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Országos és regionális programok, események,
képzések
Oázis, ahol meghallgatnak
Kedves Cserkésztestvérek!
Figyelmetekbe ajánljuk az Oázis lelki betérőt, ahol mind a fiataloknak, mind a családosoknak lelki
segítséget nyújtanak. Aki ismeri a jezsuitákat, tudják, hogy ez is egy nagyszerű lehetőség és jó
program. Aki nem, az jöjjön, és tapasztalja meg! Ajánlom mindenkinek! - Balu
"Sok szor vagyunk olyan helyzetben, hogy jól esne beszélni valak ivel. Kérdések buk k annak elő
önmagunk ról, k apcsolataink ról, élethelyzeteink ről, k érdések életünk értelméről, k érdések Istenről.
Ha úgy érzed, fontos lenne, hogy találk ozz egy segítő szak emberrel (lelk igondozóval, mentálhigiénés
szak emberrel, lelk ivezetővel, pszichológussal), várunk szeretettel az Oázisban."
Az Oázisról bővebben itt olvashattok.
Az Oázis plakátok megtekintése:
Plakát1
Plakát2
Jó munkát!
Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

XIV. Kalazantius Kosárlabdatorna avagy "Gyűrűk Ura" Választás
Kedves Cserkésztestvérek!
Tudod-e, hogy
- Augustus császár mikor halt meg?
- A szilícium a periódusos rendszer hányadik eleme?
- Hány karátos autó szerepel Rejtő Jenő híres könyvének címében?
- A félprímek sorában melyik az 5. szám? (én azt sem tudtam, mi az hogy félprím )
- Hány segítőszentet ismer a katolikus egyház?
Nos, ezek csak a rávezető kérdések voltak. Ha ezeket nem tudod, még nem vagy elveszett ember. Na
de most jön a lényeg. A főkérdés. Koncentrálj!
HÁNYADIK ALKALOMMAL RENDEZZÜK MEG IDÉN A KALAZANTIUS KOSÁRLABDATORNÁ T,
AVAGY A "GYŰRŰK URA" VÁLASZTÁST?
"Ha már voltál azért..., ha meg nem, akkor azért..., és ha nem
vagy labdazsonglőr akkor is...."
Gyertek, várunk Benneteket, mert
JÖN! JÖN! JÖN! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
XIV. Kalazantius Kosárlabdatorna, avagy "Gyűrűk Ura" Választás
Örömmel hirdetjük, hogy a X. Cserkészkerület és a 412. sz. Kalazanti Szt. József Cserkészcsapat
idén is megrendezi a hagyományos "Gyűrűk Ura" választást.
Időpont: 2014. november 29., szombat, 9.30 órától.
Helyszín: a gödöllői Premontrei Szt. Norbert Gimnázium 2 db fedett tornatermének 3 db kosárpályája.
(Gödöllő ne ijesszen meg senkit! Budapest Örs vezér tértől HÉV-vel kb. 45 perc alatt elérhető az
iskola.)
Kategóriák:
Lányok és fiúk.
(Létszám problémák esetén vegyes csapat is jelentkezhet, amennyiben vállalja a fiúk közötti indulást.)
Korosztályok:
- cserkészek (elsősorban 13-16 évesek, de vállalkozó kedvű fiatalabbak is jöhetnek);
- roverek és felnőtt cserkészek (17+ évesek).
Fiatalabb cserkész játszhat idősebbek között, fordítva azonban nem. Életkornak a 2014. december
31-ig betöltött életévet tekintjük.
Egy cserkész csak egy csapatban játszhat.
Részvétel: legalább 5 fős csapatok (+ max. 4 cserejátékos) jelentkezését várjuk Budapestről és
vidékről egyaránt, más cserkészkerületekből is.
Felszerelés:
Csapatonként kétféle egységes "mez", lehetőleg 1 db kosárlabda, váltott tornacipő.
Nevezési díj:
500 Ft/fő, melyet a helyszínen kell befizetni. (Bérleti díj, büfé és nyeremények fedezésére.)
A torna egészének lebonyolítási költségeit a Kerület a lehetőségei szerint támogatja.
Jelentkezés itt.
Jelentkezési határidő:

2014. november 23. vasárnap, 24:00. (Korábban is lehet, sőt...) A jelentkezők a részletekről a
későbbiekben tájékoztatást kapnak.
Tekintsd meg Facebook eseményünket is!
Kérdezni lehet:
drótposta: murci80@gmail.com
telefon: 30/582-1845
Mi ott leszünk, gyertek Ti is!
Jó munkát!
Ronkay János Péter (Hangya)

XIX. VÁRREG
Kedves Cserkésztestvérek!
Idén is megrendezésre kerül november 29-én, szombaton a Városmajori Regösnap, immáron 19.
alkalommal.
Szeretettel hívunk és várunk rá mindannyiótokat!
Plakátokat itt tudjátok megtekinteni:
Kézműves
Táncház
Kedvcsináló videó
Hogy pontosan miről is van szó?
A délelőtt során a kiscserkész és újonc korosztály számára szokásos kézműves programot tartunk
“Egyszer van Budán kutyavásár” jeligével.
Az ismert kézművesek mellett sok újdonságra számíthattok, lehetőségetek lesz táncolni és nép dalt
énekelni élő népzenével.
A program 9.30-tól 14.30-ig tart.
Ami fontos, hogy új helyszínre került a program. A közeli Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola
(1122 Bp, Csaba utca 16/c) fog helyet adni a délelőttnek.
TÉRKÉP
Ebédet is biztosítunk.
A belépő 800 Ft (családosoknak 3 fő felett 1800Ft összesen)
Kérjük, hogy a programra regisztráljatok előre!
További információkat pedig itt találtok.
Este szintén hagyományosan táncházat rendezünk a szokott helyen a városmajori Kistemplomban
(1122 Bp., Csaba utca 5.). A zenét az Odor-zenekar biztosítja. Teaház is lesz, így a kevéssé
táncoslábúaknak van lehetősége erőt meríteni, beszélgetni.
A program 19.00-tól 23.00-ig tart.
A belépő 300 Ft, de az a lány, aki 2 táncoslábú fiút hoz, ingyen jöhet.
A táncházba hívunk kószákat, vándorokat, felnőtteket, cserkészeket és nem cserkészeket is, de a
minimum korhatár 14 év.

Ezzel kapcsolatban információkat pedig itt találtok .
Kérdéseitekkel bátran forduljatok hozzánk, szervezőkhöz, vagy írjatok a varreg@cserkesz.hu email
címre!
Szállást tudunk biztosítani a távolról érkezőknek, kérjük ezzel kapcsolatban is írjatok emailt!
Jó munkát!
A szervezők,
Gelley Botond őv. és Dauner Ágoston őv.
(205. Zrínyi Miklós cscs.)

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
ŐVVK - Miskolci jelölteknek
Őrsvezetői vezetőképzés – Kortárs közösségi vezetők felkészítője
TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
A Magyar Cserkészszövetség és a II. (miskolci) Cserkészkerület 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 képzés menete:
• Igényfelmérés: 2014. november 30-ig a következő linken
• Előjelentkezés: 2014. december 15. (Csapatparancsnok küldje el a csapatából jelentkezők nevét,
születési dátumát, e-mail címét és telefonszámát a d.tomi@cserkesz.hu cím-re.)
• Írásbeli feladatok beküldése: 2015. február 16-ig
• Táborkapu próba: 2015. március 20-22.
• Hivatástisztázó tábor: 2015. április 17-19.
• Módszertani nyári tábor: 2015. július második fele, még tervezés alatt
• Utópróba, képesítő hétvége: 2015 októberében
A jelentkezés feltételei:
• 14–18 éves kor (a jelölt 2015. március 1-ig töltse be a 14. életévét)
• Legalább két éves cserkészmúlt (alakuló csapatnál ez alól felmentést lehet kérni)
• Legalább egy csapattáboron való részvétel, melyet a csapatparancsnok a jellemzésben igazol
• Vezetői adottságok, rátermettség, melyet a csapatparancsnok a jellemzésben részletez
• Kimerítő csapatparancsnoki jellemzés (a jelölt cserkészmunkája, tanulmányi eredmé-nye, családi
háttere, főbb jellemvonásai stb.)
• Hitoktatói vagy lelkészi ajánlás, jellemzés
• Legalább közepes tanulmányi átlag
• A határidők pontos betartása.
A képzéssel (felkészítővel) kapcsolatos további információ a d.tomi@cserkesz.hu e-mail címen
kérhető.

