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Az MCSSZ helyzete
Új kerületi vezetők Budán
KCST!
A pénteki kerületi küldöttgyűlésen a csapatok képviselői új kerületi elnökséget választottak a Budai
Cserkészkerület vezetésére az elkövetkezendő 3 éves időtartamra. Az új elnökség tagjai:

 Gerencsér Balázs csst. (442.) - kerületi elnök
 D. Szűcs Gergely csst. (304.) - kerületi ügyvezető elnök
 Martinovich Kálmán csst. (46.) - kerületi vezetőtiszt
 Csernenszky Júlia csst. (442.) - kerületi titkár
Az új elnökségnek sok erőt kívánunk és kérünk mindannyiótokat, hogy támogassátok őket munkájukban.
A küldöttgyűlés hitelesített jegyzőkönyvét (hitelesítés után) a kerület honlapján közzétesszük.
A leköszönő kerületi elnökség nevében hálás köszönetet mondunk mindenkinek, akivel az elmúlt négy év
során lehetőségünk volt együtt dolgozni. Köszönjük bizalmatokat és támogatásotokat, reméljük, hogy
munkánkkal segíteni tudtuk feladataitok elvégzését.

JM:
Jani
Rudan János cst. (25.)
leköszönő kerületi vezetőtiszt

Csapatok alalulása és megszűnése
Az OT ülésen az alábbi csapatok kerültek bejegyzésre és megszüntetésre:
Alakult csapatok:
V. Csker: 1515. Orosháza
X. Csker: 928. Ócsa
Megszüntetett:
IV. Csker: 1418. Sárbogárd
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Az Országos Elnökség döntései
2015.02.18.
OE-1/2015 Az OEség megbízza Kacz Levente csst.-t (1026.) a 2015-ös RoverWay-en résztvevő MCsSz
Csapatának vezetésével. A megbízatás, projektvezetői felelősséggel 2015. december 31-ig szól.

Országos és regionális programok, események,
képzések
Ütős parti vándor és felnőtt cserkészeknek!
Kedves Cserkésztestvérek!
Egomban végeztél? Érdekelnek a dobok? Jó az ütemérzéked, vagy éppen hogy nagyon rossz és kellene
rajta fejleszteni?
Akkor vár rád egy ütős parti vándor és felnőtt cserkészeknek! (18+)!
Időpont: 2015. február 26-án 18:30-tól
Helyszín: Az MCSSZ vadi új Római parti „bulihelyén” a Baden Powell Villában.
Ez egy igazi "ütős" buli lesz!
A résztvevők olyan hangszerekkel ismerkedhetnek meg és próbálhatnak ki, amelyeket egyszerű
megszólaltatni, de ha szólnak, a hangjuk a lelkünk mélyéig hatol. A congák, bongók és jembék az afro-latin
hangzást, míg a japán taiko dobok hangja, a távol-kelet misztikus világának hangulatát eleveníti meg.
A résztvevők több hangszert is kipróbálhatnak, így a közös zenélés élménye egyénileg meg is
többszöröződhet.
A ritmus varázsa és az együtt zenélés, fantasztikus élményt nyújt annak is, aki úgy gondolja, hogy "nincs
ritmusérzéke", vagy "nem elég ügyes a hangszerekhez"! Csak egy pici vállalkozó kedv kell, és óriási
élmény lesz a jutalom!
Mire számíthatsz? Itt egy példa, hogy mit lehet kihozni, egy ilyen közös dobolásból:
Klikk!

(https://www.youtube.com/watch?v=azT5EG_R6z4)
Megközelítés:

 Autóval: 1031 Budapest Nánási út 85-87, parkolni lehet.
 BKK: 34-es busszal a Nimród utcáig kell menni. A busz az Árpád híd metróállomástól indul.

Akarsz egy frankó és rendhagyó programot a vándor/felnőtt cserkészeidnek, totál ingyen, ami
szuperalkalmas csapatépítésre?
Regisztrálok
(http://goo.gl/LqEKvP)
Vár titeket a legkisebb házigazda:
Mini
Metz Márk csst. (831.)

