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Országos és regionális programok, események,
képzések
25. Kárpát-medencei Regöstábor
Kedves Cserkésztestvérek!
Elindult a jelentkezés a XXV. Kárpát-medencei Regöscserkész-táborra!
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) Lehetőségünk van az utazások
támogatására is, aki csak ezzel a lehetőséggel élve tud jönni (anyagi okból) a
táborba, igényelhet 2500, vagy 5000 ft értékben támogatást, a lent megadott email
címen.
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 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! (Tehát utána
kedvezményeket sem tudunk biztosítani)
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: http://www.regos.hu/jelentkezes

A jelentkezés menete idén is változott, kérünk titeket, legyetek körültekintőek!
Problémákkal, kérdésekkel, (előbb megy, később jön) forduljatok bátran:
Csanády Lőrinc csst. (205)
táborparancsnok
(06-20-475-20-07)

tabor@regos.hu

Drogprevenciós előadás az Erzsébet-táborokban
A natúr és szemtelenül őszinte előadás világossá teszi azt, amit nem sok
hasonló prevenciós előadásban hallani: a kábítószer olyan visszafordíthatatlan
folyamatokat indít el az agyban, amin nem segít a leszokás, az elvonó kúra.
Mert ha valakinek az örömközpontja kiég, ugyan még megtanulhat normálisan,
szer nélkül élni, de az az élet már soha többé nem lesz olyan, mint előtte.
„A fiam 14 éves volt, amikor először találkoztam ezzel az előadással. Volt a fiamnak
egy osztálytársa, aki már reggel azzal kezdte a napot, hogy felkelés után
bedrogozott. Úgy éreztem, hogy valamit tenni kéne. Aztán a fiaméknál az iskolában
én is meghallgattam Balogh Sándor volt kollégámnak ezt az előadását. Ő még
boncorvosként, rendőrségi szakértőként az első volt, aki
szállodában
túladagolásban meghalt külföldit helyszínelt. Később évente több száz esete volt.
Most mentőorvos. Szóval meghallgattam ezt az előadását, vagyis ennek az elődjét
és úgy döntöttem, hogy mint apa, én ezt szeretném tovább adni, nem csak a saját
gyerekemnek, hanem minél többeknek, mert a saját szememmel tapasztaltam a
hatását. Most együtt dolgozunk” – mondta hírcentrumunknak Marosi Antal. A
prezentációkat együtt tartják a mentőorvossal, közösen készülnek rá, szervezik az
újabb és újabb turnusokat, hogy hová lehetne még eljutni. Tartottak már előadást
tűzoltóknak, mentőtiszteknek és ápolóknak, pedagógusoknak, és iskolákban
osztályoknak. Meglepő, de akik a legkevésbé érdeklődnek, azok a szülők – mondta a
műsorvezető.apot tartottak az Új Nemzedék Központban az Erzsébet Tábor lakóinak.
A zánkai rendhagyó előadást az Ifjúsági és Sport Minisztérium támogatta, de még
ezen a nyáron a többi Erzsébet Táborba is elviszik. Marosi Antal rádiós műsorvezető,
egykori nyomozó sajátos programja attól eredményes, hogy saját nyelvükön szól a
fiatalokhoz. Nem szörnyű példákat mutat be és nem elrettenteni próbál, pusztán
szemlélteti mi is történik az agyban a kábítószer hatására.A natúr és szemtelenül
őszinte előadás világossá teszi azt, amit nem sok hasonló prevenciós előadásban
hallani: a kábítószer olyan visszafordíthatatlan folyamatokat indít el az agyban, amin
nem segít a leszokás, az elvonó kúra. Mert ha valakinek az örömközpontja kiég,
ugyan még megtanulhat normálisan, szer nélkül élni, de az az élet már soha többé
nem lesz olyan, mint előtte.
A teljes cikk a pannonmedia.hu oldalán
olvasható: http://pannonmedia.hu/kozelet/2013/07/11/a-kabitoszerekrol-maskent-azorom-halala-egy-radios-szemevel/
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

