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Az MCSSZ helyzete
Új cspk-k kinevezései

Budai Cserkészkerület:
Mikulásik Gábor csst - 1026.
Székely Csaba csst - 304.
Kékesi Márton csst - 831.
Rácz Borbála Erzsébet csst - 1019.
Szombathely:
Várnagy András csst - 1301
Pest:
Kovács Lóránt csst - 412.

Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
orszáogs vezetőtiszt

Az MCsSz képző intézmény
Kedves Cserkésztestvérem!
Az MCsSz nemrégiben képzőintézménnyé vált, melynek köszönhetően már van egy
FAT-os képzésünk, és most folyik két PAT-os képzés akkreditálása.
Bővítjük a képzéseink skáláját és ehhez készítettünk egy igényfelmérő kérdőívet. A
kérdőívre kattintva megtaláljátok a megfejtését a FAT/PAT-nak is, ha esetleg nem
ismernétek a rendszert. :)
Ezen felül egy képzői bázist is létrehozunk a képzéseink lebonyolításához, melyet
szintén e kérdőíven belül mérünk fel.
Kérlek segítsd munkánk és töltsd ki, valamint küldd el cserkésztestvéreidnek az
alábbi, max 10 perces kérdőívet:
A kitöltés határideje: 2014.április 15.
Köszönöm közreműködésed!
Jó munkát!
Hoffmann Ferenc cst. (118.)
MCSSZ - "Hárshegy"

Országos és regionális programok, események,
képzések
Válaszút és Keresztút - budapesti Párbeszéd Háza programok
Kedves Cserkésztestvérek!

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a budapesti Párbeszéd Háza következő
programjait!
Március 27-én 16 óra 30 perckor a Loyola Caféban lesz az Eötvös hite című
tanulmánykötet bemutatója. A könyvről Bartusz Dobosi Lászlóval és Szilágyi
Mártonnal Vértesaljai László SJ beszélget.
Március 27-én 19 óra 30 perckor a Pedro Arrupe előadóban politikus kerekasztal
lesz, melynek résztvevői Bárándy Gergely az MSZP képviseletében és Gulyás
Gergely a Fidesz részéről. A Miniszterelnöki vita kicsiben című eseményre minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
Március 29-én 18 órakor a kápolnában nyílik Sinkó Veronika grafikusművész Passio
Ecclesiae című kiállítása az Egyház kommunizmus alatti meghurcolásáról. A kiállítást
Jelenits István piarista szerzetes nyitja meg. Közreműködik a Benyus zenekar.
A Belvárosi Csend programjai folyamatosan látogathatók!
Lieber Éva és Somos Gyula Iktus című kiállítása március 27-ig látogatható
hétköznaponként 15 és 18 óra között.
_______________________________________________________

Ajánljuk még szeretettel a figyelmükbe a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak
előadását, a La Mancha lovagját, amely Budapesten a Szent Margit Gimnázium
színháztermében kerül megrendezésre március 23-án 17 órakor.
A MOM Kulturális Központban március 28-án a Boldogság Közgazdaságtana címmel
konferenciát rendeznek.
Zenekedvelő barátainknak ajánljuk a többek között a bolivíai jezsuita Chiquitos
Archívum barokk anyagából szemezgető estet, mely az Óbudai
Társaskörben március 21-én 15 órakor kerül megrendezésre!
Mózer Bence (2.)
MCSSZ kommunikáció

Oázis: beszélgetés-spiritualitás-útmutatás
Oázis - ahol meghallgatnak
beszélgetés-spiritualitás-útmutatás
2014. február 11-től Budapest, belvárosában új lelkipásztori szolgálat indul Oázis
néven, szerzetesi közösségek és civilek együttműködésével.
Mind vágyunk arra, hogy valaki meghallgasson, és feltétel nélküli elfogadjon minket.
Tudjuk, egyre kevesebb ember van kapcsolatban valódi identitásával, látjuk, milyen
nagy a keresés valamifajta ”spirituális forrás” után.