Országos Cserkész Sínap a Mátraszentistváni Síparkban
Kedves Cserkésztestvérek!
Idén is megrendezzük a Cserkész Sínapot a Mátraszentistváni Síparkban, melyre várunk minden kedves
cserkészt.
Kedvezményes részvételi díj (5.000 Ft), programokkal (ingyenes síoktatás, fáklyás lecsúszás, tűzijáték).
Síbérletünk az esti síelésre is érvényes.
Az eseményre közös buszt szervezünk Budapestről 07:00-ai indulással, az utazás ára 2.200 Ft.
Lehetőség van további kedvezményes, ill. ingyenes részvételre is.
JELENTKEZÉS a cserkész sínapra: http://goo.gl/PgwUm3
Részletek a csatolmányban és ITT.
Jó munkát!
Svébis Márk csst. (878.)
+36-20/8289-122 (cs)
sinap@cserkesz.hu

Gyere, fuss velünk!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Cserkészen a Sportra Sportegyesület első alkalommal rendezi meg tavaszi évindító futását. Szeretnének
hagyományt teremteni ezzel az alkalommal és ezt követően minden szerda délután közös futásra invitálni
minden sportimádót. Biciklivel vagy gyalog is lehet csatlakozni a programhoz!
Időpont: 2015. március 1., 15:00
Helyszín: Budapest, Margitszigeti futópálya
A nap ráadásaként közös métázás és egyéb játékok is várnak rátok!
Gyertek és sportoljunk együtt! ;)
Az esemény Facebook oldala
(https://www.facebook.com/events/1579058782338249/)
Kaszap István honlapon való meghirdetés

(http://kaszapistvan.hu/gyere-fuss-velunk/)
Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok

Nagyböjti lelki nap a Táborkereszt szervezésében
Kedves Cserkésztestvérek!
Nagyböjti lelki napokat idén a Táborkereszt két helyszínen is szervez:
- Március 14-én (szombat): Székesfehérváron a Belvárosi Plébánia klubjában – Székesfehérvár, Arany
János u. 11.
- Március 28-án (szombat): Alsóvízivárosi Árpádházi Szent Erzsébet plébánián, Budapest, I. kerület, Fő u.
32. /Bejárat a Corvin tér felől/
A program felelőse és egyik előadója Virth József csst., szerzetespap, cserkészlelkipásztor.
A programok 9:00-kor kezdődnek és zárószentmisével érnek véget. A szentmise 18:00-kor kezdődik.
Ebéd: mindenki a tarisznyájából.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: a Facebookon vagy a fr.jozsef@gmail.com emailcímen.
A lelki napra 14-18 éves cserkészeket várunk.
Jó munkát!
Zelliger Erzsébet csst. (148.)
Táborkereszt OBK üv. elnök

Kerületi Cserkésznapok 2015 - Indul a szavazás!
Kedves Cserkésztestvérek!
Szeretnénk felmérni ezen az űrlapon, hogy az idei - több kerületben megrendezésre kerülő Cserkésznapok közül Ti melyiket választanátok!
Ez még csak egy igényfelmérés, tehát a programváltozások jogát fenntartjuk!
Az "éles" regisztrációs felület a részletesebb programokkal március 1. és március 21. között, 3 hétig
lesz majd nyitva - amennyiben most megadod ímélcímedet, azonnal értesítünk majd róla személyes
levélben!
Egyrészt szeretnénk, ha Ti is ezekkel e lehetőségekkel és útiköltségekkel tudnátok tervezni a tavaszi
programjaitokat, másrészt az egyes kerületek szervező munkáját is nagyban megkönnyíti, ha tudják hány
cserkészre számíthatnak az országból. Az itt felsorolt programokon a részvételeteket a TÁMOP projektből
finanszírozzuk majd Nektek, sokakat pedig kerülete is támogat az útiköltségben.
Buzdítunk minden cserkészt őrsével, rajával, csapatával vagy akár családjával ellátogatni valamelyik
Cserkésznapra! Remek alkalom ez megismerni hazánkat, és végre a budapesti csapatok is
meglátogathatják vidéki cserkésztestvéreik otthonát.
Várunk szeretettel! Kérjük, a fenti linken jelöld meg, Te melyik városba mennél legszívesebben!
Köszönjük!
Jó munkát!
Bellák Hedvig csst. (25.) és az egyes kerületek szervező-csapatai

