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Az MCSSZ helyzete
Vigyázz, kész, pontverseny!
Kedves Cserkésztestvérem!
Önkéntes segítségen alapuló pontgyűjtést szervezünk a Magyar
Cserkészszövetség minden magyarországi cserkészcsapata számára!
Ha május 15-éig jelentkeztek önkéntesnek a budapesti Gyerek Sziget cserkész
standjához, a következő programotok költségeit a Szövetség állja. A segítségért
cserébe számtalan szórakozási lehetőség közül választhattok. Mehettek
paintballozni, lasertagezni, airsoftozni, szabadulós játékra, bowlingozni, színházba,
moziba, vagy megbeszélés alapján olyan programra, melyet ti szeretnétek!
Jelentkezz őrsöddel, cserkész barátaiddal, vagy bármilyen formációban, a lényeg,
hogy a Gyerek Sziget négy hétvégéjéből (június 7-29.) legalább egyen végig
segítsetek. Minden napra 15 cserkészt várunk, természetesen egyenruhában.
A feladatok kalandpálya-felügyelet, mesélni a cserkészetről és az élményekről a
szülőknek és a gyerekeknek egyaránt, kézműveskedni, játszani a gyerekekkel,

egyszóval az interaktív standot üzemeltetni. Emellett papírokat kitöltetni,
toborzóanyagot osztogatni, esetleg segíteni a stand felépítésében/lebontásában.
Nem titkolt szándékunk a népszerűsítés és a toborzás, utóbbi esetében pedig a
jelentkezés után a Szövetség nevelési vezetőinek segítségével keressük meg az
érdeklődőknek a hozzájuk közeli befogadó cserkészcsapatot.
Jelentkezni az alábbi linken tudtok egyénileg, vagy csoportosan:
http://goo.gl/tu4dTh
VIGYÁZZ, KÉSZ, PONTVERSENY!
A Gyerek Szigettel indul az a pontgyűjtő akciónk, melynek keretében kerületenként
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 minden csapat számára a programot követően
írjuk jóvá a csapatok számára. A pontgyűjtés csapatonként történik.

A részletekről és a kidolgozott pontversenyről hamarosan több információhoz
juthattok!

Ingatlanfelmérés
Kedves Csapatparancsnokok!
Kérjük, segítsétek a kérdőív kitöltésével, hogy létre tudjunk hozni egy cserkész,
cserkészközeli Ingatlan adatbázist. Több lehetőség van kialakulóban: pl.: egységes
portya szállás adatbázis kialakítása, kulcsosház hálózat kialakítása.
Ha a csapatodnak bármilyen ingatlanhoz köze van, kérlek adjatok információt
részemre. Köszönöm!
Az űrlapot az alábbi linken tölthetitek ki: http://goo.gl/JS0xFm
JM!
Markó Gergely csst
MCSSZ ingatlanfejlesztés
06-70-778-2141

Régi-új elnökség a Szövetség élén
Rendhagyó eredménnyel zárult a Magyar Cserkészszövetség Országos
Elnökségének tisztújító ülése

A Szövetség új Alapszabályának 2013. január 12-i hatálybalépése óta idén először
került sor az elnökségi tisztújító ülésre. A 2014. április 12-ei elnökségi választáson az
új Alapszabály értelmében az elnökség jelöltjeinek választásáról a korábbi
gyakorlattal ellentétben már nem közvetlenül a tagok összessége, hanem a kerületi
küldöttgyűlések által delegált országos küldöttek dönthettek. Az elnökségi
választás folyamatában az új alapdokumentum életbe lépett rendelkezései szerinti
lényeges változás, hogy az országos küldöttek már nem az elnökség egyes tagjaira
(országos elnök, országos ügyvezető elnök és országos vezetőtiszt), hanem
elnökségre, mint döntéshozó szervre együttesen, listára szavazva adhatták le
voksukat. Fontos változás továbbá, hogy az elnökség a minden évben elfogadott
elmúlt évi munkájáról szóló éves beszámolója alapján a korábbi gyakorlattal
ellentétben nem négy, hanem három évre kap felhatalmazást választóitól, a
választott tisztségviselők pedig tetszőleges alkalommal újraválaszthatók.
Az idén áprilisban megtartott elnökségi tisztújító ülésen az elnökségért induló három
jelölt együttesen szerepelt a szavazólapon. A korábbi két ciklusban regnáló, a
Szövetséget immár nyolc éve vezető tisztségviselőknek a mostani szavazáson nem
akadt kihívójuk. Ezért a titkos szavazás alkalmával egyetlen lista melletti „igen”,
„nem” és „tartózkodom” válaszok közül kellett választaniuk az arra jogosultaknak.
Az Országos Elnökség választásának végeredményeként az országos
küldöttek, érvénytelen szavazatok nélkül 45 igen, 11 nem és 10 tartózkodás
mellett Buday Barnabást cst. (16.), dr. Henn Pétert csst. (442.) és Solymosi
Balázst cst. (205.) választották meg újra a Magyar Cserkészszövetség Országos
Elnökségének.

