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Az MCSSZ helyzete
Új csapatparancsnoki kinevezések
Budai Cserkészkerület:
Nagy Lívia csst. (46.)
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Országos és regionális programok, események,
képzések
Ski Jam
Kedves Cserkész Testvérek!
2015-ben is megszervezzük a SkiJAM- cserkészek és barátaik sítáborát, immár ötödszörre, melyre
ezúton is hívunk és várunk szeretettel minden cserkészt!
Idén 300 fős limitált létszámmal térünk vissza a két évvel ezelőtti SkiJAM helyszínére, Vars -ba.
Időpont: 2015. január 24-január 31.
Helyszín: Vars, Franciaország.
185km-es pályarendszerrel és a megszokott SkiJAM-es szervezésel és programokkal várunk!

Jelentkezni október 10-től tudsz, a kedvezményes jelentkezés október 30-áig tart!
Cserkészeknek 10 euro-s kedvezményt adunk!
A repülős helyek várhatóan idén is hamar elfogynak, aki repülővel szeretne utazni, mihamarabb
jelentkezzen!
A részleteket a plakáton és a tájékoztatóban, valamint a skijam.hu -n olvashatod!
Jó munkát!
Svébis Márk
info@skijam.hu
sakkmark@gmail.com
+36-20/8289-122 (Cs)

Cserkész Fúvószenekar toborzás
Kedves Cserkész Testvérek!
A Cserkész Fúvószenekar szeretettel vár minden olyan csellistát, nagybőgőst, fúvó- és ütős
hangszeren játszó cserkészt (vagy cserkész kötődésűt), aki szeretne egy lelkes, zenész csapathoz
tartozni.
További részletekről itt olvashattok.
Jó munkát!
Győrik Ágnes
Magyar Cserkészszövetség Kommunikáció

Barlangász különpróba
Kedves Cserkész Testvérek!
Idén is indul barlangász különpróba a szövetség barlangász szakága (Barit Barlangkutató Csoport)
szervezésében. A különpróba betekintést nyújt a hazai barlangok világába, a túrák gyakorlati
tapasztalatai mellett az elméleti háttérből is ízelítőt lehet szerezni (felszerelések, barlangi biológia,
geológia, térképezés stb.).
A különpróba alkalmai hétfőnként este (kb. 18.30 – 22.00) és két hétvégén lesznek.
Első alkalom: november 3. hétfő.
Befejezés: január közepe. A hétfői túrák Budapesten és környékén, a hétvégi túrák vidéki
karsztterületeken lesznek.
Terveink szerint ellátogatunk például a Mátyás-hegyi-barlangba, a Ferenc-hegyi-barlangba, a
Solymári-ördöglyukba, a Bátori-barlangba és még más barlangokba is.
Alsó korhatár: 16 év. Hozzájárulás a különpróba költségeihez: 3000 Ft.
Ez a 3000 Ft nem a túra díja, hanem a felszerelések fejlesztését, a különpróba járulékos költségeit
fedezi. A túravezetők nem részesülnek anyagi juttatásban, teljesen ingyen viszik a túrákat.
Kedvcsinálónak ITT van a tavalyi különpróbáról néhány kép.
Jelentkezés október 31-ig, az ITT található űrlap kitöltésével. A különpróba résztvevőinek száma
sajnos limitált, a rendelkezésre álló túravezetők véges száma miatt, ezért igyekezzetek a
jelentkezéssel. A különpróbázók végső névsora az első (november 3.), bevezető túra tapasztalatai
nyomán fog kialakulni. Ha valakinek ez az első alkalom nem tetszett, ez után kiszállhat a

különpróbából.
Hirdessétek a csapataitokban! Jó lehetőség kószáknak, vándoroknak!
Esetleges kérdéseitekkel a boti433@gmail.com email címen találtok meg.