Kószatábor 2015 - Készüljetek, kezdődik a jelentkezés!
Kedves Cserkésztestvérek!
Nagy örömmel jelentjük, hogy február 20-án, pénteken megnyitjuk a nyári Kószatábor 2015 jelentkezési
felületét!
A tábor időpontja: 2015. augusztus 1-8.
A tábor helyszíne: Közép-Magyarország
Több találkozási helyszínről lesz megközelíthető a tábor, e helyszíneket a jelentkezés függvényében adjuk
meg.
Felépítés és tervezett programok:

 hagyományos cserkésztábor őrsi- és raji körletekkel
 a teljes ember nevelése érdekében egyénenként választható modulok és programok különböző
érdeklődési körök szerint (zene; természettudományok; sport; extrém-túlélés; fotózás; főzés;
stb.)
 lelki nap és a korosztályra igazított lelki keretek az egyes programokhoz (a tábor lelki ívét a
jezsuiták segítségével alakítjuk ki, nagy hangsúlyt fektetünk rá)
 esti közös programok kötetlen ismerkedési alkalmakkal
 külön feltöltődő programok a táborba érkező őrsök vezetőinek
 központi kósza-próba és -fogadalomtétel

Első tábor lévén még sajnos igen korlátozott lesz a résztvevői létszám: túljelentkezés esetén nem feltétlenül
a regisztráció sorrendjében fogjuk elbírálni a jelentkezőket, de mindenképp figyelembe vesszük ezt is.
Az elbírálásnál törekszünk majd a kerületek- és csapatok tekintetében minél vegyesebb összetételre,
hiszen egy országos szintű tábor megvalósításán dolgozunk.
Táborunk célja a korosztályon belüli őrsök erősítése és az országos szintű korosztályi identitás
megteremtése, tehát kósza őrsök jelentkezését várjuk, vezetővel!
(Fontos! E jelentkezés esetében az "őrs" fogalmát 4-9 fős, egynemű egységek jelentik; a kósza korosztályt
pedig a jelen pillanatban 9-11. évfolyamot végző cserkészek adják.)
Jelentkezni a koszatabor.cserkesz.hu oldalon, péntektől (február 20.) elérhető táblázat kitöltésével
és akoszavezeto@cserkesz.hu-ra való eljuttatásával lehet.
Addig is kérdéseitekkel forduljatok hozzánk bizalommal!
Jó munkát!
Jóvér Ákos csst. (802.)
X. kerületi kósza szakvezető

Téli programok cserkészek szervezésében
Kedves Cserkésztestvérek!
A SkiJAM két franciaországi táborában összesen 500-nál is többen voltak idén, de a tél még nem ért véget!
Számos programot kínálunk még számotokra!
Ha másfél hét múlva szeretnél egy hosszú hétvégés síelésen részt venni, ne habozz, jelentkezz!
Egy önálló hegyi hütte lesz az otthonunk, 12-en már vagyunk, még vannak helyek. Dátum: február 25márc 1.
http://goo.gl/forms/YfxVvqvJNR