A cserkészet nem elitklub!
Az országos elnökség az elmúlt négy évről
2006 óta vezetik a szövetséget, a második ciklus végén tartanak. Szolgálatuk
ideje alatt lépett át a magyar cserkészet történetének második száz évébe. Az
újjáalakulás óta nem kapott akkora lendületet a mozgalom, mint tavaly, amikor
sikerült európai uniós támogatáshoz jutni. Nem az égből pottyant! Buday
Barnabás cst. (16.), dr. Henn Péter csst. (Páter) (442.) és Solymosi Balázs cst.
(Balu) (205.) emlékszik vissza az utóbbi néhány évre, és vázolja terveit a jövőre
nézve.
VL: Amikor négy éve újraválasztottak benneteket, mit terveztetek, hogyan
tovább?
Páter: Nyolc évvel ezelőtt krízisidőszaka volt a cserkészetnek, semmit sem lehetett
abból látni, micsoda fejlődés előtt állunk, csupán álmaink voltak. A gazdasági válság
is közbeszólt, ráirányította figyelmet arra, hogy a közösségekkel foglalkozó
szervezeteknek a társadalmi hatásokra, a válság következményeire választ kellene
adnia. Annak az elitnevelő koncepciónak, ami 1989 óta végigkísérte a cserkészetet,
ki kellene egészülnie egy szélesebb társadalmi szolgálat megteremtésének
igényével. Korábban is érte kritika a cserkészetet, hogy egy magába zárkózó, saját
magát szórakoztató, önmagáért való szervezet, miért kéne az államnak is pénzelnie.