Jó munkát!
Kun Botond
BarIT BKCS

Beszámolók
Szakági napok
Kedves Cserkész Testvérek!
Sikeresen zárultak a szakági napok. Ebbe kaphattok most egy k is betekintést:
Vízicserkész Nap:
Csepelen tartották a 96. sz. Sólyom Cserkészcsapat és a 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat
szervezésében.
Bővebben itt olvashattok róla
Ejtőernyős szakági nap:
Markó Gergely beszámolója
"Október 3-5-ig Ejtőernyős szakági nap volt .
Történet:
2014.10.03.
Három cserkész Pestről elindult Kaposújlakra, hogy ejtőernyőzzön.
Megérkezésünket követően elkezdett esni az eső.
Vártunk hátha jobb lesz az idő. Vártunk és vártunk....
2014.10.04.
Újabb cserkész érkezett, hogy ugorjon, de teljesen átláthatatlan volt a felhőtakaró a reptér felett, és
nem akart felszakadozni. Közben meglátogatott minket, a Kaposvári 37-es csapat cserkészeivel,
Tolnai Balázs pk. Sajnos ugrást nem láttak, de L-410 gépbe beszállhattak, és a C182 Cesna típusú
gépet is megnézhették, meg egy ejtőernyő hajtogatást. Aztán a Nagygépet 4.000m-re elengedték,
mellyel felmentünk ketten és egy igazi jó ugrást hajtottunk végre. VÉGRE :)
Majd itt lehetett ellenőrizni a felhő magasságot, és az első cseje kisgép is elindult.
Meg volt az új első ugró: Németh Balázs
De sajnos lejárt az idő. Sötétedett. Nem volt több ugrás.
2014.10.05.
SZUPER IDŐ
10óra felszállás és egész nap ugrottunk! Ismét egy cserkészel többen voltunk."
Vadonlakó szakági nap
"A Vadonlakó szakág október elején első alkalommal tartotta meg szakági napját. A programon a
jelenlévők lelkes csapata a természetbeli életvitel, a táborozás és túlélés témaköréhez kapcsolódó
fogásokat gyakorolta.

A nap során bemutatásra kerültek a sátorlapból építhethető menedéktípusok, illetve a minden idők
vélhetőleg legkényelmesebb tábori ülőalkalmatossága, a vadonlakó fotel is. Kés és
szerszámhasználati oktatás után ki-ki különféle használati tárgyak elkészítésébe fogott. A
legösszetettebb alkotás egy keretes fűrész volt, melynek kerete helyben talált száraz fából lett
kimunkálva. A vacsora előkészítéséhez szükség volt egy vágódeszkára és egy tálra is, ezek is
helyben készültek, egy vihar-törte cseresznyefa szolgáltatta az alapanyagot. A tál kivájására szolgáló
vésőkhöz kellett egy fakalapács is, amely szintén ott készült a helyszínen.
A növényismereti bemutató során tucatnyi emberi fogyasztásra alkalmas növényt gyűjtöttek a
vadonlakók. Ezekből enni- és innivalókat főztek a szikravetővel begyújtott tűzhelyen. A fő fogást a
“Csalános csirkemell vadonlakó módra” elnevezésű gasztro-kísérlet jelentette, mely minden
várakozást felülmúlóan jól sikerült, és gyorsan el is fogyott.
A nap remek hangulatban, gyorsan telt. Aki most lemaradt, ne aggódjon, a Vadonlakó szakág várja az
érdeklődőket későbbi hasonló programjaira is."
Képeket és videókat a Magyar Cserkészszövetség honlapján lehet majd megtekinteni és a Facebook
oldalon.
Jó munkát!
Győrik Ágnes
Magyar Cserkészszövetség Kommunikáció