Ha ez nem elég, akkor egy kivételesen jó árú 7 sínapos síelést ajánlunk még nektek március 14-21. között
az egyik legközelebbi franciaországi síterepen, ahol éppen azon a héten tartják a magyar freeride
bajnokság 3. fordulóját.
Jelentkezés: http://goo.gl/J7Mmiv
A ráadás programunk az évente közel 100 ember megmozgató Országos cserkész és SkiJAM sínap,
melyről a hírlevél másik cikkében bővebben olvashattok. A sínap helyszíne és időpontja:
Mátraszentistván, március 7. szombat
Jelentkezni erre itt tudsz: http://goo.gl/f5qvJ
A téli programok részleteit itt találjátok: http://goo.gl/MvVAlg
Jó munkát!
A SkiJAM és cserkész sínap szervezők

Beszámolók
Tavaszi teljesítménytúrák helyszínei
Kedves Cserkésztestvérek!
Az eddigiekhez hasonlóan, idén is megrendezésre kerülnek a tavaszi és őszi teljesítménytúrák, melyek
lebonyolításához cserkészcsapatok segítségét kértük. Ezeknek az eseményeknek a szervezése tudjuk,
hogy nem kevés feladatot igényel, ezért azoknak a csapatoknak, akik vállalták a tavaszi és őszi túra
együttes megszervezését, ajándékba scout típusú őrsi sátrat adunk.
Nagyon köszönjük, hogy a jelentkezéseket feladatra! A tavaszi teljesítménytúrák helyszínei már
megvannak:

 Vértesben a Táborkereszt szervezésében kerül megrendezésre az Emléktúra, mely a Kaszap
István Emlékévbe csatlakozik be, és a túraútvonal is Kaszap kedvelt kirándulóhelye mentén
megy majd végig. (A vértesi túra időpontja: március 14.)
 Szombathelyen két csapat is vállalta a rendezést, és az egyiküknek rendhagyó módon
engedélyeztük, hogy áprilisi időpontra szervezzék az eseményt. A másik szombathelyi csapat
szintén járatos már a túraszervezésben, októberben Kőszegen valósítottak meg egy hasonló
emléktúrát. (Szombathelyen tehát két időpontban lesz a túra: március 14. az 51. sz. Sík Sándor
Cserkészcsapat szervezetésében, és április 11. a 350. sz. Szent Márton
Cserkészcsapat szervezésében)
 Az egri 212. sz. Bornemissza Gergely Cserkészcsapat már harmadik alkalommal szervezi meg
ezt a túrát, mégpedig igen ügyesen. Sikerült nagyon jó viszonyt kiépítenünk velük, és az ő
állandó aktivitásukért külön hálás a központi iroda és saját körzetük is. (Az egri túra
időpontja: március 21.)
A túrák részleteinek hirdetését jövő héten kezdjük el. Kísérjétek figyelemmel a hírlevelet, a honlapot, illetve
az MCSSZ Facebook oldalát!
Jó munkát!
Fülöp Melitta
programigazgató
+36 20 579 25 87 (cs.)

Házunk tája...
Köszönjük a válaszokat a hírlevél fejlesztésével kapcsolatban!
Kedves Cserkésztestvérek!
Nemrég hírt adtunk arról, hogy a – visszajelzéseitek alapján – leggyakrabban és legszívesebben használt
belső kommunikációs csatornánkat, az Országos Elnökség Hírlevelét fejlesztjük. Véleményeteket,
észrevételeiteket egy kérdőívben mondhattátok el a tervekről, február elsejéig.
Köszönjük azoknak, akik kitöltötték az űrlapot, és javaslataikkal hozzájárultak a fejlesztéshez!
A kérdőívek kiértékelésénél egyértelműen kiderült, hogy a hírlevél fejlesztésére van igény, illetve örömmel
láttuk, hogy az általunk küldött látványtervek elnyerték a tetszéseteket. Az űrlapon tartalmi és technikai
dolgokban is kikértük véleményeteket, mint például a képek használata, amit a többség nem tart
szükségesnek, vagy a különböző jelölők (határidő, továbbítandó, hír fontosságát jelölő ikon stb.), melyeket
a legtöbben szívesen látnátok a fejlesztett hírlevélben. A kategóriák tekintetében mindkét féle megosztásra
mutatkozott igény, ezért ezt figyelembe véve úgy bontjuk meg a híreket, hogy egyaránt legyen csoportokra
és azon belül témákra is bontva. A hírek számával kapcsolatban a legtöbben azon a véleményen voltatok,
hogy nem a mennyiség a lényeg, annyi cikk kerüljön a hírlevélbe, amennyi az adott héten fontos, így
továbbra is ez alapján áll majd össze a hírlevél. Az űrlap válaszaiból az is kiderült, hogy leginkább
számítógépen olvassátok a hírlevelet, azonban törekszünk arra, hogy minden más digitális eszközön
kényelmesen használható legyen.
A fentieken kívül még nagyon sok hasznos ötletet, észrevételt kaptunk, mind tartalomra, mind technikai
megvalósításra vonatkozóan, amelyeket igyekszünk figyelembe venni a véglegesítés során.
Hamarosan már a megújult hírlevélben olvashatjátok a cserkész-híreket!
Jó munkát!
Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória
Kommunikációs csoport