Szolgálatunkkal arra vállalkozunk, hogy szerzetesi hagyományainkra építve,
pasztorálpszichológiai, lelkigondozói, lelkivezetői tapasztalatokkal, a különféle
élethelyzetekben szükséges információkkal úgy fogadjuk a betérőket, hogy
átélhetővé tegyük számukra: „nincsenek egyedül”. Abban hiszünk, hogy a
megértettségre-vágyó, vigasztalást kereső ember Jézus Krisztus szeretetében, az
Egyházban otthonára talál.
A Mária utcai rendház kapujából nyíló Oázisban várjuk azokat a fiatalokat és
családosokat, akik szeretnék, ha valaki meghallgatná őket, szeretnék megosztani
örömüket, bánatukat, feltenni kérdéseiket. Szolgálatunk egyszeri lelkigondozói
találkozásokat nyújt minden betérőnek, bármilyen téma is foglalkoztatja. Ha több
alkalomra van szükség, igyekszünk segíteni a továbblépésben. Nyitvatartási
időnkben - melyről honlapunkon tájékozódhatnak - bejelentkezés nélkül,
térítésmentesen fogadunk mindenkit.
Az Oázis itthoni elindításának szándéka a bécsi „Beszélgetősziget”-et látva
(www.gesprächsinsel.at) Forrai Tamás provinciális atyában ébredt, aki több
szerzetesközösséggel és civilekkel összefogva létrehozta és működteti ezt az új
mentálhigiénés intézményt.

A programsorozat plakátját az alábbi linken
találjátok: http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/narancs.jpg
Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

ÁPRILISI CSERKÉSZKLUB
Kedves Cserkésztestvérem!
100 év vagány! Mond ez a cím neked valamit? Ez volt a Duna Televízió
magyarországi cserkészetről szóló négy részes sorozatának címe, amit tavaly,
december 30-31-én sugárzott a csatorna. Mivel sokan jelezték, hogy lemaradtak róla,
ezért arra gondoltunk, hogy közösen is megtekinthetnénk azt. És mi lehetne jobb
alkalom erre, mint a Cserkészklub - ezúttal őrsöknek is!
Regisztráció: http://goo.gl/swEOUd
Kissé rendhagyó módon most nem csak a vándorokat hívjuk, hanem azokat az
őrsöket is elhozhatják vezetőik, akik épp most ismerkednek a
cserkésztörténelemmel! Remek alkalom könnyen átadni nekik a tudást, az NNT2013s jelenetek pedig igazán szórakoztató emlékeket idéznek majd számukra is!
Időpont: április 2. (szerda) – a rendszeres cserkészmise után, kb. 19 órától
Helyszín: Párbeszéd Háza (VIII. ker. Horánszky u. 20.), Pázmány Péter terem
Időtartam: 4x26 perc

Egy kis ízelítő a filmből:
Az első két rész a magyarországi cserkészet történetét mutatja be a kezdetektől:
egy-egy csapattársatok is feltűnhet a vásznon a felvett jelenetekben, mint például
egy-egy kihallgatás! Emellett olyan érdekességekkel találkozhattok, mint korabeli
filmhíradók (cserkészekről, Teleki Pálról, a gödöllői dzsemboriról, a háborúkról),
fényképek, történetek.
A harmadik részben a határon túli magyar cserkészetről, valamint az emigrációba
kényszerült cserkésztestvéreink munkájáról lesz szó, akik Németországban,
Amerikában, Argentínában és számtalan külföldi országban folytatták tovább a
cserkészmunkát, fogták össze a magyar közösségeket.
A negyedik részben pedig talán Te is megláthatod magad, hiszen a felvételek nagy
része az NNT2013-ben készült! Itt többek között az a plusz mutatkozik meg, ami a
cserkészetet azzá teszi, ami: egy erős közösséggé, egy hatalmas élménnyé, egy
életformává! Ez a rész megpróbálja megfogalmazni, hogy ez miért is van így, ki hogy
éli ezt meg, kinek mit jelent a cserkészet, és miben rejlik a vonzereje! Egyszóval
Rólatok szól!
Ahogy minden mozizásnál…
…itt sem hiányozhat a pattogatott kukorica, amire a vendégünk vagy! A rágcsa mellé
finom teát is kínálunk majd, amit az átvonuló frontoktól függően forrón, vagy hidegen
fogyaszthattok!
Gyertek el, és nézzük meg közösen a magyar cserkészet történetének kiemelkedő
eseményeit, azt, hogy mit jelent egy-egy cserkészvezetőnek, csapattársunknak a
cserkészet, és idézzük fel együtt az NNT pillanatait!
Facebook esemény itt: https://www.facebook.com/events/1392652611010006/
Várunk szeretettel!
Jó munkát!

