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Az MCSSZ helyzete
Tagdíjfizetés
Kedves Csapatparancsnok!
Amennyiben esetleg elmaradtál csapatod tagdíjának befizetésévél, kérlek rendezd!
Működő tag (cserkész): 1800Ft
Teljes jogú tag (felnőtt tag): 2400FT

SZMSZ 5. §
A Tagdíjakat a csapat parancsnoka beszedi csapatának valamennyi cserkész és felnőtt tagjától,
az SZMSZ függelékében található elismervény kiállítása és aláírása mellett. Az adott évre
beszedett tagdíjat legkésőbb az adott év március 31-ig egy összegben befizeti az illetékes
kerületnek erre a célra kijelölt bankszámlájára postai átutalási megbízással (csekken),
átutalással vagy készpénzbefizetéssel. A befizetés közleményében fel kell tüntetni a csapatszámot,
és hogy hány működő és teljes jogú tag tagdíja lett befizetve egyszerre. A beérkezett tagdíjakat a
kerületi elnökség április 20-ig jóváhagyja az ECSET-ben.
Kerületek bankszámlaszámai:
I. ker 10918001-00000071-76940057 Unicredit Bank
II. ker 10102718-09702015 Budapest Bank
III.ker 11747006-20100511 OTP Bank
IV. ker 72900075-10005240 Forrás Takarékszövetkezet
V.ker 17000019-12436273 AXA Bank
VI.ker 50800104-11080099 Szigetvári Takarékszövetkezet
VIII. ker 11732002-20307110 OTP Bank
IX. ker 11600006-00000000-47524473 Erste Bank
X.ker 65100149-10004036 Pátria Takarékszövetkezet
Jm!
Csepregi Márton csst. (1909.)
Országos iroda - ügyvezető igazgató

Cserkész védjegy
KCST!
Az országos központ védjegybejegyzéssel élt annak érdekében, hogy a cserkész szót és a
cserkészliliomot a szövetség sajátjaként kezelhesse kiemelten a nevelés, oktatás,
programszervezés során, de egyéb kapcsolódó mozgalmi tevékenységekkel kapcsolatban is (pl.:
kiadványok, ruházat, táborozás...stb). A védjegyoltalom alapján bárkivel szemben felléphetünk,
aki a cserkész szót (vagy az azzal összetéveszthető szót) védjegyként használja (akár
szóösszetételben vagy összetett szóban) az árujegyzékben lévőkkel azonos vagy azokhoz hasonló
árukra/szolgáltatásokra. Ugyan ez érvényes a logo használatára is. Reméljük ezzel
hatékonyabban tudjuk oltalmazni 100 éves cserkészetünk értékeit.
SZMSZ 47. §
1. Az Szövetség tulajdonát képező védjegyek:
a) a „CSERKÉSZ” szó és összetételei, valamint azok a szavak, amelyekben a
„CSERKÉSZ” szó szerepel (SZTNH 206.393 lajstromszám), valamint
b) a Szent Koronával ékesített cserkészliliom (207.676 lajstromszám).
2. A védjegyek Magyarország területén csak a védjegyjogosult engedélyével és a vonatkozó
jogszabályok betartásával használhatók.

3. A védjegyeket az arculati kézikönyvben közzétett módon használhatja
a) a cserkészcsapat és a cserkészkerület az összes áruosztályban, és
b) a Szövetség tagja egyenruhán és más ruházati cikken.
4. A védjegy természetes vagy jogi személy általi használathoz a védjegyjogosult írásbeli
szerződésben megkötött hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás csak határozott időre és
csak a cél szerinti tevékenységhez kapcsolódóan adható meg. A szerződés megszegőjétől
a Szövetség törvényes képviselője a hozzájárulást visszavonhatja.
5. Aki a védjeggyel visszaélést követ el, annak kettős felelőssége keletkezik:
a) a Szövetségen belül az etikai bizottság előtt felel, és
b) a Szövetségen kívül a polgári jogi kárfelelősség alapján felel, amennyiben azt az
MCSSZ polgárjogi eljárásban követeli.
Jm!
Csepregi Márton csst. (1909.)
Országos iroda - ügyvezető igazgató