Vasárnap Thinking day - Ünnepeld méltóképp BiPi születésnapját!
Kedves Cserkésztestvéreim!
Február 22. világszerte egyazon gondolat köré szervezi a cserkészeket. Két olyan ember születésének
napja ez, akik a fiataloknak szentelték életüket, miután felismerték, hogy ez a hivatásuk. Minden
gyerekcsoport bandázik, akár fiúk, akár lányok a tagjai: ez lehetne egy összetartó közösség, ahol
talpraesettségre, tisztességre nevelik őket. Ezt ismerte fel Robert Baden-Powell, és később csatlakozott
hozzá felesége, Olave, akiknek a közös születésnapját ünnepeljük világszerte a Thinking day-n.
Bi-Pi egyértelműen fogalmazott utolsó üzenetében, és kért tőlünk, mintegy ajándékot: „..az igazi
boldogságot csak a másoknak nyújtott boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb
állapotban magatok mögött hagyni, mint a hogy találtátok.” Ez a feladatunk, amellyel minden módon
szolgáljuk a társadalmat, nemzetünket, családunkat, stb.
Február 22. nagyszerű lehetőség, hogy ismét tegyünk a látható cserkészetért, és alapítóinkra
emlékezve viseljük az egyenruhánkat. Mutassuk meg mindenkinek, hogy vagyunk, létezünk,
elérhetőek vagyunk, és építünk egy jobb világot! Ha könnyebb, csináljatok cserkészprogramot, és
így tegyétek láthatóvá a cserkészetünket! Legyünk büszkék az egyenruhánkra!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Csapatprogramok központi hirdetése
Kedves Cserkésztestvérek!
A tagság körében végzett kérdőíves felméréseink, illetve személyes beszélgetések azt mutatják, hogy a
belső kommunikációs csatornáink legkedveltebb formája, a jogforrásként és hivatkozási pontként használt
OE hírlevél. Ebben ugyanis - amellett, hogy a tartalomjegyzéknek köszönhetően válogatni lehet a hírek
között - nincsenek kéretlen tartalmak, levélszemetek. Éppen ezért arra törekszünk, hogy a tagság számára
fontos híreket (programok, beszámolók, pályázatok, meghirdetések stb.) elsődlegesen ebben, a jelenleg
fejlesztés alatt lévő hírforrásban jelentessük meg.
Bizonyára feltűnt Nektek, hogy az elmúlt időszakban a központi híreinket is mindig elsőként az OE
hírlevélben tesszük közzé, megelőzve a listákat, a honlapot, és facebookot. Ettől csak kivételes esetekben
(pl. határidő szorítása okán) térünk el. Ezt a megjelenési sorrendet azért is tartjuk fontosnak, hogy az
aktuális hírekről mindig a cserkészvezetők értesüljenek elsőként. Emellett több visszajelzés érkezett arról,
hogy az infó listát sokan nem olvassák, vannak, akik leiratkoznak róla, mert olyan tartalmak is futnak rajta,
ami többek számára érdektelen.
Arra kérjük a csapatparancsnokokat, vezetőket, szervezőket, hogy segítsék a hírmegjelenések
rendszerezettségének kialakítását azzal, hogy a csapatok, rendezvények híreit (pl. programajánlók)
elküldik nekünk a kommunikacio@cserkesz.hucímre, hogy a központi hírek mellett ezek is elsőként
az országos elnőkség hírlevelében jelenhessenek meg. A csapatok programjai így a kommunikációs
csoport által is követhetővé válnak, ezáltal segíteni tudjuk azok honlapon, Facebook-on való meghirdetését,
népszerűsítését is, ami támogatja az esemény sikerességét.
Köszönjük, hogy hozzájárultok a belső kommunikációs csatornák fejlesztéséhez, rendszerezéséhez.
Jó munkát!
Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória
Kommunikációs csoport