Ez a kérdésfeltevés és az érzés bennünk is megvolt, sokat beszélgettünk egymás
közt erről, és hogy mit kéne tennünk. Aztán 2011-ben az aktuális kormányzat
keresett meg bennünket azzal, hogy egyebek mellett felhasználná a cserkészet
ifjúságnevelés területén szerzett tapasztalatait, bizonyos részeit beépítené az iskolai
gyakorlatba.
Balu: Amit mi meg valósítunk a nevelésben, abban még nagyon sok munkánk van.
Egyáltalán nem fejeztük be, csak ott tartunk, hogy elkezdtük összeszedni hozzá az
eszközeinket. Tudjuk, hogy azok hogyan működnek, hogy kell fölépíteni, van is erről
konszenzus, de még el sem kezdtük a munkát, csak beszélünk róla. Vagyis a
kereteket megformáltuk, most kezdődik az igazi munka.
Páter: 2007 és 2010 között eljutottunk odáig, hogy a szervezeti kultúrában az eddigi
széttartás helyett létrejött az együttműködés, épült a bizalmi tőke. A 2011-es
lehetőséggel éppen ezért tudtunk élni. Azzal nagyjából mindenki egyetértett, hogy
legyen a Cserkészszövetség modern, innovatív nevelő szervezet, próbáljunk meg
több gyereket elérni, pre-evangelizációs felület lenni, eljutni az iskolákba. Azzal is
egyetértett a többség, hogy foglalkozzunk a hátrányos helyzetű gyerekekkel. Vagyis
a cserkészet alapértékeiről hasonlóan gondolkoztunk, csak a mikről és a hogyanokról
folyt párbeszéd.
VL: Mennyi időtök volt arra, hogy reagáljatok a kormányzati megkeresésre?
Barnabás: Kicsit váratlanul ért bennünket a lehetőség, hogy működjünk együtt az
ifjúságnevelés területén…
Páter: A kormányzat belátta, hogy az iskola nem tudja maradéktalanul ellátni a
szükséges oktatási-nevelési feladatokat, ezért is kerestek olyan társadalmi partnert,
amellyel együtt tudnának dolgozni. Országos lefedettséggel, Kárpát-medencei
kapcsolódásokkal kizárólag a cserkészmozgalom, a szervezet rendelkezik, és
szakmai módszertanunk is van. Kaptunk egy nyitott kérdést, hogy írjuk le, mit
szeretnénk, mi hogy gondoljuk, és ennek alapján írtuk meg a stratégiát. Három hét
alatt kellett leraknunk az anyagot kényszerhelyzetben, nyomás alatt. Nagy
teljesítmény volt az is, hogy meg tudtunk egyezni a határon túli szövetségek
képviselőivel. Az elmúlt négy év egyik legnagyobb eredménye, hogy a széttartó
munka helyett most egy irányba nézünk.
Barnabás: Az első lépés 2007-ben az volt, hogy strukturáljuk a rendszert. Abban a
ciklusban a mozgalom és a szervezet működésének lehatárolása volt a feladat,
Páternek nagy munkája volt benne. A szervezet felépítésével pályázati
lehetőségekhez tud jutni a mozgalom. Balunak pedig változatlanul a mozgalom
működtetése a munkája, mint országos vezetőtiszt. Erre a struktúrára mi már bátran
építhettünk.
Páter: A TÁMOP egymilliárdos lehetőséget adott, amit mi programoztunk le olyan
módszerekkel, amelyekkel korábban a pályázatokat írtuk. Természetesen a
minisztérium és a Fejlesztési Ügynökség közreműködésével, de mégis, mi csináltuk
meg! Így indultunk el afelé, hogy a Cserkészszövetség egy társadalmi célokat
megvalósító innovatív társadalmi vállalkozás legyen.

