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Országos és regionális programok, események,
képzések
XIV. Kagylós találkozó
Kedves Kagylós Cserkésztestvéreim!
Mindnyájatokat szeretettel hívunk és várunk a XIV. Kagylós találkozóra, mely 2015. január 31- február
1-jén kerül megrendezésre!
Egy különleges Kagylóst szervezünk nektek. Mindent megtettünk, hogy minél jobb élményben legyen
részetek. Ennek szellemében a "szokásos" esti program mellett napközben színes, érdekes
programokon vehettek részt a városban, pl. borkóstoló, Zwack gyárlátogatás, csepeli bunkertúra.
Helyszín: a Magyarság háza és az Egyetemi Katolikus Gimnázium.
Jelentkezési határidő: január 21.
Részvételi díj: 2500 Ft/fő + a napközben választott program díja.
Részletes program, jelentkezés és elérhetőségek ITT.
Bármilyen kérdés esetén keressetek minket bátran!
Porold le a kagylód, vár a XIV. Kagylós Találkozó!
Jó munkát!
A 22-es évfolyam

Szónok születik!
Kedves Cserkésztestvérek!
Megfogadtad az új év elején, hogy idén kipróbálsz valami újat, valamit, amiben fejlődni tudsz és az
életed sok területén hasznát veszed? Akkor irány a NASA űrhajós kiképzése! Vagy gyere és fejleszd a
retorikai képességeidet nálunk.
2015. január 29-én, csütörtökön 18.00-kor az MCsSz Iroda nagy tárgyalójában (VIII. Horánszky u.
20. IV. emelet) kezdetét veszi, immár ötödik alkalommal, a Szónok születik retorika kurzus.
A 2014 őszétől az MCsSz hivatalos programjaként elismert, és az I. és X. cserkészkerületek által
támogatott, 20 alkalomból álló komplex retorikai és kommunikációs kurzust elvégzők lehetőséget
kapnak, hogy egy gálaest keretében szónok különpróbát tegyenek a tavaszi képzés végeztével.
Akinek felkeltette az érdeklődését az ajánlat, itt tud jelentkezni és további részleteket kérni a kurzusról.
A kurzus teljes árából cserkész- és diákkedvezményt biztosítunk, amely kedvezmények
összevonhatóak. A csoport maximális fogadóképessége hét ember, a helyeket a jelentkezések
sorrendjében töltjük fel. A tematikáról és egyebekről a honlapunkon keresztül is tájékozódhattok.
Jó munkát!
Homár
Hoványi Márton cst. (2.)

25% és 40%-os kedvezmény cserkészeknek a Fővárosi
Nagycirkuszba!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Fővárosi Nagycirkusz nagyszerű kedvezményt ajándékoz a cserkészek számára! Ha cserkészként
regisztrálsz Nyári-Vincze Juditnál 25% és 40% kedvezményt kaphatsz az előa dások árának
összegéből.
Egy kis ízelítő az idei év műsorából és még több részlet a kedvezményről:
Az új cirkuszévad a Magyar Cirkuszcsillagok című fergeteges gálával indul január 10-én.
A hazai cirkuszvilág legnagyobb aktív bajnokait felvonultató nemzeti bemutatón egyszerre láthatod
azokat a sztárokat, akikre az elmúlt években, évtizedekben a legbüszkébbek voltak:
 Hosszú évek után újra fellép a Donnert lovas zsokécsoport,
 A Rippel fivérek, akik újra bizonyítják, hogy a világszerte csodált produkciójuk s emmit sem
vesztett régi fényéből,
 Valamint a magyar cirkuszművészet mindmáig legnagyobb bajnoka, Richter Flórián.