Ismerd meg a központ munkatársait!
Kedves Cserkésztestvérek!
Nagyon sok visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a tagság szeretne információt kapni a
központban dolgozókról, illetve arról, hogy melyik munkacsoport milyen feladatokat lát el, és milyen
ügyekben, hol lehet keresni őket. Korábban is adtunk erről hírt, egy-egy hírlevélben. Az álalndó elérés
érdekében, és mert a létszám elég rendesen
Köszönjük, és továbbra is várjuk javaslataitokat, amelyekkel minél hatékonyabbá tehetjük a belső
kommunikációt!
A tájékozódást, információ szerzést segítve létrehoztunk egy felületet, ahol minden munkacsoport és
munkatársunk bemutatkozását, elérhetőségét megtaláljátok.
Ezt az oldalt, az ún. Intranetet itt találjátok.
Az Intranet nem nyilvános, drótpostás regisztrációhoz és cserkész tagsághoz kötött, illetve a
belépéshez google felületen elfogadott hozzáférés szükséges. Azok a csapatparancsnokok, akik az
ECSET-ben megadtak hivatalos levelezési címet, azokat automatikusan beregisztráljuk. Akiknek nincs az
ECSET-ben drótposta címük, vagy nem jelölték meg azt hivatalos levelezési címként, azokat kérjük,
hogy itt adják meg, mely címükkel regisztrálhatjuk őket az Intranetre. Az űrlap kitöltése után egy
automatikus regisztrációs hivatkozást kaptok.
Bízunk benne, hogy hasznosnak találjátok majd az Intranetet, és segíti majd a munkátokat a rajta található
információ.
Jó munkát!

Csepregi Márton cst. (1909.)
igazgató

Meghirdetések
Pályázati lehetőségek számotokra!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működési célú támogatása 2015.”, valamint „Civil
szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.” című pályázati kiírásai már olvashatóak a Civil
Információs Portálon ITT:
(http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok)
Minden cserkészcsapatnak jól jön egy kis támogatás, így számotokra is hasznosak ezek a pályázatok.
Olvassátok el a programok támogatásainak feltételeit, és ha felkeltette érdeklődéseteket, pályázzátok meg!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205)
országos vezetőtiszt

Lovascserkész toborzás
Kedves Cserkésztestvérek!
Szeretnénk, ha még többen csatlakoznának a Lovascserkész szakághoz. Készítettünk egy rövid kérdőívet,
ami egy kis útmutatást ad nekünk, hogyan tudnánk még több cserkészt elérni, főként a kószákat.
Kérünk Benneteket töltsétek ki kérdőívünket, segítve vele munkánkat!
KÉRDŐÍV
(http://goo.gl/iauAI5)
Előre is hálásan köszönjük, hogy szántok rá időt!
Jó munkát!
Kovács Krisztián (105.)