Katasztrófavédelem önkéntesek toborzása - Budapest!
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Parancsnoksággal együttműködve keressük azokat a
cserkésztestvéreket, akik szívesen bekapcsolódnának a katasztrófavédelem és a polgári védelem
önkéntei munkájába.
A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat.
Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében
lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és
kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.
Az új katasztrófavédelmi szabályozás szerint a különleges jogrend kihirdetése esetén, vagy az azt
el nem érő esemény során a kárterület lezárt területté nyilvánítható és a mentést irányító
Katasztrófavédelem döntése alapján menthet önkéntes, önkéntes mentőszervezet,
mentőcsoportok. A mentés során prioritást élveznek a nemzeti minősítést megszerzett
mentőszervezetek, továbbá az önkéntes polgári védelmi szervezetek.
A Cserkészszövetség alapszabályzatában szerepel a katasztrófavédelem, mint megvalósítandó
alapcél.
A mentőszervezetek létrehozása túl nagy falat így elsőre, ezért célszerűbb a területi illetve
települési, önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozása illetve együttműködési
megállapodás kötése, mely a későbbiek folyamán alapjául szolgál a mentőcsoport(ok
létrehozásához. A területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv vezetésével jöhet létre az
önkéntes polgári védelmi szervezet. Tehát pl. Budapest és Pest megye tekintetében az I. és X.
kerület csapatai, működési helyük alapján vehet részt a munkában, alapesetben.
A katasztrófavédelemnek szüksége van az önkéntességre, a több évtizedes tapasztalatok
bizonyítják, hogy a hivatásos erők mellett az önkéntesek ereje tudta a katasztrófákat elhárítani.
Ehhez az eredményes munkához a Katasztrófavédelem megad minden törvényes és technikai
továbbá képzési lehetőséget. Ugyanis csak kiképzett, felkészített, védő- és munkaeszközökkel
ellátott szervezetek személyek hajthatnak végre mentési munkálatokat a kárterületen. (OZs 2.)
Pár szemelvény a polgári védelmi szolgálathoz:
A polgári védelmi szervezetek a központi, területi, települési és munkahelyi polgári védelmi
szervezetek, melyek állományát a polgári védelmi feladatok ellátása érdekében az önként

jelentkezett személyekkel a 65. § (2) bekezdése szerint lehet kiegészíteni.
A polgári védelmi szervezetbe a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye
szerint illetékes polgármester osztja be.
A területi, valamint települési rendeltetésű polgári védelmi szervezetbe csak a település,
fővárosban a fővárosi kerület területén lakó vagy ezek területén munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt lehet beosztani.
A polgári védelmi kötelezettség teljesítése szempontjából a központi és területi polgári védelmi
szervezetbe való beosztás a települési és a munkahelyi szervezetbe való beosztást, a lakóhely
szerinti beosztás a munkahelyi beosztást megelőzi.
A polgári védelmi szervezetek technikai eszközökkel és anyagokkal való felszerelése központi
ellátás és gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése keretében történik.
A polgári védelmi szervezetek egymásnak mellérendeltek, tevékenységüket a védekezés
irányításáért felelős személy irányítja.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott személy esküt tesz.
A polgári védelmi beosztott személy jogosult:
a) a szolgálat teljesítéséhez szükséges ellátásra,
b) norma szerinti ruházattal és felszereléssel való ellátásra,
c) egyenruha viselésére,
d) feladatának ellátásához szükséges felkészítésre,
e) feladatának ellátásához szükséges védőfelszereléssel, munkaeszközökkel történő ellátásra,
f) a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok megismerésére,
g) távolléti díjra, utazási költségtérítésre, az ellátása igazolt költségeinek megtérítésére.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott mentesíthető részben vagy teljesen a helyi adó
megfizetése alól.
Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személy külön jogszabály szerinti
nyilatkozatot tesz, melyben kinyilvánítja a rendelkezésre állás tartalmát és az alkalmazás
feltételeit.
Az bekezdésben meghatározott nyilatkozat alapján az önkéntesen jelentkező személyt a
polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be.
A polgári védelmi feladatot önkéntes jelentkezés alapján teljesítő személy jogai és
kötelezettségei a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személy jogaival és kötelezettségeivel
azonosak.
A területi polgári védelmi szervezet
Területi polgári védelmi szervezetet kell létrehozni annak a polgári védelmi feladatnak a
végrehajtására, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni.
A területi polgári védelmi szervezetek felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv központi szerve vezetője határoz a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
vezetőjének javaslata alapján.
A területi polgári védelmi szervezet tagját a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
vezetője jelöli ki.
A települési polgári védelmi szervezet
Községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben - ha a település
katasztrófavédelmi besorolása azt indokolja - polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési
polgári védelmi szervezetet kell létrehozni.
A települési polgári védelmi szervezet létszámát a település katasztrófavédelmi besorolásának
megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének javaslata alapján a polgármester