Bellák Hedvig
MCSSZ cserkészház

Ismét cserkészmise szerdán
Április 2-án, szerdán - immár rendszeressé vált - istentiszteletre hívunk és várunk
szeretettel az Országos elnökség nevében.
A miséző pap ezúttal Szemere János atya lesz, aki a 1909. Prohászka Ottokár
Cserkészcsapat segédtisztjeként, több éven keresztül aktívan segítette a csapat

életét. Pappá szentelése után 3 évig Rómában tanult egyházjogot, ma pedig a
székesfehérvári püspökségen lát el egyházjogi és papi feladatokat.
A gitárkíséret mellé hangszeresek jelentkezését várjuk!
A mise szándék: imádkozzunk a cserkészvezetői hivatásokért
Helyszín: Párbeszéd Háza (VIII. ker. Horánszky u. 20.), Pázmány Péter terem
Időpont: 18 óra.
Gyertek és imádkozzunk közösen a böjti időszakban is! Az eseményt a Facebookon
is megtaláljátok!

JM!
Mózer Bence csst. (2.)
gyakornok

XX: MÖT - Szombathely
XX.Magyar Öregcserkész Találkozó - Szombaethely
Jó munkát! - az öregcserkészmunka keretei és hely a XXI. századi magyar
cserkészetben
Szeretettel hívunk és várunk a XX. MÖT-re, Szombathelyre, ahol együtt
ünnepelhetjük a vendéglátó kerület 25 éves fennállását is.
Ideje: 2014. augusztus 16-19., szombattól keddig
Helye: Szombathely, Liget Hotel
Elhelyezés: kényelmes, 2-3 ágyas , zuhanyozós szobákban. Lift nem kell, mert
földszintes!
Ellátás: napi háromszori étkezés, helyben
előrelátható részvételi díj: 20 000 Ft
Jelentkezés: Szentirmai Józsefné címén, : 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 16.
tel.: 1-316 8826 (üzenetrögzítő!!)
drótposta: szejocilu@freemail.hu
Határidő: legkésőbb 2014 .július 15. Ha bizonytalan vagy, akkor is jelentkezz és
jelezd szándékodat.
A jelentkezőknek részletes programot küldünk.
Szeretettel várunk mindnyájatokat, örüljünk együtt a cserkésztestvériségnek!
Jó munkát!
Szentirmai Józsefné cst.