Televíziós műsorba keresünk cserkészeket! - S.O.S. - Bajban az erdő!
Kedves Cserkésztestvérek!
S.O.S. – Bajban az erdő! – Ki más, ha nem a cserkészek figyelnek fel egy ilyen felhívásra?
A Magyar Televízió tematikus napot szervez ezzel a címmel március elsején, amiben a fákra, az erdőkre és
az erdészek munkájára irányítják a figyelmet.
A műsor szerkesztői megkeresték az MCsSz Kommunikációs csoportját, hogy szívesen beszélgetnének a
témával kapcsolatban cserkészekkel is, mint a természethez nagyon közel álló, a természetben gyakran
járó ifjúsági szervezet tagjaival. Az adásban bemutatjuk a cserkészetet, illetve többek között azt, hogy
hogyan viszonyulunk az erdőhöz, miként élünk a természetben, milyen szempontokat veszünk figyelembe
egy táborhely építésénél/bontásánál, vagy mit tesznek a cserkészek, amivel „jobbá tehetik a világot”.
Ezeket a témákat nem csak elméleti szinten akarják a képernyőre vinni a szerkesztők, hanem gyakorlati
példákon keresztül is bemutatva. Terveznek például egy vetélkedőt 4-4 belevaló cserkész között, akik
megadott idő alatt megépítenek egy-egy karosszéket.

Amennyiben úgy érzed, hogy ez alapján szívesen vennél részt egy jó hangulatú műsorban, és
örömmel képviselnéd a cserkészetet a televízió képernyőjén, akkor jelentkezz nálunk
a kommunikacio@cserkesz.hu címen.
Kiket várnak?
Olyan cserkészvezetőket (csapatparancsnokokat, őrsvezetőket), akik saját élményeiken,
tapasztalataikon keresztül érdekesen, figyelemfelkeltően tudják bemutatni a cserkészetet, hogy miként
működik egy cserkésztábor, hogyan tanítja meg a cserkészet a gyerekeknek a természet szeretetét, vagy
épp rövid idő alatt el tudják készíteni cserkészmódra a karosszékeket.
És még kiket várnak?
Várnak a műsorba kiscserkészeket és cserkészeket is, akik az egész adásidő alatt szerepelnek,
nyakkendőgyűrűt fonnak vagy faragnak a háttérben, esetleg segítenek az erdészeknek főzni. Délelőttre és
délutánra is 10-10 kiscserkészt várnak, akiket a különböző témáknál esetlegesen meg is kérdeznek saját
cserkész-élményeikről, cserkész-tudásukról. Célszerűnek tartjuk őrsök jelentkezését, hiszen egy
összeszokott csapat még hitelesebben tudja bemutatni a cserkészetet, mint kisközösséget, az abban
kialakult szoros barátságokat. Délelőttre és délutánra is keresünk egy lány és egy fiú őrs, hogy lányok-fiúk
egyaránt megmutatkozhassanak a műsorban.
Kérjük, hogy csapatparancsnokként segítsd a kiscserkészek szervezését a műsorhoz!
A műsor időpontja: március 1. (vasárnap), 8:30-10:30-ig illetve 14:00-16:30-ig
Helyszíne: Visegrádi Apátkúti Vadászház
Kérjük, hogy csak akkor jelentkezz, vagy csak olyan kiscserkész, cserkész jelentkezését fogadd el a
fentiekre, aki vállalja:
- hogy eljön a műsor előtti pénteken a kommunikációs csoport általi felkészítésre
- hogy feltétlenül részt vesz a műsorban a jelentkezésének megfelelően
- hogy pontosan érkezik a műsorra
- hogy a műsorban a cserkészetet méltóképpen képviseli (szabályos egyenruha viselése, cserkészet
értékeinek hiteles átadása)
Szeretnénk tájékoztatni, hogy a jelentkezés nem garantálja a műsorban való szereplést,
túljelentkezés esetén kommunikációs szempontok alapján válogatjuk ki a résztvevőket.
Várjuk jelentkezéseteket, vagy javaslatotokat a kommunikacio@cserkesz.hu címre!
Jó munkát!
Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória
Kommunikációs csoport

Jó munkát!
Budapest, 2015. február 19.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