Külügyi Hírek
Csapatvezetői Pályázat - KMCSSZ Jubileumi Nagytábor 2015
A Magyar Cserkészszövetség pályázatot hirdet a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Jubileumi
Nagytáborában résztvevő magyar csapat vezetői feladatkörére.
A magyar csapat törzsének feladatai elsősorban a résztvevők kiválogatása, a felkészülés szakmai
biztosítása, a szervezőkkel való kapcsolattartás lesz. Emellett a teljes pénzügyi felelősség is a csapat
vezetőjét terheli.
A tábor helye és ideje:
 Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore, NY, USA
 2015. augusztus 6-16.
A pályázatnak tartalmaznia kell a magyar csapat munkatervét, amelyben megtalálhatóak a:
 felelősök,
 időpontjavaslatok,
 általános és kézzel fogható célok,
melyek a magyar cserkészet kereteihez és hagyományaihoz, értékeihez, valamint a szervezők által
felállított célokhoz illeszkednek.
A jelentkezés feltételei:
 aktív cserkészmunka (2013-2016) – tehát jövőképet is szeretnénk látni;
 legalább az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete;
 cserkésztiszti vagy cserkészsegédtiszti képesítés (megszerzése 2015. február 28-ig);
 korábbi nemzetközi cserkészrendezvényen vezetőként való részvétel.
Az ideális jelentkező a fentieken kívül:
 szervezőként korábban részt vett nemzetközi cserkészeseményen;
 van konkrét elképzelése a magyar csapattörzs összetételéről;

 a résztvevő csapat felkészítésével és vezetésével járó feladatokat a csapatában végzett
munkája mellett is vállalni tudja.
A pályázat részeként benyújtandó:
 cserkész önéletrajz – különös tekintettel a korábbi nemzetközi cserkészrendezvényeken
vezetőként való részvételre;
 csapatparancsnoki ajánlás;
 vezetői jellemzés (a jelentkezővel napi kapcsolatban együtt dolgozó, aktív cserkészvezetőtől);
 a jelentkező által egy csapat feletti rendezvényen végzett munkáról szóló jellemzés a
rendezvény szervezőjétől.
Csapatvezetői felelősségek:
 Tetszőleges segítő(i)vel dolgozhat együtt;
 A projekt keretei között szabadon dolgozik;
 A projekt pénzügyi keretein belül szabadon rendelkezik (az ide vonatkozó határozatok
szerint);
 A projekt időkeretei között kell a teljes projektet megvalósítani;
 A projekt lezárásakor van vége megbízatásának;
 A projekt lezárásakor szakmai és pénzügyi beszámoló készül;
 Semmiféle elvarratlan szál nem marad utána;
 Bármilyen kérdésével a megbízóhoz fordul.
A feladat ellátásának körülményei:
 A csapat működésének időtartama: 2015. január 15. – 2015. október 31.
 A csapat vezetője köteles gondoskodni egy helyettesről, aki a csapatvezetés minden futó
ügyében tájékozott kell legyen.
 Az MCSSZ arculata a csapat rendelkezésére áll, a csapatvezető "@cserkesz.hu"-s e-mail
címét, névjegykártyáját, a rendezvény "cserkesz.hu"-s oldalát és e-mail címét biztosítjuk.

A pályázat beküldendő a Magyar Cserkészszövetség Országos Külügyi Bizottságának
az intercom@cserkesz.hu címre. A beküldött pályázat és egy személyes beszélgetés után a
csapatvezetőt az Országos Külügyi Vezető javaslata alapján az Országos Vezetőtiszt nevezi ki. A
döntést követően valamennyi pályázat anyaga megismerhető az országos irodában.
A pályázat beküldési határideje: 2014. november 30.
Jó Munk át!
Böröczky Csongor csst. (442)
Országos Külügyi Vezető

Csapatvezetői Pályázat - RMCSSZ Nagytábor 2015
A Magyar Cserkészszövetség pályázatot hirdet a Romániai Magyar Cserkészszövetség
Nagytáborában résztvevő magyar csapat vezetői feladatkörére.
A magyar csapat törzsének feladatai elsősorban a résztvevők kiválogatása, a felkészülés szakmai
biztosítása, a szervezőkkel való kapcsolattartás lesz. Emellett a teljes pénzügyi felelősség is a csapat
vezetőjét terheli.
A tábor helye és ideje:
 Kolozsvár, Erdély