A 100/ö Bi-Pi csapat parancsnoka
szervező

Képes fák katasztere - csak túrázz és fényképezz!
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Dél-Balatoni Természetvédelmi
Egyesület támogatásával korábban már javaslatot tett a „Magyarországi Képes fák”
ágazati kataszterbe történő felvételére. A benyújtott javaslatunkban jeleztük, hogy
mivel a képes fák az ország több területén is megjelennek, illetve összetett, több
szakterületet is érintő értékek (természeti, egyházi, kulturális, erdész szakmai),
mindenképpen a „Magyar értéktárban” javasoljuk szerepeltetését. Egy-egy ilyen fa
nyilván elsősorban helyi jelentőséggel bír, azonban a képes fák mint a népszokás és
hagyomány megnyilvánulásai, olyan elemei kultúránknak, amely érdemes az
országos jelentőségű értékek közötti szerepeltetésre.
Mivel feltételezzük, hogy az általunk ismert fáknál akár jelentősen is több lehet az
országban, nemrégiben útjára indítottuk Somogyországból (a képesfák egyik népes
otthonából)a Magyarországi Képesfák felkutatására szerveződő közösségünket.
A „képes fák” léte, olyan eleme nemzeti kultúránknak, ami méltán érdemes
megkülönböztetett figyelemre. Egyedülálló abban a tekintetben, hogy egy-egy
önmagában is jelentős tájképi és természeti értékkel bíró faóriást, a néphagyomány
szakrális jelentőséggel is felruház. Komplex érték: egyesíti a vallási és a természeti
értékek tiszteletét. Egy olyan világkép megnyilvánulása, amelyben a természet és az
ember még szoros harmóniában él.
Általános jellemzőjük, hogy egy idős fára, vagy a fa odvába, szobrot vagy szentképet
helyeztek. Ezek idővel a helyi közösségek számára fontos, jelentőséggel bíró
helyekké váltak, hitéletük fontos elemévé vált. A képes fák többsége zarándok- és
búcsújáró utak mentén található, pihenőhelyként és imahelyként szolgáltak. A
néphagyomány idővel felruházta ezeket csodatévő erővel, vagy csodás eseménnyel,
többnyire csodás gyógyulások emlékével (ami leggyakrabban erdészekkel történt,
így a képes fákat erdész szakmatörténeti értéknek is tekinthetjük).
Aki ismer ilyen fát (lelőhelyet), történetét, vagy eredetének őrzőjét, kérem keressen
meg a címemen, és jelezze, hogy melyik cserkészcsapattól van! Kérem, másolatban
küldjétek el a Szövetségnek is.
Minden információt szívesen fogadunk („a nagypapám egyszer azt mesélte”
kezdetűeket is J )
Aki tudja, továbbítsa/terjessze minden természetjáró barátjának és ismerősének!
Létrehoztunk oldalakat is ehhez segítségül egy Facebook oldalt is, és egy webnode
felület.
Köszönöm szépen mindenkinek!
Üdvözlettel:

Miókovics Eszter
PhD hallgató, Pannon Egyetem Georgikon
Dél-Balatoni Természetvédelmi Egyesület elnöke

Beszámolók
Az én történetem - előadás-sorozat
„Az én történetem” címet kapta az az előadás-sorozat, mely a háborús emlékeket
őrző naplókat, a családon belül fennmaradt történeteket, emlékeket mutat be. A
megemlékezés az oktatásban is helyet kap a KatonaSuli program keretében zajló
osztályfőnöki és történelemórákon. „A Hősök Napja” tiszteletére teljesítménytúrát
szervez a 350. sz. Szent Márton cserkészcsapat. A tizenöt kilométeres útvonal
érinti a jáki cserkész emlékoszlopot és a szombathelyi temető első világháborús
parcelláját.
Szintén a cserkészeknek köszönhető Ruprechcti–Jobst Frigyes hadmérnök és utász
tábornok sírhelyének felújítása, melynek ünnepélyes avatására a tábornok katonai
életútját bemutató emlékülést szerveznek.
A teljes cikk itt olvasható: http://www.honvedelem.hu/cikk/42938