állapítja meg.
A települési polgári védelmi szervezet tagját a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
vezetője jelöli ki.
A polgári védelmi szolgálat elrendelése
Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének elrendelésére a Kormány, a
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a megyei védelmi bizottság elnöke, a
főpolgármester, valamint a polgármester jogosult.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására
történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a munkavégzés alól
fel kell menteni, erre az időszakra munkajogi védelemben részesül. A felmentés időtartamára
távolléti díj jár.
Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll
munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelező legkisebb munkabér egy órára
járó mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet az elrendelő köteles
részére a munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak megfelelően megfizetni.
A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei az elrendelőt terhelik, aki azt a munkáltató részére
téríti meg.
A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, továbbá a polgári védelmi célra
használt járművet és egyéb technikai eszközt, valamint létesítményt a polgári védelem
nemzetközi megkülönböztető jelével kell ellátni.
A polgári védelmi kötelezettség
A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javak védelme érdekében.
A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el.
Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól:
a) a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy,
b) a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve,
c) a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig,
d) a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig,
e) a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza,
f) aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági
rokonát vagy házastársát egyedül látja el,
g) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy aki egészségi állapota folytán a
kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.
A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:
a) az országgyűlési képviselő,
b) az európai parlamenti képviselő,
c) az állami vezető, a vezetői megbízású, valamint feladatköre szerint katasztrófavédelmi
feladatot ellátó kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott,
d) a jegyző,
e) a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó,
f) a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja,
g) az egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője,
h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó,
i) az állami mentőszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója,

j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület
szaktevékenységet végző tagja,
k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja,
l) a közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltető személyzete,
m) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi.
A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget
és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.
A polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település
azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye
szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el. A határozatot a köziratok kezelésének
szabályai szerint tárolja a kötelezettség megszűnését követő öt évig.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgár köteles a szakképzettség megszerzését, a
foglalkozás gyakorlásának megkezdését, munkahelye és lakcíme megváltozását a
polgármesternél bejelenteni. A bejelentést a kötelezettség alapjául szolgáló esemény vagy
változás napjától számított 15 napon belül kell teljesíteni.
A polgári védelmi kötelezettségek teljesítése csak akkor tagadható meg, ha a kötelezettség
teljesítésével a kötelezett önmaga vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen és
súlyos veszélynek tenné ki.
A polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be (felhívás),
melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, gyakorlat esetében a 72
órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni.
A felhívást a kiképzés vagy a gyakorlat időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kell
kézbesíteni.
A kiképzést lehetőleg a kötelezett lakóhelyén, munkahelyén vagy katasztrófavédelmi oktatási
intézményben kell megtartani.
A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre
halasztást, illetve felmentést adhat.
A felmentés alapjául szolgáló okot a kiképzés vagy a gyakorlat időpontját megelőző öt napon
belül kell bejelenteni és igazolni.
A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni.
A kötelezett a polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli korlátozás nélkül vehető
igénybe rendkívüli állapot és szükségállapot idején a külön törvényben meghatározottak szerint.
Katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, valamint veszélyhelyzetben a
polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat
rendelhető el, amelynek időtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg.
Aki a polgári védelmi szolgálat ellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és
időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást
végrehajtani.
A polgármester a szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben kérelemre felmentést adhat.
A felmentés alapjául szolgáló okot a szolgálat elrendelt időpontját megelőző három napon belül
kell bejelenteni és igazolni.
Aki polgári védelmi kötelezettség alatt áll, köteles a polgármester határozata alapján részt venni
annak a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek
területén tartózkodik.
A mentési munkák alól mentesíteni kell, aki igazolja, hogy hivatásbeli vagy szolgálati
feladatának ellátása, vagy honvédelmi kötelezettségének teljesítése céljából a helyszínt

haladéktalanul el kell hagynia, illetve a munkavégzésre egészségi állapota miatt alkalmatlan.
Aki szívesen csatlakozna, mint budapesti lakos, kérem, töltse ki a kérdőívet! Köszönöm!

Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Az Országos Elnökség döntései
Erzsébet tábor - Cser-Készen az Életre
Kedves Cserkésztestvérek!
Benne vagyunk a zánkai Cser-Készen az Életre tábor jelentkezési idejének finisében. Mint
tudjátok, a határidő április 8.
Van azonban még mód és hely bekerülni a táborozók közé. Ezért arra kérlek, hogy amennyiben
saját településed, lakóhelyed környékén van tudomásod olyan család(ok)ról, ahol jól jönne egy
ilyen kedvezményes nyaralási lehetőség a gyerekeknek, mert szüleik saját erejükből nem tudnák
megengedni maguknak egy ilyen vakáció költségeit, úgy vidd hírét a zánkai tábornak a hátralévő
napokban. Akár az ünnep alatt is.
Köszönettel,
Igaz Levente (16.)
MCSSZ "Cserkészház"
Programigazgató

Álláslehetőség: stratégiai munkatárs
A Magyar Cserkészszövetség munkatársat keres az alábbi helyre:
STRATÉGIAI MUNKATÁRS
A stratégiai munkatárs feladatai a következők:
- A Magyar Cserkészszövetség új hazai projektjeinek tervezésében való részvétel
- Nemzetközi pályázati lehetőségek megtervezése a határon túli magyar cserkészszövetségek és a
Magyar Cserkészszövetség számára
- Együttműködési hálózatok kialakításában való részvétel (többek között más ifjúsági
szervezetekkel, egyházakkal, kisközösségekkel)
- Cserkész alumni hálózat kialakításában való részvétel
- Kreatív adományszervezés kialakításában való részvétel
Elvárások:

- Felsőfokú végzettség vagy felsőfokú tanulmányok folytatása
- Legalább középfokú angol nyelvtudás (B2)
- Önálló munkavégzésre való képesség
- Rendszergondolkodás, alaposság
- Projekttervezésben szerzett tapasztalat
Előnyt jelent:
- Hazai és közvetlen brüsszeli pályázati rendszer ismerete
- Pályázatírásban/ajánlatok készítésében szerzett tapasztalat
- Forrásteremtési tapasztalat
Amit kínálunk:
- Főállás (heti 40 óra)
- Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés
- Egyéni fejlődési, tanulási lehetőség
- Értékteremtő, igényes környezet
Munkába állás időpontja:
2013. április-május
Munkavégzés helye:
Budapest
Jelentkezés módja:
A titkarsag@cserkesz.hu címre elküldött fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel, mely
tartalmazza a szakmai tapasztalatokat és a fizetési igényt is.
A jelentkezés határideje:
2013. április 9.

Álláslehetőség: pedagógiai fejlesztő munkatárs
A Magyar Cserkészszövetség munkatársat keres az alábbi helyre:
PEDAGÓGIAI FEJLESZTŐ MUNKATÁRS (2 fő)
Cél:
Az Összmagyar Cserkészstratégia helyi szinten történő támogatása, megvalósítása, kerület
fejlesztése.
Feladatok:
- A cserkészkerület elnökségével együttműködve a cserkészcsapatok pedagógiai szakmai
támogatása összhangban a Magyar Cserkészszövetség irányelveivel
- A Szövetség megújuló nevelési programjának gyakorlati elmélyítése

- A mozgalom helyi önkéntes ifjúsági vezetőcsoportjainak fejlesztése
- Az önkéntes ifjúsági vezetők módszertani eszköztárának gazdagítása
- A cserkészcsapatok jó gyakorlatainak felkutatása
- A különböző településeken működő cserkészközösségek közötti kapcsolat erősítése
- Folyamatos kommunikáció a munkatársakkal és az önkéntesekkel
Elvárások:
- 2,5 éves elköteleződés a helyi-regionális munka iránt
- Főiskolai/egyetemi végzettség
- Projekt-szemlélet, rendszergondolkodás
- Önálló munkavégzés
- Munkatársak és önkéntesek összefogása (vezetői gyakorlat)
- Jó kommunikációs készség
- Pontos munkavégzés, nagy munkabírás, terhelhetőség
- Elhivatottság a minőségi munka iránt
- Igény a folyamatos tanulásra és fejlődésre
Előnyt jelent:
- Pedagógiai és/vagy andragógiai végzettség
- Tréneri tapasztalat
- Képesített cserkészvezetői előélet
- Segítőkész, együttműködő személyiség
Amit kínálunk:
- Versenyképes fizetés
- Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés
- Tanulási lehetőség
- Értékteremtő környezet
Munkavégzés helye:
Pest és Nógrád megye, Budapesti fejlesztési központtal (1fő)
Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megye, (1fő)
Jelentkezni, a titkarsag@cserkesz.hu drótpostacímre elküldött fényképes önéletrajzzal és
motivációs levéllel, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatokat és a fizetési igényt is.
A jelentkezés határideje:
2013. április 15.
Érdeklődni lehet Tekse Balázs nevelési igazgatónál munkaidőben az alábbi telefonszámon:
+36203750958 illetve a harshegy@cserkesz.hu e-mail címen.