VL: Csapatszinten milyen eredményeket sikerült elérni?
Balu: Vannak nem TÁMOP-os programok, amelyeknek máris látszik az eredménye.
Az Erzsébet tábor lehetőséget adott arra, hogy nem cserkészeknek is megmutassuk,
mit is csinálunk. A zánkai táborokban dolgozó cserkészek ezért kaptak némi pénzt is,
ami azért jó, mert a cserkészetben megszerzett tudásuk, készségeik
felhasználásával nyári munka keretében belekóstoltak a munka világába. A TÁMOPnak köszönhetően lehetőséget kaptunk arra, hogy a vezetőképzéseinket fel tudjuk
szerelni eszközökkel, módszertani könyvekkel, ezzel hosszútávon tudjuk a
működésünket biztosítani. Csapatszinten az is fontos, hogy ki tudunk jutni abba a
világba, ami nem csak a mi játszóterünk, ahol látnak minket különféle helyzetekben,
sajtónyilatkozatokban, kisfilmekben, és nyilvános programokat szervezünk.
Barnabás: Alapvetően megváltozott a szélirány. Korábban rengeteget szenvedtünk
azzal a közhiedelemmel, hogy a cserkészet csakis jobboldali, konzervatív lehet.
Hiába csináltunk nagyon jó rendezvényeket, a sajtó egy része nem jelent meg. Ezen
is változtatunk a kifelé tett megnyilatkozásokkal.
Páter: Idetartozik, hogy megjelent a mentori támogatás, vagyis egy újszerű,
pedagógiai fejlesztő munka. Országos hálózatról jött
létre, aminek tagjai
kéthetente rendszeresen találkoznak, ahol tapasztalatot cserélnek. Többet látunk a
csapatok életéből is rajtuk keresztül. A pedagógia fejlesztők másik dolga, hogy a
magas szintű elméleti tartalommal bíró EINK-et a gyakorlatba fordítsák. Készülőben
vannak módszertani könyvek, gyerekeknek szóló cserkészkönyvek, a toborzáshoz
pedig megvan a jól felépített márka, ami kellő médiatámogatást is kapott. Időközben
levédettük a cserkészliliomot és a cserkész szót, azt jogosulatlan nem használhatja.
Kerületi szinten is történtek jó kezdeményezések. Azok a kerületi vezetők, akik
megkeresték a szövetséget ingatlanfejlesztéssel, cserével kapcsolatban, azok mellé
odaálltunk, partnerek voltunk a megoldás keresésében. A kerületek szemfülességét
egészítettük ki. A cserkészek így Kecskeméten a városközpontban találtak helyet a
cserkészeknek, a pécsieknek a Tettyén lett kulcsosházuk, és még sorolhatnám:
vannak folyamatban lévő ingatlanfejlesztések.
VL: Tágítsuk a képet. Országos szinten hogyan fogalmaznátok meg a
mozgalmon, a szervezeten belüli folyamatokat?
Páter: Egy mondattal szólva: le tudtunk zárni száz évet, és át tudtunk lépni a
következőbe egy kezdeményező, nyitó pozícióban.
Eddig úsztunk az
árral szemben, és a múltban megélt veszteségek miatt kialakult egy sérelmi attitűd,
bezárkózás. 2012 decemberében indítottuk el a mozgalom századik évfordulóján az
emlékévet. Ennek az eseménynek az Országház volt a helyszíne, és tavaly Ócsán, a
Nemzeti Nagytábor 2013-ban ünnepeltük együtt a folytatás örömét. Ma már vannak
olyan kommunikációs kereteink, amelyek végre azt szolgálják, hogy kívülről is
rálássanak a munkánkra. A kifelé irányuló kommunikációban az elsődleges
szempont, az hogy kívülről hogyan látnak bennünket, nem pedig az hogy mi miként
látjuk magunk. Az azonosulás persze fontos. Ez is a hídépítés része, amiből a
csapatok láthatatlanul, de nagyon sokat fognak profitálni. Barnabásék az
egyházakkal ápolják a kapcsolatot: azt hangsúlyozzuk, hogy mi nem jelentünk
konkurenciát a klasszikus, egyházak által végzett ifjúsági munkának, hanem pre-