Egyházmegyei rekollekció Kiskunhalason
A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola adott otthont
2014. március 8-án az iskoláink tanárainak és dolgozóinak megrendezett
nagyböjti rekollekciónak.
Reggel kilenckor az Alsóvárosi templomban Dr. Bábel Balázs érsek úr tartott
szentmisét, majd ezt követően a II. Rákóczi Katolikus Szakközépiskolában
folytatódott a rendezvény.
A rákóczis diákok színvonalas produkcióval köszöntötték a megjelenteket, majd
Téglás László igazgató úr mutatta be néhány percben az iskolát. Dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek megnyitója után pedig Ivony István csst. (192.), a váci
Piarista Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese tartott előadást. Az előadás
témája a "Cserkészet és az iskola - egy önkéntes ifjúsági mozgalom helye és
szerepe a XXI. századi oktatásban" volt. A megjelentek sok érdekességet hallhattak
a cserkész mozgalomról, kiemelve annak magyarországi működését is.
A nap végén a II. Rákóczi férfi tanárai Nőnap alkalmából virággal és üdvözlő
kártyával köszöntötték a megjelent hölgyeket.
Forrás és képek: http://www.asztrik.hu/hirek/egyhazmegyei-rekollekciokiskunhalason

Mózer Bence (2.)
MCSSZ kommunikáció

Küldötti fórum 2014.03.26.
2014.03.26-ra szervezett küldötti fórumon részt vettek egy közös beszélgetésen
vehettek részt. A megjelent küldötteken kívül Buday Barnabás cst. (16.) oe, dr. Henn
Péter csst. (442.) oüve jelent meg, illetve a dr. Virág András cst. (543.) nevével
fémjelzett Alapszabály kidolgozói közül dr. Lacsny Márton (412.). Köszönet érte,
hogy Marci eljött, és köszönet, hogy vele végig lehetett beszélni a tervezet anyagát,
koncepcióját, elképzeléseit, és a mögötte húzódó álláspontokat megismerhettük.
A beszélgetés során mindezek mellett két igen fontos felvetésre is választ kaptunk
Marcitól. Nevezetesen mindenféle elképzelés és pletyka alaptalan, mert azok a
cserkésztestvérek, akik a tervezett mellett törtek lándzsát, nem kívánnak a
tisztújításon az OEség tagjaiként szolgálatot vállalni; valamint azt is kimondta Marci,
hogy nem kívánják a tervezetüket a 2014. évi rendes közgyűlés elé terjeszteni (amit
az OT véleménynyilvánítása sem ajánlott a közgyűlés figyelmébe).
Köszönjük mindazoknak a küldötteknek, akik megjelentek, és tájékozódtak. Reméljük
saját élményeiket az általuk képviseltek felé is tudják továbbítani mindazt, amit láttak,
hallottak, megtapasztaltak.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Talált tárgyak a számháború után
Jó munkát!
Íme a talált tárgyak listája. Bocsánat, hogy csak most, de rakoncátlankodott az
internet az elmúlt héten.
Aki felismeri a saját, vagy őrstagjának a cuccát, kérem keressen facebookon, vagy a
drótpostán!
Bence Zsolt csst. (32.)

Csonka Ferenc atya Magyar Örökség Díj átadója - képek
Kedves érintettek!
A tegnapi díjátadás képeit az alábbi két oldalon lehet megtekinteni (illetve igény
esetén le is lehet tölteni).
Dropboxból való letöltés.
Magyar Örökség díj átadó ünnepség a Pesti Vigadóban, 2014.03.22. google plus
képek.

A képek letölthetők, a hivatkozás továbbküldhető, megosztható. A fotók nonprofit
célra nevem (Thaler Tamás) feltüntetése mellett szabadon felhasználhatók.
Kollár Tamás csst. (1002.)
irodavezető

Házunk tája...
Elhunyt Baldavári László
Életének 88. évében elhunyt Baldavári László. A Cserkészmozgalomba 1941-be
kapcsolódott be először. 1989-ben, mikor újjáalakult a ceglédi Kossuth
cserkészcsapat, nagy segítsége volt Mácz Istvánnak, az akkori parancsnoknak.
***
Szívünkben mély fájdalommal adjuk tudtára mindazoknak, akiket megillet,
hogy Baldavári László életének 88. évében, 2014. március 11-én, tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
Áldott halottunkat 2014. 03. 28-án 15 órakor a ceglédi Szent Kereszt Plébánián
gyászmise keretében búcsúztatjuk, majd a budapesti XVIII. kerület Hargita téri
Árpád-házi Szent Margit kápolna urnatemetőjében helyezzük örök nyugalomra.
Táviratcím: Baldavári család, 1183 Budapest, Trencsén u. 1.

