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Országos és regionális programok, események,
képzések
"A következő 100 év" - Párbeszéd Háza programajánló
Kedves Cserkésztestvérek!
A Jezsuita rend tartományfőnökségének, a budapesti Párbeszéd Házának
rendezvényeit ajánljuk a figyelmetekbe :)
A programokat a jezsuita rend szervezi. A programok mindenki számára nyitottak!
Március 15-én 18 órakor kezdődik a Vízenjárók Éjszakája, melynek keretén belül a
Szent Ignác-i lelkiségű szerzetesközösségek bemutatkozó programot tartanak. A
program interaktív formában nyújt betekintést a 16 és 35 év közti fiataloknak a
szerzetesi közösségeink munkájába és életébe.
Március 16-án este kilenckor a Loyola Caféban Nyitott Karmel címmel a Szerzetesi
Szigeten bemutatkoznak a Jézus Isteni Szívéről nevezett Karmelita Nővérek. A
program: ének, játék, kisfilm, tánc, majd Szentségimádás a Párbeszéd Háza
kápolnájában.

Húshagyó keddtől pünkösdig újra tart a Belvárosi csend. Március 4-e és június 10e között a Házunkban működő különböző lelkiségi csoportoknak köszönhetően
számos ösvényen elindulhatunk saját középpontunk felé, és azon is túl a személyes
Istennel való találkozás felé. A keresztény spiritualitást megélhetjük ebben az
időszakban akár közösségi bibliaolvasás keretén belül, vagy akár testi és lelki
elmélyedést megcélzó csendmeditációval. Minden kedves érdeklődő ide
kattintva oldalon válogathat bő programkínálatunkból!
Lieber Éva és Somos Gyula Iktus című kiállítása március 27-ig látogatható
hétköznaponként 15 és 18 óra között.
Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

A közösség - érték (módosult jelentkezési határidő)
KCST!
A közösség - érték elnevezésű konferencia jelentkezési határidejét kitoltuk március
22-éig.
Részleteket az alábbi linken találtok: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/kozosseg-ertek

JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Család és karrier? címmel új képzés indul!
A Magyar Jamboree Alapítvány szervezésében 2014. március 24-31 között a
Párbeszéd Házában (VIII. Budapest, Horánszky utca 20.) és a Sztrilich Pál
Cserkészparkban a párválasztást, családalapítást, gyermeknevelést segítő
képzést tartunk 18-30 éves fiatal felnőtteknek, akik a családi életre tudatosan
készülnek.
A képzésen a párválasztással, családalapítással, gyermekneveléssel kapcsolatos
ismeretek bővítésére, konfliktuskezelési módszerek megismerésére lesz lehetőség.
A megválaszolatlan kérdések tisztázásában szakemberek nyújtanak támogatást.
A részletes program ide kattintva tölthető le.
Képzők
♣ Gécziné Galla Krisztina és Hajduné Horváth Márta, családpedagógusok és családi
életre nevelő szakemberek

(www.holnaphonlap.hu, www.parazskozpont.hu,www.mfm-projekt.hu)
♣ Uzsalyné Pécsi Rita PhD, neveléskutató, pedagógus, a pécsi Megyervárosi Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium vezetője (http://pecsirita.hu/eloadasnaptar/)
Jelentkezés
http://goo.gl/OizhZT
♣ Határidő: 2014. március 20-án 12 óráig
A Sztrilich Pál Cserkészparkban megvalósuló programok esetén a szállás-, valamint
étkezési és útiköltséget térítjük. Kérdés esetén a fenti e-mail címen állunk
rendelkezésre.