Miskolc, 2014. november 3.
Jó munkát!
Dobos Tamás csst. (1223.)

Meghirdetések
A legjobb KM-ruhák nyomában
Kedves Cserkésztestvérek!
Jól sikerült, rajzfilmes/gyerekfilmes keretmese jelmezeket keresünk a decemberi jótékonysági
Cserkészkarácsony rendezvényünkhöz, felnőtt méretben!
Ha Neked, vagy csapatodnak van ilyen a birtokában, és kölcsön is tudjátok adni a karácsonyi
eseményünkre, sok gyerek szórakoztatására (akár a gazdája is jöhet vele, és viselheti ő is), akkor
kérlek jelezzétek felénk!
Nagyon örülnénk, ha tudnánk használni az évek alatt, sok csapat cserkészotthonában felgyűlt
mesehősöket!
Várjuk a jelentkezéseteket! :-)
Köszönjük a segítséget!
Elérhetőségünk: program@cserkesz.hu
Jó munkát!
Bellák Hedvig
projekt asszisztens
Cserkészház

EINK értékelés
Kedves Cserkésztestvérek!
Mint tudjátok elkészült az EINK tesztkiadványa, amit sokan már értékeltetek, hozzászóltatok.
A vélemények megosztására továbbra is van lehetőség, így arra szeretnénk kérni azokat, akik esetleg
még nem tették meg, hogy értékeljétek a kiadványt.
Mindannyiunk számára fontos, hogy 2015 júliusára egy olyan Egységes Ifjúságnevelési Koncepciót
hozzunk létre, ami méltó a 100 éves mozgalmunkhoz.
Itt tudjátok értékelni a kiadványt.
Jó munkát!
Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

Segítőket keresünk jótékonysági rendezvényre
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészszövetség december 20-án rendezi Cserkészkarácsony elnevezésű adventi
programját, amelyre kistelepüléseken élő hátrányos helyzetű, vagy valamilyen téren kiemelkedő
teljesítményt nyújtó (jó tanuló, jó sportoló stb.) gyermeket hívtunk meg. V annak köztük olyanok is, akik
még soha nem jártak a fővárosban, vagy nem volt még lehetőségük olyan programokon részt venni,
amit a Cserkészkarácsony nyújt majd számukra.
A programmal célunk, hogy a cserkészet által még nem érintett településekről érkező, és nagyrészt

hátrányos helyzetű gyerekek tartalmas, érdekes és szórakoztató programokon vehessenek részt, és
közben ízelítőt kapjanak a cserkészetből. Az eseményen számtalan cserkésztevékenység által élhetik
majd át a szeretet ünnepének adventi előkészületeit.
A Cserkészkarácsony kézműves programrészéhez szeretnénk a segítségeteket kérni, munkátokat
pedig anyagilag is honoráljuk (4670 Ft/fő). Hét olyan tevékenységet terveztünk, amelyekre egyenként
2-3 önkéntes segítőt várunk a foglalkozások sikeres lebony olításához. Tehát körülbelül húsz olyan
cserkész jelentkezését várjuk, akik szívesen segítenék a gyerekeket a kézműves
foglalkozásokon, mint bőrkarkötők, nyakláncok, könyvjelzők, karácsonyfadíszek készítése,
gyöngyfűzés, nemezelés stb.
Időpont: 2014. december 20. (10-16 óráig)
Helyszín: Budapest, III. kerület, Római part 3.
Jelentkezés: program@cserkesz.hu
Gyertek, és legyetek részesei a meghívott gyerekek örömének!
Jó munkát!
Andó Enikő
önkéntes koordinátor
MCSSZ Programiroda

Jó munkát!
Budapest, 2014. novelmber 19.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