Külügyi Hírek
Koreai munkalehetőség - MÓDOSULT A HATÁRIDŐ!
KCST!
Az Elnökségi Hírlevél IX/4. számában meghirdetésre került "Dolgozz Dél-Koreában,
a Suncheon Cserkészparkban!" program jelentkezési feltételei és határideje is
módosult.
Jelentkezési határidő: 2014. május 16., péntek. E nappal kell, hogy beérkezzen
az OKB-hoz a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap (budapestiek akár
személyesen is átadhatják a csomagot nekem). Jelentkezési lapot
azintercom@cserkesz.hu címen tudtok kérni.
Fontos változás: kérjük, hogy a jelentkezési lap mellé biztosítsatok egy
felbélyegzett borítékot a koreai cserkészpark nevére és címére!
További információk, melyek nem változtak:
A SAPSC (Suncheon Asia-Pacific Scout Center) munkatársakat keres! A Dél-Korea
déli részén, gyönyörű környezetben működő cserkészparkba fizetett segítőket

várnak, 3 hónapos időtartamra.
Lehetséges időpontok:


augusztus 21. - november 18.

A jelentkező:






18-30 éves kor közötti férfi vagy nő lehet;
felsőoktatásban tanul/diplomás
jól kell tudjon angolul;
képes kell legyen cserkész ismeretek átadására a gyerekeknek;
a Magyar Cserkészszövetség tagja kell legyen.

Mit kínálnak?
















Látogatást és munkavállalói vízumot Dél-Koreába;
Barátságkötést külföldi cserkészekkel;
Egy másik cserkészszövetség megismerését;
Egy másik kultúrába való betekintést;
Az angol nyelvtudásod fejlesztését;
Fizetést a tábor ideje alatt (havi $400);
Utazási támogatást ($600);
Heti 1 szabadnapot;
Ingyenes elhelyezést a cserkészparkban, kétágyas szobákban;
Ingyenes teljes ellátást (napi háromszori étkezés, a szabadnapokon is);
Ingyenes felszerelést (munkaruha, ágynemű, alap tisztálkodófelszerelés,
törölköző, alap elsősegély felszerelés stb.);
Ingyenes látogatást a környékbeli látványosságokhoz;
Túrázási, biciklizési, hegymászási lehetőséget;
Mosási lehetőség;
Internet hozzáférés.

Hetyey Annamária (702.)

WATRA - Kósza és vándor program Lengyelországban
KCST!
A ZHP lengyel cserkészszövetség szeretettel vár magyar kószákat és vándorokat az
alábbi programjára:
A program ideje: 2014. augusztus 15-24
A program helye: túrázás Lengyelország különböző részein, majd Malecz
táborhelyen, Łódź-tól nem messze.
Korosztályok:



16-25 éves korig várják a jelentkezőket
5-15 fős őrsöket várnak a szervezők, ahol legalább egy személy elmúlt 18

A program felépítése:
2014. augusztus 15-21: választható útirányú túra a szervezők által el- és
felkészített útvonalon
 2014. augusztus 20.: transzfer nap, ezen a napon kell megérkezni a közös
táborhelyre, majd különböző programokon való önkéntes részvétel
 2014. augusztus 21-24: közös tábor az összes résztvevővel


A szervezők kérései:


minden őrsnek kell készülnie két programmal, melyet a többi résztvevőnek be
tud mutatni (egyenként 2 órás, 15-30 embernek szóló mutatvány)

A program költsége:


100 PLN (7000-7500 forint)

EZ NEM TARTALMAZZA A KÖVETKEZŐKET:








sátor
tábor felszerelés (főzőfelszerelés, gáz a főzéshez, edények)
elsősegély felszerelés
biztosítás
a programotok anyag igénye
utazás a túra helyszíne és Łódź között
ÉTKEZÉS