Ne hagyd ki a magyar cirkuszbajnokok nemzeti gálaműsorát januártól a Fővárosi
Nagycirkuszban!
Egyedi ajánlatuk a cserkészek részére: 25% kedvezmény a hétvégi, 40% kedvezmény a
hétköznapi előadásokra!
Kedvezményre jogosultak: a Magyar Cserkészszövetség tagjai és hozzátartozóik!
A kedvezményes jegyek igényléséhez töltsd ki mellékelt nyomtatványt ITT és juttasd el a
Judit címére, vagy hívd a 0620/295-7001-es, vagy 061/343-9637-es számot.

Vincze

További részleteket a kedvezményről a csatolt mellékletben olvashatsz ITT.
Nézőtér
Jó munkát!
Győrik Ágnes
kommunikációs gyakornok

Házunk tája...
Év eleji teendők csapatparancsnokoknak
Kedves Cserkésztestvérek!
Lezárult egy év, így hamarosan esedékessé válik az éves jelentések leadása, illetve ezzel egyidejűleg
a tagdíjak kerületi központokba történő befizetése.
Kérjük a csapatparancsnokokat, hogy 2015. január 31-ig – a már megszokott módon – készítsék el, és
adják le az ECsET rendszerben az éves jelentést. A tagoktól beszedett tagdíjakat pedig ezzel
egyidejűleg, de legkésőbb 2015. március 31-ig egy összegben szükséges befizetni az illetékes kerület
részére. Az Országos Küldöttgyűlés a 2014.04.12./12. számú határozatával hosszú idő után 600-600
forinttal, tehát 2400, illetve 3000 forintra emelte a működő, és a teljes jogú tagok éves tagdíjának
összegét. Az esedékes tagdíjakat már ennek megfelelően szükséges megfizetnie minden tagnak.
A beadott éves jelentést – és az ezzel együtt beérkezett tagdíjakat – a kerületi elnökség 2015. április
20-ig jóváhagyja az ECsET rendszerben.
Fontos, hogy addig, amíg az éves jelentés által kimutatott tagdíjak összege maradéktalanul nem
érkezik meg a kerület részére, vagy egyéb okból hibás a jelentés, addig a kerületi elnökség nem
hagyja jóvá a csapat jelentését. Ennek következménye, hogy a csapat tagjai nem rendelkeznek majd
érvényes tagkártyával (igazolvánnyal). Az ECsET-ben jóváhagyott tagdíjak meghatározott részét a
kerületek 2015. május 10-ig utalják tovább az országos központnak.
Bár még három hét van az éves jelentés leadásáig, arra kérünk Benneteket, hogy
csapatparancsnokként már most kezdjétek el rendbe tenni tagjaitok adatait a tagnyilvántartó
rendszerben (ECsET-ben), hogy ne az utolsó pillanatban kelljen ezzel foglalkoznotok. Lényeges, hogy
amennyiben valaki hosszú időn keresztül inaktív, vagy szeretne kilépni a Szövetségből, mielőbb
szerezzétek be, és küldjétek el az MCsSz titkárságnak a 1255 Budapest, Pf., 192. postacímünk re a
honlapról itt letölthető kilépési nyilatkozatot.
Nagyon köszönjük a munkátokat!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
Őrsvezetői Vezetői Továbbképzés
A Magyar Cserkészszövetség által meghirdetett és a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 „Kisközösségi
ifjúság nevelés támogatása” című kiemelt projekt keretében „Továbbképzés típusú vezető felkészítőt”,
illetve Őrsvezetői Vezetői Továbbképz ést indít. Az „továbbképzés típusú vezető felkészítő” a projekt a
TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 jelű projekt keretén belül kerül megszervezésre és a felkészít őn való
részvétel ingyenes.