 2015. augusztus 18-26.
A pályázatnak tartalmaznia kell a magyar csapat munkatervét, amelyben megtalálhatóak a:
 felelősök,
 időpontjavaslatok,
 általános és kézzel fogható célok,
melyek a magyar cserkészet kereteihez és hagyományaihoz, értékeihez, valamint a szervezők által
felállított célokhoz illeszkednek.
A jelentkezés feltételei:
 aktív cserkészmunka (2013-2016) – tehát jövőképet is szeretnénk látni;
 cserkésztiszti vagy cserkészsegédtiszti képesítés (megszerzése 2015. február 28-ig);
 korábbi nemzetközi cserkészrendezvényen vezetőként való részvétel.
Az ideális jelentkező a fentieken kívül:
 legalább egy idegen nyelven beszél (románul vagy angolul tudók előnyben);
 szervezőként korábban részt vett nemzetközi cserkészeseményen;
 van konkrét elképzelése a magyar csapattörzs összetételéről;
 a résztvevő csapat felkészítésével és vezetésével járó feladatokat a csapatában végzett
munkája mellett is vállalni tudja.
A pályázat részeként benyújtandó:
 cserkész önéletrajz – különös tekintettel a korábbi nemzetközi cserkészrendezvényeken
vezetőként való részvételre;
 csapatparancsnoki ajánlás;
 vezetői jellemzés (a jelentkezővel napi kapcsolatban együtt dolgozó, aktív cserkészvezetőtől);
 a jelentkező által egy csapat feletti rendezvényen végzett munkáról szóló jellemzés a
rendezvény szervezőjétől.
Csapatvezetői felelősségek:
 Tetszőleges segítő(i)vel dolgozhat együtt;
 A projekt keretei között szabadon dolgozik;
 A projekt pénzügyi keretein belül szabadon rendelkezik (az ide vonatkozó határozatok
szerint);
 A projekt időkeretei között kell a teljes projektet megvalósítani;
 A projekt lezárásakor van vége megbízatásának;
 A projekt lezárásakor szakmai és pénzügyi beszámoló készül;
 Semmiféle elvarratlan szál nem marad utána;
 Bármilyen kérdésével a megbízóhoz fordul.
A feladat ellátásának körülményei:
 A csapat működésének időtartama: 2015. január 15. – 2015. október 31.
 A csapat vezetője köteles gondoskodni egy helyettesről, aki a csapatvezetés minden futó
ügyében tájékozott kell legyen.
 Az MCSSZ arculata a csapat rendelkezésére áll, a csapatvezető "@cserkesz.hu"-s e-mail
címét, névjegykártyáját, a rendezvény "cserkesz.hu"-s oldalát és e-mail címét biztosítjuk.

A pályázat beküldendő a Magyar Cserkészszövetség Országos Külügyi Bizottságának

az intercom@cserkesz.hu címre. A beküldött pályázat és egy személyes beszélgetés után a
csapatvezetőt az Országos Külügyi Vezető javaslata alapján az Országos Vezetőtiszt nevezi ki. A
döntést követően valamennyi pályázat anyaga megismerhető az országos irodában.
A pályázat beküldési határideje: 2014. november 30.
Jó Munk át!
Böröczky Csongor csst. (442)
Országos Külügyi Vezető