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

VMCSSZ Jubileumi Nagytábor - Csapatvezetői pályázat
VMCSSZ Jubileumi Nagytábor Csapatvezetői pályázat
A Magyar Cserkészszövetség pályázatot hirdet a Vajdasági Jubileumi Nagytáborban
résztvevő magyar csapat vezetői feladatkörére.
A magyar csapat törzsének feladatai elsősorban a résztvevők kiválogatása, a
felkészülés szakmai biztosítása, a rajparancsnokokkal való kapcsolattartás lesz. E
mellett a teljes pénzügyi felelősség és a szervezőkkel való kapcsolattartás is a
csapat vezetőjének felelőssége.
A jelentkezés feltételei:
aktív cserkészmunka (2012-2015) - tehát az egyéni jövőképet is szeretnénk
látni
 cserkésztiszti vagy segédtiszti képesítés
 korábbi nemzetközi cserkészrendezvényen vezetőként való részvétel


Az ideális jelentkező a fentieken kívül:
szervezőként korábban részt vett nemzetközi cserkészrendezvényen
a résztvevő csapat felkészítésével és vezetésével járó feladatokat a
csapatában végzett munkája mellett is vállalni tudja
 a szerb nyelv ismerete előnyt jelent



A pályázat részeként benyújtandó:
cserkész önéletrajz - különös tekintettel a korábbi nemzetközi
cserkészrendezvényeken vezetőként való részvételre
 csapatparancsnoki ajánlás/jellemzés (csapatparancsnok pályázó esetén a
jelentkezővel napi kapcsolatban együtt dolgozó, aktív cserkészvezetőtől)


A pályázatnak tartalmaznia kell a magyar csapat munkatervét, amelyben
megtalálhatóak a:
felelősök
költségvetési terv (amely a teljes átláthatóságot és elszámoltathatóságot
biztosítja)
 időpontjavaslatok
 általános és kézzel fogható célok
 mérhető eredmények, melyek a magyar cserkészet kereteihez és
hagyományaihoz, értékeihez, valamint a szervezők által felállított célokhoz
illeszkednek.



Csapatvezetői felelősségek:
Tetszőleges segítő(i)vel dolgozhat együtt
A csapat kereti között szabadon dolgozik
A csapat pénzügyi keretein belül szabadon rendelkezik (az ide vonatkozó
határozatok szerint)
 Semmiféle elvarratlan szál nem marad utána
 Bármilyen kérdésével a megbízóhoz, vagy az Országos Külügyi Bizottsághoz
fordul
 Köteles gondoskodni helyettesről, aki a csapatvezetés minden futó ügyében
tájékozott kell legyen.




A tábor helyszíne és ideje:
Kishegyes, 2014. augusztus 5-13.
A pályázat beküldendő a Magyar Cserkészszövetségnek
az intercom@cserkesz.hu címre. A beküldött pályázat és egy személyes beszélgetés
után a küldöttség vezetőjét a külügyi vezető, és az általuk a döntésbe bevont
szakmai tanácsadók javaslatai alapján az országos vezetőtiszt nevezi ki. A döntést
követően valamennyi pályázat anyaga megismerhető az országos irodában.
A pályázat beküldési határideje: 2014. április 6.
Hetyey Annamária (702.)
Országos Külügyi Bizottság

WSJ2015 - Résztvevő, Őrsvezető, IST-tag JELENTKEZÉS INDUL!
Kedves Cserkészek!
Április 1-től egészen augusztus 31-ig lehet jelentkezni a 2015-ös dzsembori
résztvevői, őrsvezetői és IST helyeire.
Jelentkezés és részletek a cserkesz.hu/dzsembori oldalon!
Jó Munkát!
Böröczky Csongor csst. (442.)
csapatvezető - Magyar Dzsembori Csapat
Jó munkát!
Budapest, 2014. március 27.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

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