Célunk, hogy a képzés az adott korosztály őrsvezetőinek nyújtson segítséget, így ebből a
szemszögből készülünk az alkalmakra (kivéve a vándor korosztályt, ahol az eddig beérkezett
igényeket figyelembe véve bármilyen érdeklődő, vándorokkal foglalkozó vezetőt várunk). Az
igényfelmérőkre beérkezett válaszok fényében a következő korosztályok és helyszínek indulnak el
idén (a képzési helyszínek cserkészkerülettől függetlenül bárki számára nyitottak):
Budapest (2015. február 20-22. és 2015. március 20-22. -i hétvégék):
Kiscserk ész k orosztály
pontosabb időtartam: február 20-22. (péntek estétől vasárnap délig)
március 20-22. (péntek estétől vasárnap délig)
Cserk ész k orosztály
pontosabb időtartam: febr. 20., péntek 18:00 – febr. 21. szombat, 20:00
március 21. szombat 8:00 – március 22. vasárnap, 10:00
Kósza k orosztály
pontosabb időtartam: febr. 20., péntek 18:30 – febr. 21. szombat, 18:00
március 20. péntek 18:30 – március 21. szombat, 18:00
Vándor k orosztály
pontosabb időtartam: febr. 20., péntek 19:00 – febr. 21. szombat, 18:00
március 20. péntek 19:00 – március 21. szombat, 18:00
Pécs (2015. február 27 - március 1. és 2015. április 17-19.)
Kiscserk ész k orosztály
pontosabb időtartam: február 27 – március 1. (péntek estétől vasárnap délig)
április 17 – 19. (péntek estétől vasárnap délig)
Kósza k orosztály
pontosabb időtartam: február 27 – március 1. (péntek estétől vasárnap délig)
április 17 – 19. (péntek estétől vasárnap délig)
A jelentkezés határideje: 2015. január 28.
A jelentkezés módja:
A képzésre mindenki egyénileg tud jelentkezni az EVOK-on keresztül. Ha már valami más képzés
miatt beregisztráltál az EVOK-ra, akkor egyszerűen keresd meg a kurzuskategóriák között a VTK
menüpontot, azon belül az ŐV-VTK/2014–et, válaszd ki a korosztályt és a helyszínt, és csatlakozz
kurzustagként.
Ha még nem regisztráltál be az EVOK-ra, akkor először ezt kell megtenned. Keresd fel a VK-s oldalt,
ahol a jobb oldalon az „új fiók létrehozása” gomb segítségével tudsz regisztrálni, majd a sikeres
belépés után rálelhetsz a kurzuskategóriák listájára, ahonnan a folytatás a feljebb leírt módon történik.
A választott korosztályodon belül figyelj az „előfeladatokra”, amiket a kurzushoz való csatlakozás után
láthatsz az EVOK-on belül. Minden korosztályhoz tartozni fog egy kérdőív, aminek a célja, hogy a
képzések minél inkább a ti igényeitekre válaszoljanak, így kérünk, hogy ha már látod a kérdőívet,
töltsd ki minél gyorsabban. Ezen kívül a korosztályok vezetői más feladatot is kérhetnek, amivel a
résztvevők is készülhetnek a hétvégékre, ezeket is ugyanitt találod meg.
Mi már nagyon lelkesen készülünk a képzésre, és reméljük, hogy a hétvégék után mindannyian új
ötletekkel, eszközökkel, lendülettel tudunk hazatérni az őrseinkhez! Várunk benneteket!
Jó munkát!
Tidu
Pótó Judit csst. (673.)
képzésvezető – felkészítés vezető