Csapatvezetői Pályázat - RoverWay 2016
A Magyar Cserkészszövetség pályázatot hirdet a 2016-os Európai Vándorcserkész Találkozóra
(Roverway) kiutazó magyar csapat vezetői feladatkörére.
A magyar csapat törzsének feladatai elsősorban a résztvevők kiválogatása, a felkészülés szakmai
biztosítása, a szervezőkkel való kapcsolattartás lesz. Emellett a teljes pénzügyi felelősség is a csapat
vezetőjét terheli.
A tábor helye és ideje:
 Jambville, Franciaország
 2016. augusztus 3-14.
A pályázatnak tartalmaznia kell a magyar csapat munkatervét, amelyben megtalálhatóak a:
 felelősök,
 időpontjavaslatok,
 általános és kézzel fogható célok,
melyek a magyar cserkészet kereteihez és hagyományaihoz, értékeihez, valamint a szervezők által
felállított célokhoz illeszkednek.
A jelentkezés feltételei:
 aktív cserkészmunka (2014-2017) – tehát jövőképet is szeretnénk látni;
 legalább az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete;
 cserkésztiszti vagy cserkészsegédtiszti képesítés (megszerzése 2015. február 28-ig);
 aktív vándorcserkész-élet, szürke nyakkendő
 korábbi nemzetközi cserkészrendezvényen vezetőként való részvétel.
Az ideális jelentkező a fentieken kívül:
 legalább még egy idegen nyelven beszél (franciául tudók előnyben);
 szervezőként korábban részt vett nemzetközi cserkészeseményen;
 van konkrét elképzelése a magyar csapattörzs összetételéről;
 a résztvevő csapat felkészítésével és vezetésével járó feladatokat a csapatában végz ett
munkája mellett is vállalni tudja.
A pályázat részeként benyújtandó:
 cserkész önéletrajz – különös tekintettel a korábbi nemzetközi cserkészrendezvényeken
vezetőként való részvételre;
 csapatparancsnoki ajánlás;
 vezetői jellemzés (a jelentkezővel napi kapcsolatban együtt dolgozó, aktív cserkészvezetőtől);

 a jelentkező által két, csapat feletti rendezvényen végzett munkáról szóló jellemzés a
rendezvények szervezőitől.
Csapatvezetői felelősségek:
 Tetszőleges segítő(i)vel dolgozhat együtt;
 A projekt keretei között szabadon dolgozik;
 A projekt pénzügyi keretein belül szabadon rendelkezik (az ide vonatkozó határozatok
szerint);
 A projekt időkeretei között kell a teljes projektet megvalósítani;
 A projekt lezárásakor van vége megbízatásának;
 A projekt lezárásakor szakmai és pénzügyi beszámoló készül;
 Semmiféle elvarratlan szál nem marad utána;
 Bármilyen kérdésével a megbízóhoz fordul.
A feladat ellátásának körülményei:
 A csapat működésének időtartama: 2015. február 15. – 2016. október 31.
 A csapat vezetője köteles gondoskodni két helyettesről, akik a csapatvezetés minden futó
ügyében tájékozottak kell legyenek.
 Az MCSSZ arculata a csapat rendelkezésére áll, a csapatvezető "@cserkesz.hu"-s e-mail
címét, névjegykártyáját, a rendezvény "cserkesz.hu"-s oldalát és e-mail címét biztosítjuk.

A pályázat beküldendő a Magyar Cserkészszövetség Országos Külügyi Bizottságának
az intercom@cserkesz.hu címre. A beküldött pályázat és egy személyes beszélgetés után a
csapatvezetőt az Országos Külügyi Vezető javaslata alapján az Országos Vezetőtiszt nevezi ki. A
döntést követően valamennyi pályázat anyaga megismerhető az országos irodában.
A pályázat beküldési határideje: 2015. január 15.
Jó Munk át!
Böröczky Csongor csst. (442)
Országos Külügyi Vezető

Csapatvezetői Pályázat - 15. Vándorcserkész Világtalálkozó
A Magyar Cserkészszövetség pályázatot hirdet a 15. Vándorcserkész Világtalálkozóra (MOOT
2017) kiutazó magyar csapat vezetői feladatkörére.
A magyar csapat törzsének feladatai elsősorban a résztvevők kiválogatása, a felkészülés szakmai
biztosítása, a szervezőkkel való kapcsolattartás lesz. Emellett a teljes pénzügyi felelősség is a csapat
vezetőjét terheli.
A tábor helye és ideje:
 Úlfljótsvatn, Izland
 2017. július 25. – augusztus 2.
A pályázatnak tartalmaznia kell a magyar csapat munkatervét, amelyben megtalálhatóak a:
 felelősök,
 időpontjavaslatok,
 általános és kézzel fogható célok,