evangelizációs közeg vagyunk.
VL: Mi az, amit visszatekintve mégis másképpen csinálnátok?
Barnabás: A belső kommunikációra nem szántunk kellő időt. A projekt részleteiről az
első nagyszabású tájékoztató esemény az őszi INDABA volt. Így járunk, ha valamit,
ez esetben a projekt megvalósítását tarjuk szem előtt, ahelyett hogy annak közegére
legalább akkor figyelmet fordítanánk. Nagyon nagy bizalmi tőke kell ahhoz - talán
nincs is annyi -, hogy belső kommunikáció nélkül is gördülékenyen menjenek a
dolgaink. Ezt tehát rosszul tettük. Egyértelmű, hogy sokkal nagyobb türelemmel,
érzékenységgel és energiával kellett volna kezelni a folyamatot.
Páter: Elkezdtünk nagy sebességgel dolgozni a TÁMOP projekten, de a hozzávaló
forrás ehhez képest egy évre rá érkezett meg. Nagyon sok mindent akartunk, de nem
tudtunk a feladatokhoz munkatársakat felvenni, nem volt rá elég tartalékunk. Ezért mi
magunk kezdtük el a munkát ahhoz, hogy megépítsük a rendszert, ami aztán képes
befogadni a támogatást. Ezzel párhuzamosan elhanyagoltuk a kommunikációt.
Nehéz helyzet ez…
Az elmúlt években sok dolog kénytelen-kelletlen a kulisszák mögött folyt. A
gazdasági, pénzügyi világban alapvető törvény, hogy csak akkor lehet szólni
valamiről, ha már megvan. A Nagykovácsi kastély körüli szervező munka is ilyen volt:
hatalmas vagyonról van szó, és mi sokáig két mondatot sem mondhattunk róla.
VL: Ezen már túl vagyunk. Mik a további tervek?
Páter: Jelenleg 10 500 cserkész van az országban. A szövetség sikereinek kulcsa
mégsem az, hogy tud-e a mozgalom tízezerről húszezerre növekedni, hanem az,
hogy képes-e szervesülni a magyar társadalomba, ismert, elismert-e. Kerületi és
csapatszinten is a minőségi, innovatív pedagógiai munkát kell erősíteni. Mi XXI.
századi, értékelvű pedagógiát szeretnénk, ami nem elitklub, nyitva van az ajtó! Lehet,
hogy a gyerek első találkozása a cserkészettel az Erzsébet táborban történik meg,
ezekből a fiatalokból később cserkész lehet, csapatok jöhetnek létre. Nem lesz
minden cserkészcsapat a budai közeg része, nem ez a társadalmi feladatunk.
Vizuálisan egy propeller képe van a fejemben, amelynek a tengelye a szervezet. A
tengelyre hajócsavarokat építünk, az egyik az iskola, azon keresztül a pedagógus.
Így érhetjük el a gyerekeket. A másik csavar a szabadidős tevékenységek, a sport és
a zöld turizmus fejlesztése. Olyan lehetőségeket kell teremteni, amellyel a kispénzű
családok is élni tudnak, ezen keresztül mutatkozhatna be a cserkészet. Harmadik
csavar pedig a felzárkózás. A közvélemény felé vállalunk egy missziót. Az Erzsébet
tábornak volt egy olyan célja is, hogy nézze meg a jobb módú családba született
cserkész azt, hogy vannak olyan gyerekek, akik tízévesen beszélni sem tudnak
rendesen, mert nem tanították meg rá őket. Ez egy olyan „ütős” élmény, amivel
kétszáz fiatal, kortárs (őrs)vezető találkozhatott az elmúlt két évben. Ők már egészen
másként fognak gondolkodni a saját, szerencsés helyzetükről, és plusz motivációt
kaphatnak az ifjúságnevelési munkájukhoz. Ezt a propellert kell működésbe hozni, és
reméljük, hogy centripetális erőteret hozunk vele létre. Ez a következő kétszer három
év feladata.

Nagy Emese
MCSSZ kommunikáció

Országos és regionális programok, események,
képzések
Regöstábor 2014., Miskolc
XXV. Kárpát-medencei
Regöscserkész-tábor
Meghirdetés
Legalább ötödik osztályt végzetteknek: 2014. június 27. – július 6.
Legfeljebb negyedik osztályt végzetteknek: 2014. június 30. - július 6.
Egyetemistáknak és felnőtteknek 2014. július 2-6.
A Magyar Cserkészszövetség és a Regös Alapítvány meghirdeti a XXV. Kárpátmedencei Regöscserkész-tábort. Táborunkra minden cserkészt - aki volt már, és aki
még nem - szeretettel várunk.
A tábor helyszíne: Miskolc
A programból: folyamatos néptánc- és énektanulás, kézműves foglalkozások
(fafaragás, szalma-, gyékény- és vesszőmunkák, nemezelés, lószőrékszer készítés,
rezezés, gyertyamártás, szövés, gyöngyözés, bőrözés, batikolás, agyagozás, hímestojás festés, csipkeverés, mézeskalácssütés...), előadások (hangszeres, ill. néprajzi),
népszokások felelevenítése (regölés, téltemetés, pünkösdölés, stb.), népi játékok,
minden este táncház, stb..
Részvételi díj 22 000 Ft ötödiktől (18 000 Ft negyedikig)
Idén is adunk be pályázatokat, amelyekkel idén azokat szeretnénk segíteni, akik e
nélkül nem tudnának a táborba eljönni, ezért kérjük, támogatás-igényléssel
keressetek minket bátran. (elérhetőség lent)
Idén is a testvérek támogatását* különösen fontosnak gondoltuk. A támogatás
igénybevételét előre jelezni kell, lehetőség szerint a jelentkezés után, de legkésőbb a
határidőig a lent megadott e-mail címen, hogy kalkulálni tudjunk vele, lehetővé téve
minél több fiatal részvételét.
*Kedvezmény mértéke 1. gyermeknek 0 Ft, 2. gyermeknek -4000ft 3. gyermeknek 8000ft, de minimum 14 000ft kortól függetlenül. A családok pontos tábordíját a tábort
megelőzően kiszámoljuk, és mindenkinek megírjuk.
Azoktól a cserkésztestvéreinktől, illetve szüleiktől, akiknek ez nem jelent gondot,
örömmel veszünk, és hálásan köszönünk a tábordíjon felüli támogatást, amellyel
hozzájárulnak a tábor színvonalának növeléséhez és körülményeinek javításához.

