóak az eseménynaptárban.
A képzés igényei szerint lehetséges még két hétvége a tábor előtt, és egy hétvége a tábor után,
de ezek az alkalmak, valamely másik vezetőfelkészítő eseménnyel lesznek párhuzamosan
megtartva, hogy a lehető legkevesebb időt vegyük el a szabad hétvégék közül.
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt nevében:
José
Pótór József cst. (304)
Vezetőképzési vezető
MCSSZ „Gilwell csapat”

Hárshegy hírei (Nevelésügy)

Eseménynaptár
A szövetségi központ által összerakott eseménynaptár már februárban megjelent, azonban a
Nemzetgazdasági Minisztérium augusztus 30-án adta ki a 2014-es munkanapok áthelyezéseit.
Ezeket bevezettük a naptárba, és ma már ezt találjátok meg a központi eseménynaptárban.
Azonban a megjelentek egy-két változást is hoztak, amire felhívom a figyelmeteket:



a december elejei CsTVK alakalom egy héttel előrébb került
az országos cserkésznap, amelyet idén a központ rendez, korábbra került, április
végére

Kérem, ha már megcsináltátok a csapat eseménynaptárát, akkor ellenőrizzétek még egyszer,
hogy mikor mi történik.
A 2013-2014-es időszak MCsSz szintű eseményei:







VTK - ősszel csak a st tábort végzetteknek
évkezdő csapattúrák - minden csapat magának szervezi
INDABA-vezetői konferencia - ahogy szoktuk, novemberben
daléneklő, vers- és mesemondó verseny
közügyeink és közgyűlési feladataink
országos cserkésznap

Köszönöm!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt nevében
Kobalt
Tekse Balázs cst. (958.)
MCsSz "Hárshegy"

Alapképzés – Felnőtt önkéntes vezetők felkészítője
Alapképzés – Felnőtt önkéntes vezetők felkészítője
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 Alapképzést (Felnőtt önkéntes vezetők
felkészítője) hirdet a cserkészet iránt érdeklődő, nem cserkész felnőtteknek a 2013/2014-es
időszakra az alábbiak szerint:
Az alapképzés – felnőtt önkéntes vezetők felkészítőjének paraméterei:


Jelen meghirdetésben lévő képzések (alapozó felkészítő) helyszíne: Budapest, illetve
környéke









A képzés (alapozó felkészítő) a Magyar Cserkészszövetség 100 éves jó példáján
keresztül betekintést nyújt a kisközösségi ifjúságnevelés alapjaiba. Sikeres teljesítése
esetén a résztvevő alapvető ismeretekkel fog rendelkezni a kisközösségi keretben
történő nevelésről illetve szakmailag alkalmassá válik egy helyi cserkészcsapathoz,
közösséghez történő csatlakozáshoz
A felkészítő eseményeink egy része a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi
ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projektből valósul meg. Ezért résztvevő
jelölteknek a képzés, projektet nem érintő alkalmainak költségét kell csak kifizetnie.
Erről bővebb tájékoztatást a képzésvezetőnél illetve a Magyar Cserkészszövetség
Projektirodájában kaphatsz. (kapcsolat: harshegy@cserkesz.hu)
Amennyiben az alapozó képzést követően a résztvevő cserkészcsapathoz, helyi
közösséghez kíván csatlakozni, a Magyar Cserkészszövetség igyekszik a csatlakozási
törekvést segíteni
Az alapozó képzés végeztével, annak teljesítésérő igazolást, elismervényt adunk

Jelentkezési feltételek:




2013. október 14-ig betöltött 18. életév
Rövid leírás arról, hogy a leendő résztvevő miért kíván részt venni az alapozó
képzésen. A leírás elkészítése a jelentkezési felületen történik.
Az igényfelmérésre jelentkezni 2013. október 14-ig itt lehet.

Az alapozó képzés menete:




1 + 2 hétvégés, A, B, C modulból felkészítő alkalmak
Az alapozó képzés időpontjai az eseménynaptárban is megtalálhatóak.
Az alapozó képzések helyszínéről és a további információkról a felkészítő alkalmakat
lebonyolító törzs az igényfelmérést követően részletes tájékoztatás ad.

Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt nevében
Tekse Balázs cst. (958.)
nevelési igazgató
MCSSZ „Hárshegy”

Évkezdő túrák
Az évkezdő túrák ötletét a Szent István túra, később Országos Kéktúra egy nap alatti
bejárásával az Országos Elnökség vetette fel közel tíz évvel ezelőtt. Akkor az egyik cél az
volt, hogy a cserkészek közös erővel egy nap alatt teljesítsék a túra útvonalának teljes hosszát.
Azóta sokat változott a rendezvény. A célja ma az, hogy a nyári táborok, szabadságok, iskolai
szünet után a csapat az év elején ismét találkozzon, az újonc őrsök és a régebb óta a csapatban

dolgozók közösen vegyenek részt egy programon.
A csapattúrák megszervezése a csapatok dolga, és szabadon választhatnak helyszín,
időtartam, stb. tekintetében.
Ez a program a stratégia tervben megfogalmazott látható cserkészet egyik lényeges pontja. Ha
ezen a napon az ország számtalan pontján egyenruhás cserkészeket látnak, az ismertségünket,
láthatóságunkat erősíti.
A túráról küldjetek fényképeket és beszámolókat a kommunikacio@cserkesz.hu címre!
Köszönöm!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Cserkészvándorlás és megtartás
Kedves Cserkésztestvérek!
Ennek a nyilvántartásnak a célja, hogy a cserkészet ne veszítse el azt, aki más helyre
(lakóhely, tanulmányi hely, stb.) költözik. Semmi esetre sem akarja az új csapat elvenni a
cserkészt, de lehetőséget ad a cserkészközösséghez való csatlakozásra és tevékeny jelenlétre.
A kérdőívet az alábbi hivatkozáson találjátok:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhsbVVzTzN5WWRFcXJWM2N
XSG1nWkE6MQ
Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció
Jó munkát!
Budapest, 2013. szeptember 7.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