melyek a magyar cserkészet kereteihez és hagyományaihoz, értékeihez, valamint a szervezők által
felállított célokhoz illeszkednek.
A jelentkezés feltételei:
 aktív cserkészmunka (2014-2018) – tehát jövőképet is szeretnénk látni;
 legalább az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete;
 cserkésztiszti vagy cserkészsegédtiszti képesítés (megszerzése 2016. február 28-ig);
 aktív vándorcserkész-élet, szürke nyakkendő
 korábbi nemzetközi cserkészrendezvényen vezetőként való részvétel.
Az ideális jelentkező a fentieken kívül:
 legalább még egy idegen nyelven beszél (franciául vagy izlandiul tudók előnyben);
 szervezőként korábban részt vett nemzetközi cserkészeseményen;
 van konkrét elképzelése a magyar csapattörzs összetételéről;
 a résztvevő csapat felkészítésével és vezetésével járó feladatokat a csapatában végzett
munkája mellett is vállalni tudja.
A pályázat részeként benyújtandó:
 cserkész önéletrajz – különös tekintettel a korábbi nemzetközi cserkészrendezvényeken
vezetőként való részvételre;
 csapatparancsnoki ajánlás;
 vezetői jellemzés (a jelentkezővel napi kapcsolatban együtt dolgozó, aktív cserkészvezetőtől);
 a jelentkező által két, csapat feletti rendezvényen végzett munkáról szóló jellemzés a
rendezvények szervezőitől.
Csapatvezetői felelősségek:
 Tetszőleges segítő(i)vel dolgozhat együtt;
 A projekt keretei között szabadon dolgozik;
 A projekt pénzügyi keretein belül szabadon rendelkezik (az ide vonatkozó határozatok
szerint);
 A projekt időkeretei között kell a teljes projektet megvalósítani;
 A projekt lezárásakor van vége megbízatásának;
 A projekt lezárásakor szakmai és pénzügyi beszámoló készül;
 Semmiféle elvarratlan szál nem marad utána;
 Bármilyen kérdésével a megbízóhoz fordul.
A feladat ellátásának körülményei:
 A csapat működésének időtartama: 2015. május 15. – 2017. december 31.
 A csapat vezetője köteles gondoskodni két helyettesről, akik a csapatvezetés minden futó
ügyében tájékozottak kell legyenek.
 Az MCSSZ arculata a csapat rendelkezésére áll, a csapatvezető "@cserkesz.hu"-s e-mail
címét, névjegykártyáját, a rendezvény "cserkesz.hu"-s oldalát és e-mail címét biztosítjuk.

A pályázat beküldendő a Magyar Cserkészszövetség Országos Külügyi Bizottságának
az intercom@cserkesz.hu címre. A beküldött pályázat és egy személyes beszélgetés után a
csapatvezetőt az Országos Külügyi Vezető javaslata alapján az Országos Vezetőtiszt nevezi ki. A
döntést követően valamennyi pályázat anyaga megismerhető az országos irodában.
A pályázat beküldési határideje: 2015. március 31.

Jó Munk át!
Böröczky Csongor csst. (442)
Országos Külügyi Vezető

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
ŐVVK - Kecskeméti jelölteknek
Őrsvezetői vezetőképzés – Kortárs közösségi vezetők felkészítője
TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 „Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása”
A Magyar Cserkészszövetség a VIII. Cserkészkerület csapatainak a TÁMOP -5.2.8/12/1-2013-0001
Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében őrsvezetői vezetőképzést
(kortárs közösségi vezetők felkészítője) hirdet a 2014/15-ös időszakban.
A Hársleveles Őrsvezetőképzés az I. (Budai) - X. (Pesti), II. (Miskolci), III. (Szombathelyi), V.
(Szegedi), VI. (Pécsi) a VIII. (Kecskeméti) és a IX. (Debreceni) kerület altáborának és törzsének
bevonásával kerül lebonyolításra az alábbiak szerint:
Az ŐVVK – kortárs közösségi vezetők felkészítőjének paraméterei:
 A képzés (felkészítő) őrsvezetői képesítést ad, tehát s ikeres 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, míg a képzés második felét a
Bugaci Őrsvezetőképzés szervezi.
Jelentkezési feltételek:
 2015. június 30-ig megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség;
 1997. augusztus 1. és 2001. július 14. közötti születési dátum;
 3,5-ös átlagnál jobb tanulmányi eredmény;
 2 év cserkészmúlt (ez alól az alakuló közösségek felmentést kérhetnek a képzésvezetőtől);
 Legalább egy nyári táborban való eredményes részvétel;
 Az I. cserkészpróba anyagának ismerete;
 Előnyt jelent: az adott cserkészkerület csapatában végzett cserkészmunka