Egyéb (bármely) termék-támogatásokat is hálásan köszönünk, ha valakinek erre van
lehetősége vagy kapcsolata. A támogatásokat előzetesen Csanády Lőrinccel
egyeztetve az alul írott elérhetőségeken, helyszínen a regisztrációnál vagy a
„logisztikán” várjuk és előre is köszönjük.
Az egyes altáborokba szokásosan nem kell külön jelentkezni. A táborba
jelentkezőket értesítjük, melyik altáborba tartoznak.

Idén is a jelentkezés érvényességéhez a tábordíjból 8000 forint átutalását
kérjük határidőig. Erről részletek a jelentkezés oldalán találhatóak.
Pólót idén a korábbi nehézségek elkerülése érdekében a tábor előtt el fogjuk
készíttetni, így aki határidő után jelentkezik, annak nem lesz lehetősége rendelni.
Ezek a jelentkezési feltételek 2014. május 31-ig érvényesek
Közös utazás: Mint a korábbi években, idén is lehetőség nyílik a táborhelyre való
közös utazásra Budapestről, erről mindenkit a megadott e-mail címén még pontosan
értesítünk.
Jelentkezés
Jelentkezni interneten tudtok a regös honlapon: www.regos.cserkesz.hu/jelentkezes/
Problémákkal, kérdésekkel, (előbb megy, később jön) forduljatok bátran hozzám:
Csanády Lőrinc csst. tpk. (205)
(06-20-475-20-07)
tabor@regos.hu
www.regos.cserkesz.hu

Légy részese te is egy látványos cserkész flashmobnak!
Kedves Cserkésztestvérek!
A napokban olvashattátok, hogy nagyszabású kiállítás nyílik május 24-én a magyar
cserkészet 100 évéről.
Részletek: http://goo.gl/6rPQjG
A kiállítás megnyitójára a sajtó képviselőit is meghívjuk, hiszen általuk sok
gyerekhez, fiatalhoz, szülőhöz juthat el a cserkészet. Éppen ezért azt szeretnénk,
hogy a megnyitó minél figyelemfelkeltőbb legyen - amellett, hogy jól is szórakozunk
majd közben. Ehhez szeretnénk a segítségeteket kérni. A tárlat-megnyitó előtt, 9 óra
30 perctől egy látványos flash mob-ot tervezünk, ahol a lehető legtöbb
cserkésztestvérünkkel összegyűlve mutatnánk meg, milyen jó is ehhez a
közösséghez tartozni, mennyi vidámsággal, örömmel jár.
Ha részt vennétek az akcióban, és szeretnétek viszontlátni magatokat valamelyik tv-

csatornán, vagy egyszerűen csak egy jó móka részesei akartok lenni a
Szentháromság téren, akkor jelentkezzetek a flash-mob-ra az alábbi
linken: http://goo.gl/d0tN3x
Gyertek, és játsszunk együtt egy olyan játékot, amit csak mi tudunk, és amire
mindenki felfigyel! A flash-mobra a cserkészet 100 évét jelképezve 100
cserkésztestvérünket várjuk. Kérjük, hogy amennyiben vállalod, vállaljátok a
részvételt, az esemény sikere érdekében pontosan érkezzetek.
Bízunk benne, hogy találkozunk május 24-én!
Jó munkát!
Tekse Balázs cst. (958.)
nevelési igazgató
MCSSZ "Hárshegy"