Program
♣ 2014. március 24. 17.30
Helyszín: Párbeszéd Háza, VIII. Budapest, Horánszky utca 20.
Szerelem, felelős párkapcsolat I. - Hajduné Horváth Márta
Szerelem - együtt járás - elköteleződés
♣ 2014. március 26. 17.30
Helyszín: Párbeszéd Háza, VIII. Budapest, Horánszky utca 20.,
Szerelem, felelős párkapcsolat II.
Gécziné Galla Krisztina és Hajduné Horváth Márta
Szerelem - szakítás - szexualitás
♣ 2014. március 30.
Helyszín: Párbeszéd Háza, VIII. Budapest, Horánszky utca 20.,
Az Érzelmi intelligencia szerepe a személyiségfejlődésében - Uzsalyné Pécsi Rita
PhD
9-13 óra: A férfi-női gondolkodás, észlelés, konfliktuskezelés, szeretés hasonlóságai
és különbségei
13.30-15.00: Korunk igazi (ön)nevelési kihívása:
a döntésképesség fejlesztése
♣ 2014. március 31. 9.00
Helyszín: Sztrilich Pál Cserkészpark, Nagykovácsi,
Játszótérépítés kalákában
Szeretettel várunk mindenkit!
Magyar Cserkészszövetség | www.cserkesz.hu
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | www.ncsszi.hu
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

I. cserkészkerületi számháború
KCST!
Az I. cserkészkerület idén is megrendezi hagyományos számháborúját 2014.
március 14-én 15 órától, melyre szeretettel várnak mindenkit!
Részletek:
http://mu.cserkesz.hu/elsoker/2014/03/10/keruleti-szamhaboru-3/
A számháború részletes leírása az alábbi linken
található: http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/szamhaboru.pdf
JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Országos Cserkésznap 2014.
2014. április 26-án rendezzük az Országos Cserkésznapot, Budapesten. Ebben az
évben központi cserkésznapot rendezünk.
Ez az alkalom remek lehetőség, hogy megmutassuk a világnak, hogy hányan
vagyunk, mi mindennel foglalkozunk, és eloszlassunk mindenféle tévhitet az által,
hogy lehet velünk találkozni. A Cserkésznap programját a TÁMOP 5.2.8. forrásaiból
kívánjuk fedezni, azonban ehhez számos feltételnek meg kell felelnünk. Várjuk a
választ, hogy minden apró részletben az általunk elképzeltek jóváhagyást kapjanak.
Íme, a tervezett programról pár szó, hogy tudjátok, mire hívunk. A végleges
programot a tervek szerint, hogy a jövő héten közzé tudjuk tenni.
Időpont: április 26.
Központi helyszín: Városliget
Amennyiben minden a tervek szerint halad, akkor a program mindenki számára
ingyenes legyen. Ezért volt szükségünk sok időre a részletes egyeztetéshez.
Reggel 9 órától gyülekező, fél 10-kor zászlófelvonás, köszöntő, a nap megnyitása,
menetlevelek kiosztása.
A nap során a résztvevő cserkészek őrseikkel vehetnek részt különböző
programokon, szerte a városban. A Városligetben, a központi helyszínen, egész nap
színes programokkal várjuk az arra járó érdeklődőket és családokat.
Központi programok a Városligetben – hívd el családodat, kisebb testvéreidet is,
itt ők is remekül fognak szórakozni!
Mászófal
Ugrálóvár
Euro Bungee – a budapesti vidámpark bezárt, de mi a nagyokra is gondoltunk!
:-)
 Kisgyermek játszó




Karácsony Sándor Regös Nap: A csipkeveréstől a hímes tojás készítéséig
nyolc féle népi kézműves mesterséget tanulmányozhatsz a mesteremberek
segítségével, és belekóstolhatsz legfinomabb népi ételeinkbe is! Ezen kívül
lesznek táncos fellépők, tánctanítás, népdaléneklés, mesemondás.
 További zenei fellépők (Kaláka együttes, Eszter-lánc, Anatidaephobia
Cserkész Fúvószenekar)


Programok napközben a cserkészeknek:
Természetesen bármely központi programon részt vehetnek a cserkészek is, ám az
előzetes regisztráció során számtalan további állomás és foglalkozás közül is
választhatsz, hogy melyikre szeretnéd előjegyezni őrsödet, csapatodat. Annyi
állomást látogathatsz meg, amennyit csak szeretnél és időd engedi! A regisztrációs
felülettel is jelentkezünk hamarosan. A Cserkésznapon való részvétel ehhez az
előzetes regisztrációhoz lesz kötve, úgyhogy érdemes figyelni! :-)
A sportot, a népi harcászatot, de még a művészetet és kultúrát kedvelők is találnak
maguknak izgalmas elfoglaltságot:
Mindenféle labdajátékra nevezhetsz, és kihívhatod meccsezni a másik rajt
vagy őrsöt!
 Megmutatjuk az arra járóknak, milyen jó dolog is a méta!