A jelentkezés menete:
Igényfelmérés
Az igényfelmérés során minden csapatparancsnoknak (helyi közösségvezetőnek) meg kell adnia,
hogy az idei képzésre (felkészítő alkalmakra) milyen létszámban kíván jelölt résztvevőket
regisztrálni. Az igényfelmérésre jelentkezni a központi vezetőképzési űrlapon lehet.
Igényfelmérés vége: 2014. november 15.
Jelentkezés és jelöltek adatainak regisztrálása
A jelölt résztvevőknek eddig kell regisztrálni az EVOK-ban (vk.cserkesz.hu/moodle), illetve eddig kell
feltölteni a résztvevő jelöltek szüleinek és parancsnokainak vagy a közösség vezetőinek írásos
hozzájárulását a jelölt képzésen való részvételéhez.
Jelentkezési határidő: 2015. Január 4.
A képzés pontos menete a következő:
 Előjelentkezés visszaküldése: 2014. november 15.
 Jelentkezési határidő, feladatbeküldés: 2015. január 4.
 Hivatásfelkészítő tábor: 2015. február 11-15. Kecskemét
 Táborkapu próba hétvége: 2015. március 10-12. Kecskemét

 Tanfolyami hétvége: 2015. április 17-19. Kecskemét
 Tábor: 2015. július 21-31. Nagybugac
 Zárópróba: 2015. november 6-8. Kecskemét

A képzéssel kapcsolatos információkért keress bizalommal a hoffmann.ferenc@cserkesz.hu e-mail
címen, vagy a +36-20/395-85-96-os telefonszámon.
Kecskemét, 2014. október 20.
Jó Munkát!
Hoffmann Ferenc cst. (118.)

Segédtiszti vezetőképzés
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 2014/2016-os 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, (2030 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.
Jelentkezési feltételek:
 1997. július 15. előtti születési dátum;
 érettségi- vagy szakmunkás-bizonyítvány, melynek kiállítási dátuma 2015. 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: 2014. november 10-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”

Meghirdetések
Cserkészcsapatok bemutatkozása
Kedves Cserkész Testvérek!
Az MCSSZ Facebook oldalát sok olyan ember is látogatja és kedveli, aki szimpatizál a cserkészekkel,
de nem tagja a közösségnek. Legtöbbször szülők, de nagypapák, nagymamák is érdeklődnek, hol van
lakóhelyükhöz közel cserkészcsapat. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki megismerje a Magyar
Cserkészcsapatokat. Ennek kapcsán fogalmazódott meg az ötlet, hogy legyen lehetősége minden
csapatnak bemutatkoznia, fényképekkel egybekötve, az MCSSZ honlapján és a Facebook oldalon.
Egy olyan felületet is létrehoznánk, melyben folyamatosan megtekinthetőek a már feltöltött irományok.
Hetente egy vagy két csapatot ismerhetne meg a nagy közönség. Ezen kívül, akinek kedve van,
csatlakozni is tudna a cserkészekhez. A bemutatkozó megírását Rátok
bíznám. Legyen kreatív ésőszinte,olyan amiből leginkább megismerhető a csapat. Ebben mi is
tudunk segíteni. Fontos,hogy elérhetőséget is adjatok! A kész írásokat pedig folyamatosan várjuk
a kommunikació@cserkesz.hu email címre.
Jó munkát!
Győrik Ágnes
k ommunik ációs gyak ornok

Jó munkát!
Budapest, 2014. október 23.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