Fábry Pál Tájékozódási Verseny - őszre halasztva
A Fábry Pál Tájékozódási Verseny szervezőivel egyeztetve arra jutottunk, hogy
inkább őszre tesszük 2014-ben. Ennek több oka is van, amelyeket körüljártunk, és
ezt a döntést kérem fogadjátok el.
Az eseménynaptárban szerepelni fog az esemény, így tudtok vele tervezni!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Házunk tája...
Gyermekjogi képzés ifjúsági vezetőknek
Ifjúsági vezetők gyermekjogi képzése
Gyermeki jogok és mások jogainak megsértésének következményei
Képzés az iskolai jogellenes cselekedetek megelőzése érdekében
A Diákközéletért Alapítvány képzést szervez diákönkormányzati vezetők, diák és
ifjúsági szervezetek vezetői részére. A program fő célja, hogy a résztvevők
megismerjék a gyermek- és diákjogokat valamint azokat a jogi előírásokat, amelyek a
köznevelés ágazati szabályain túl meghatározzák az iskolában, kollégiumban a
diáktársak, pedagógusok sérelmére elkövetett cselekmények jogellenességét. A
képzést akkor tekintjük eredményesnek, ha a tréning végén a résztvevő képes
felismerni, hogy hol húzódik a határ a diákcsíny és a jogellenes, büntetendő
cselekmény között. A rendezvény az Emberi Erőforrás Minisztérium, valamit a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósul meg.
A képzés időpontja: 2014. május 23-25.
Helyszíne: Budapest, Oriental Hotel
Jelentkezés határideje: 2014. május 18. (A jelentkezési lapot szkennelt formában a
következő címre kérjük visszaküldeni: info@diakjog.hu.)

A képzés témakörei
I. A képzés első blokkjában a résztvevők aktív közreműködésével számba vesszük
az alapvető jogokat. Ezt követően az előadó vezetésével értelmezésre kerülnek az
alapjogok, emberi jogok, gyermek- és diákjogok valamint, védelmük rendszere.
II. A második blokkban a résztvevők megismerkednek a köznevelési jog, a polgári
jog, a szabálysértési és a büntető jog alapelveivel, alapfogalmaival és a jogág e téma
szempontjából fontosabb intézményeivel.
III. A harmadik blokkban jogi szempontból kísérjük végig a fent említett négy jogágon
az
• élet és testi épség,
• a szabadság és emberi méltóság,
• a nemi erkölcs,
• a közfeladatot ellátó személy,
• a köznyugalom,
• és a vagyon
elleni azon cselekményeket, amelyek a közoktatási intézményben is megtörténtek,
vagy
megtörténhetnek.
IV. A negyedik blokkban a képzés lezárására és értékelésére kerül sor.
Részvételi költség
A képzés önköltsége 20.000 Ft, azonban az Emberi Erőforrás Minisztérium, valamit a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásának köszönhetően 20
középiskolás diák részvétele a képzésen ingyenes. A díj megfizetésére az köteles,
akinek a jelentkezését az alapítvány elfogadta, a megadott határidőn belül
részvételét nem mondta le, azonban a képzésen mégsem vett részt. A jelentkezés
következmények nélküli visszavonására a jelentkezési határidő végéig (2014. május
18.) van lehetőség. A jelentkezés elfogadásáról az alapítvány visszaigazolást küld.
A képzéssel kapcsolatban további információ dr. Jásper Andrástól kérhető
az info@diakjog.hu címen vagy a 20/5388-456 telefonszámon.
A jelentkezési lap ide kattintva tölthető le.

JM!
Mózer Bence
MCSSZ kommunikáció

Megjelent a legújabb VL!
A májusi VL már elérhető online!
Ízelítő a tartalomból:

Fókuszban a nevelés







Szükség van-e növekedésre? Vélemények cserkészvezetőktől
Frissen alakult cserkészcsapat Gyulán! - INTERJÚ
Így szerettesd meg a kémiát! - gyakorlati kémia a cserkésztáborban 2. rész
Kemence az erdő közepén: cserkésztábori sütöde
Appok vezetőknek - 3. rész
A kapocs: kik is azok a PFM-ek?

Olvasd el most:
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/megjelent-majusi-vezetok-lapja
Korábbi számok és infó: www.cserkesz.hu/vl
Magyar Cserkészszövetség
Kommunikációs csoport
Jó munkát!
Budapest, 2014. május 15.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

-Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége
http://www.cserkesz.hu/elnokseg/