Meghirdetések
Közös sátorrendelés a tabi sátorgyártótól - idén is!
Kedves Cserkésztestvérek!
A tavalyi évben 18 csapat összesen 46 sátrának beszerzésében tudtunk segíteni azzal, hogy
összegyűjtöttük az igényeket és ezeket egy csomagként kezelve tárgyaltunk a gyártóval. Amennyiben
igény van rá, az idei évben is szívesen segítünk a csapatoknak ebben a feladatban.
Ennek értelmében az alábbi levél leginkább a csapatparancsnokoknak ill. a csapatok
felszerelés-ügyeit intéző cserkészeknek szól.
A tavalyi évhez hasonlóan a cserkész-körökben jól ismert tabi sátorgyárral (MKB Hungária Kft.)
tervezünk gyártatni. A tavalyi év tapasztalatai alapján a gyár igen rugalmas, minden sátrat határidőre
legyártottak és ingyenesen felszállítottak Tabról Budapestre.
Külön kiemelném, hogy a tabi gyár szívesen gyárt M63-as sátrakra való ponyvát is! Ennek ára
nagyban függ attól, hogy hány darabot rendelünk.
A rendelési folyamat menete a következő:
 A jelen levélben található űrlapon regisztrálni kellene a sátor-igényeiteket: a megadott
típusokból mennyit és milyen feltételekkel rendelnétek. Ilyesmi feltételekre/megjegyzésekre
gondolok: pl. "100.000 ft fölötti bruttó áron már nem vennénk", "egy pályázatunk
elbírálásától függ a rendelésünk", "nem biztos hogy összejön nyárig a pénzünk" ...
 Az igények leadásának határideje 2015. febr. 1.
 Az így kialakult igény-halmazt eljuttatjuk a tabi sátorgyárhoz, aki az igények és feltételek
ismeretében ad egy ránk szabott árlistát. A tavalyi tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyár
kb. 20 db azonos típusú sátor rendelése esetén tud kedvezményt adni. Ezek után
véglegesíteni lehet a rendelést, hogy az árlistában látott feltételek szerint tényleg
megrendeled-e a sátrakat.
 A véglegesített rendeléseket leadjuk a tabi gyárnak, akik legyártják azokat, majd pedig
felszállítják Budapestre egy közös helyszínre, ahol át lehet venni.

A kitöltendő űrlapot ITT találod.
Tájékoztató jellegű (2014-es) árlistát ITT találsz.
Pár további tudnivaló, ami a rendelés során hasznos lehet (~ GYIK):
"Mekkora kedvezményre számíthatunk?"
Nem túl sokra, a reális érték várhatóan valahol 5% és 8% között van.
"Lehet az, hogy bár megrendeljük a sátrakat, mégsem készül el időre?"
Igen, lehet. Sátorvászonnak alkalmas anyaghoz jutni nem egyszerű, a tabi gyárnak az elmúlt években
rendszeresen kellett újabb és újabb források után nézni, hogy megfelelő anyagot kapjon. Szóval ez a
kockázat valós. Mindazonáltal a tabi gyár is pontosan tudja, hogy ezekkel a sátrakkal mi június
végégől kezdődően táboroznánk, tehát mindent meg fognak tenni, hogy addigra elkészüljenek.
"Kérhetem a sátor áráról szóló számlát a kedvenc szervezetem címére?"
Igen. A rendelést csak azért adjuk le közösen, hogy jobb feltételekkel induljunk a kedvezményért.
Számviteli/számlázási tekintetben ezek teljesen külön rendelések.
"Mi van, ha megrendeltem a sátrakat, de mégsem tudja kifizetni a csapatom?"
Örök haragunk fog üldözni. Komolyra fordítva: feltételezzük, hogy felelős cserkészvezetőként csak

akkor fogalmazol meg rendelést, ha ennek anyagi fedezete reálisan rendelkezésre áll.
"Mit nyerek ezzel az egésszel?"
Legjobb esetben pár százalék kedvezményt meg egy ingyen sátor-fuvart Budapestre. Legrosszabb
esetben azt, hogy tisztázódik, hogy azon az áron, amin Te szeretnél, a tabi gyár nem tud sátrat
ajánlani.
Ha bármi nem tiszta, kérdés/kérés van stb., bátran keressetek.
Jó munkát!
Rudan János cst. (25.)
I. (Budai) Cserkészkerület vezetőtisztje

Beszámolók
TVShoeShine-on a gödöllői cserkészek!
Kedves Cserkésztestvérek!
A 802.sz. Szent Korona cserkészcsapat 25. jubileuma alkalmából bált rendezett. Az eseményről
készült videó a médiában is megjelent.
Ajánlom figyelmetekbe!
Facebookon
Vimeo.hu
Jó munkát!
Jóvér Ákos csst. (802.)

Jó munkát!
Budapest, 2015. január 7.
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