NNT 2013

Sztrilich Pál Cserkészpark és az NNT2013 ügyének lezárása
Az NNT2013 és a Sztrilich Pál Cserkészpark között kialakult feszültség egy fegyelmi
eljáráshoz vezetett, amelynek első lépéseként (sajnos indokolatlanul hosszú idő
után) békéltető beszélgetésre került sor.
A találkozón Ambrus Mariann csst. (105.), Ecseri Miklós cst. (442.) az Etikai
Bizottság részéről; Lakatos Gergely csst. (442.) a Sztrilich Pál Cserkészpark
részéről; Lendvay Endre cst. (1909.) és Solymosi Balázs cst. (205.) az NNT2013
részééről vett részt.
Balu, mint a tpk és Endre, mint a logisztikai terület felelőse bocsánatot kér a
Gergőnek és a Parkot működtető cégnek okozott kellemetlenségekért. A
mindenkinek számos nehézséget okozó helyzetet békés megbeszélésen sikerült
rendezni. Ennek eredményeként
• örömmel állapítottuk meg, hogy a felelős vezetők vállalták az előállt helyzetért a
felelősséget;
• példamutató, hogy a felelős vezetők egyaránt kiálltak az általuk fontosnak tartott, és
felelősséggel viselt értékeikért (akár eszmei, akár tárgyi értelemben);
• megállapításra került, hogy - az MCsSz és együttműködő szervezetei tekintetében át kell gondolni és szabályozni, hogy ki és mire kinek adhat felhatalmazást vagy
utasítást mindannyiunk közös sikere érdekében;
• az MCsSz-nek pontosan meg kell határoznia, miket tart olyan feladatoknak,
amelyek erőforrás-gazdálkodásaikban megelőzik a napi feladatokat.
Hálát adunk az Úrnak, hogy sikerült mindent megbeszélnünk, és barátsággal
megoldani. Mindannyian tanultunk az esetből, tesszük a dolgainkat, amikkel
megbíztak bennünket.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
Cserkésztiszti vezetőképzés - igényfelmérés
CsTVK igényfelmérés
Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cserkésztiszti vezetőképzést indít a 20142015-ös esztendőkre az alábbi feltételekkel (az OIB 2008. március 29-i ülésén, a
határozatképes ülés után ismertettek alapján, és annak a jelenlévők általi
hallgatólagos elfogadásával):
A képesítéshez a feltételek a VkKMISz alapján:
• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsőfokú végzettség,
• segédtiszti képesítés,
• 2 év segédtiszti gyakorlat.
A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. A találkozási alkalmakon felül is
lesznek feladatok. A képzési alkalmakat megtaláljátok a szövetségi
eseménynaptárban (6. WB CsTVK néven jelzett események).
Jelentkezés az igényfelmérésre 2014. július 10-ig itt, amennyiben a
csapatparancsnokoddal egyeztetted, és áldását adta a képzés megkezdésére.

A képzés nem csapatparancsnokságra készít fel!
A képzés részei
Az előfeladatok:
Jelentkezéshez:
• önéletrajz;
• cserkésztáborok és képzések listája;
• jelentkezési lap;
• Velemjáró megírása.
Részvétel (2015.03.31-ig):
• lelkigyakorlat saját közösséggel;
• látogatás más kerületnél/szövetségnél
• önismeretet adó, személyesen kísért lelkigyakorlat végzése.
Írásbeli dolgozatok (2015.03.31-ig teljesíteni mindet, alkalmanként legalább egyet
várok):
• Az igényekre adott válaszok a cserkésztörténelemben (dolgozat);
• Kerülettel/országos központtal való kapcsolatod értékelése (fogalmazás);
• Csapatlátogatás;
• Kerület és a szövetség szembeni elvárások;
• Csapatod helye;
• Az OEség 2010-2014. közötti időszakának értékelése.
Az érintett témák:
A képzés menetéről pár szó, mert a korábbi évfolyamok kérték, legyen előre hír róla.
Az első alkalommal egyfelől az elvárásokat és a helyzetet ismerjük meg, valamint
projektmendzsment ismeretekre kerül sor. Ez után kell választanotok egy, a képzés
végéig lezárásra kerülő projektet.
A második-negyedik alkalommal lesz szó a központ működéséről és gazdasági
ügyekről, protokollról, külügyekről, retorikáról, kommunikációról, jogszabályi háttérről,
stb.
Egy portya is van a képzésben, amikor egy másik szövetséget látogatunk meg, és
megismerjük a működésüket.
A záróalkalom egy értékelés, egy projektek bemutatása és a zárószertartás
összessége.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt, képzésvezető

Jó munkát!
Budapest, 2014. június 13.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

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