Bemutatkoznak külön-külön állomásokon a cserkész szakágak
A bringások a városi kerékpározás jegyében készülnek egy figyelemfelhívó és
jópofa állomással: egy úgynevezett „bebiciklizés keretében” akár ki is
próbálhatod Budapest legújabb tömegközlekedési eszközét, a BUBI-t, és
még várost is nézhetsz közben!
 A vizicserkészekkel a városligeti tavon találkozhatsz: de ne egy romantikus
csónakázásra készülj…;-)
 A barlangász cserkészek is készülnek egy kúszó-mászó mókával – hogy a
föld felett, vagy a föld alatt, az még elválik!
 A regösök a központi helyen tartják a Karácsony Sándor Regös Napot.


További programok városszerte
Ismerkedhetsz a fizika-kémia tudományával a 16.-os cserkészek jóvoltából:
Látogass el cserkészeiddel Öveges Professzorhoz, próbáljátok ki a
leglátványosabb kémiai és fizikai kísérleteket: nincs is jobb módja a játszva
tanulásnak! Azért nagyobbak sem fognak unatkozni…
 Szeretsz vonatozni? És azt is tudod, mi van a színfalak mögött? Most
meglátogathatod a MÁV mozdonymosó és –javító műhelyét – ide nem sokan
jutnak el, az biztos!
 Az NNT2013-ből ismerős Hősök mezeje itt is bemutatkozik: az magyar harci
kultúra minden izgalmát kipróbálhatod majd!


Több múzeum állandó kiállítása is látogatható lesz ingyenesen, vagy minimális
összegért aznap a cserkészek számára. Ha az őrsöd még sosem volt Budapesten,
jobb alkalmat nem is találhatnál, hogy megismertesd velük hazánk fővárosát!








Parlament
Állatkert
Terror háza
Iparművészeti Múzeum
Közlekedési Múzeum
Szépművészeti Múzeum

Ha csak három állomást látogatsz meg, az sem baj! A jelvényt így is megkapod. :-)
A program zárásaként délután gyülekezünk a zászlófelvonás helyszínén és levonjuk
a zászlót.
Ezt követően a nagyobbakat (16+) a szokásostól kicsit eltérő, alternatív stílusú, esti
városnézésre hívjuk, idegenvezetéssel: a címe fények és baljós árnyak Budapest
belvárosában... Ez még a helyieknek is igazán érdekes lesz, de a vidékieknek
határozottan ajánljuk!
A Cserkésznapot a kószáknak és a felette lévő korosztályoknak egy fergeteges
zártkörű bulival fejezzük be, a városnézés is itt ér majd véget.
A program után a vidékiek számára - az igények ismeretében - közös szállást fogunk
biztosítani egy iskolában. (Ennek anyagi része még tárgyalás alatt.)
Ha bármilyen jó ötleted van, bátran írd meg, hogy megnézzük, megvalósítható-e.
Előtte szólj, hogy tehessünk érte!
Bellák Hédi csst. (25.)
Cserkészház - MCsSz Programiroda

Külügyi Hírek
Érezd a természetet! - Szerbiai csapat dzsembori
KCST!
A szerbiai Zaječar városának Djordje Simeonovic nevű cserkészcsapata szeretettel
vár magyar cserkészeket is az Érezd a természetet! elnevezésű dzsemborijukra!
Változatos programokkal várják a külföldi cserkészeket, mint például cserkész és
sport tevékenységek, vízi sportok, városnézés és kirándulások.
A tábor helyszíne: Zaječar, Szerbia
A tábor ideje: 2014. augusztus 5-13.
A tábor díja: 85 euró
Résztvevők:




11-15 év: cserkész
16-19: vándor
19+: rover

Az őrsök minimum 6, maximum 12 fősek lehetnek, kizárólag egy korosztályból, egy
18 évesnél idősebb őrsvezetővel - a vándor korosztálynak nem szükséges őrsvezető.
Továbbá, a 12 fős őrsök vezetőjének nem kell tábordíjat fizetni. A résztvevőknek
csak a táborhelyet biztosítják, így sátrat maguknak kell vinniük.
Jelentkezési határidő: 2014. április 15., az intercom@cserkesz.hu-ra küld9tt
üzenettel.
Hetyey Annamária (702.)

V. Montenegrói Dzsembori - Érezd Montenegrót!
KCST!
A Montenegrói Cserkészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is az V.
Montenegrói Dzsemborijukra! A tábort Montenegró legnagyobb kikötővárosában,
Barban tartják, ahol kreatív programokkal szórakoztatják az odalátogató
cserkészeket, mint például cserkésztörténelem, cserkésztudás, tudomány, kultúra,
megújuló energiaforrások, elsősegély és tengerparti világ.
A tábor helye: Bar, Montenegró
A tábor ideje: 2014. július 11-20.
A tábor költsége: résztvevőknek 200 euró, IST-nek 100 euró
A tábor költsége tartalmazza: napi háromszori étkezés plusz uzsi (snack), reptéri
transzfer, programok közti utazás,
Korosztályok:




7-12 év: kiscserkész
12-21 év: cserkészek, kószák
21 év felett: vándorok és felnőtt cserkészek

Jelentkezési határidő: 2014. április 15. az intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel.
Hetyey Annamária (702.)

Nemzetközi Dzsembori Izlandon! - Landsmot skata
KCST!
Az izlandi csekészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is a 2014. évi
nemzetközi dzsemborijukra!
A tábor helye: Hamrar Scout Centre Akureyri, Izland
A tábor ideje: 2014. július 20-27.
A tábor díja: 350 euró

A szervezők 10 és 22 év közti cserkészeket várnak a programra, ahol a 18 év
felettiek IST-ként is részt vehetnek a dzsemborin.
Jelentkezési határidő: 2014. április 15, az intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel.
Hetyey Annamária (702.)

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
Vezetőfelkészítés módszertani megújítása
TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 „Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása”
Vezető felkészítés módszertani megújítása
Kiképző Képzés
Te ismered őket?
A vezetőképzés és vezető felkészítés megújításának részeként a kiképzőin
fejlesztését tervezzük. Ennek érdekében 12-15 önkéntest keresünk, akik szívesen
részt vennének a fejlesztő rendszer kidolgozásában és részt vállalnának a következő
években ennek megvalósításában.
A program 2015. július 30-ig tart. Az első időszakban a kiválasztott önkéntesek
felkészítésen valamint a program kialakításában vesznek részt. A második
szakaszban mentorálás mellett próba képzéseket tartanak majd.
Elvárások:
· Legalább segédtiszti képesítéssel rendelkezzen
· Kiképzői tapasztalat
· 25. év feletti életkor
· Nyitott gondolkodás
· Legyen motivált részt venni a kiképző fejlesztés kialakításában
· Legyen motivált 3-5 évet eltölteni kiképzők fejlesztésével
Amennyiben ismersz olyan cserkészt, aki szerinted alkalmas lenne, hogy részt
vegyen a kiképző képzésben, mint képző, és szívesen is ajánlanád, kérlek küldd el a
nevét és az elérhetőségét az alábbi email címre: gilwellcsapat@cserkesz.hu
Az ajánlások beérkezésének határideje 2014. március 30.
Jó munkát!
Pótor József cst. (304.)
Vezetőfelkészítési vezető
Vezetőképzési igazgató
Jó munkát!

Budapest, 2014. március 14.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

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