Álláslehetőség: igazgatói asszisztens
A Magyar Cserkészszövetség munkatársat keres az alábbi helyre:
IGAZGATÓI ASSZISZTENS
Feladatok:
- Kapcsolattartás a munkatársakkal és partnerekkel: telefonhívások fogadása, átirányítása,
levelezések kezelése
- Társosztályokkal, munkacsoportokkal, külső partnerekkel történő kapcsolattartás
- Munkaügyi adminisztratív feladatok segítése
- Konferenciák, értekezletek, tárgyalások, utak előkészítése és megszervezése
- Teljesítésigazolások és kifizetési jóváhagyások előkészítése egyeztetése, rögzítése
- Egyéb szervezési, ellenőrzési és adminisztratív feladatok
- Jelentések, kimutatások, prezentációk készítése
- Határidők követése
- Könyvkiadásban való közreműködés
- Felsővezető napi munkájának támogatása
- A felettes által meghatározott egyéb eseti jellegű feladatok elvégzése
Elvárások:
- Felsőfokú végzettség
- Az irodai adminisztráció területén jártas
- Felhasználói (haladó) szintű: MS Word, Excel, Powerpoint kezelés
- 1-2 éves hasonló területen szerzett tapasztalat
- Támogató attitűd, pro-aktív hozzáállás
- Precizitás és önálló munkavégzésre való képesség
- Kiváló kapcsolatteremtő kommunikációs szervező és problémamegoldó képesség
- Cserkész vagy képesített cserkészvezetői előélet
Előnyt jelent:
- Angol nyelvismeret
- Pedagógiai és/vagy andragógiai végzettség
- Non-profit szervezetnél szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
- Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés
- Egyéni fejlődési, tanulási lehetőség
- Értékteremtő, igényes környezet
Munkavégzés helye:
Budapest

Jelentkezni, a titkarsag@cserkesz.hu drótpostacímre elküldött fényképes önéletrajzzal és
motivációs levéllel, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatokat és a fizetési igényt is.
Érdeklődni lehet Tekse Balázs nevelési igazgatónál munkaidőben az alábbi telefonszámon:
+36203750958 illetve a harshegy@cserkesz.hu e-mail címen.
A jelentkezés határideje:
2013. április 15.

Országos és regionális programok, események, képzések
Film- és színdarab ajánló
Az oldal célja, hogy minél több olyan filmről vagy színdarabról informálódhassunk, amit mi,
cserkészek ajánlunk egymásnak. Amennyiben Te is szívesen ajánlanál ilyen filmet vagy
színdarabot, a programajanlas@cserkesz.hu címen megteheted.

Programajánló
Ezen az oldalon nem feltétlen cserkész szervezésű, de a cserkészet értékrendjével egyező, elég
vonzó és igényes programokról tájékozódhatsz. Az átláthatóság kedvéért fejlesztési területek
szerint vannak strukturálva.
Amennyiben (a későbbiekben bármikor) hallotok olyan programról, amit érdemes lenne
többekkel megosztani, kérjük küldjetek erről tájékoztatást a programajánló címre
(programajanlas@cserkesz.hu), és feltesszük az oldalra.

Kérdőív a vörösiszap-katasztrófa elhárításában részt vevő önkéntesekhez
Devecser város önkormányzata megbízásából kutatást végzünk „A vörösiszap katasztrófa
komplex hatásvizsgálata” címmel. A kutatás egyik célja az, hogy – ha két és fél év távolából is,
de – megkeressük és megkérdezzük azokat, akik áldozatos munkájukkal, önkéntesként segítették
a három település, Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely bajbajutott lakóit.
Nagyon keveset, szinte semmit nem tud a közvélemény arról, hogy milyen volt az önkéntesek
munkavégzésének körülményei, kik, miért segítette a bajbajutott embereknek. A kutatás
eredményei egyrészt a széles közvélemény, a hazai önkéntesek és önkéntesség számára igen
fontos eredményeket, tanulságokat hozhat, illetve ezek alapján ajánlásokat fogalmazzunk meg a
katasztrófavédelem, az önkormányzatok és a segélyszervezetek részére.
Kérjük segítse munkánkat azzal, hogy ismerőseinek, barátainak továbbítja az alábbi linket:
www.vorosiszap-kutatas.hu
ahol egy online kérdőív található. Szeretnénk minél több olyan önkéntest megtalálni, aki részt
vett a vörösiszap katasztrófa idején a mentésben, a kármentesítésben, vagy akár az
adománygyűjtésben.

Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel a kérdőívvel vagy annak használatával kapcsolatban,
kérjük jelezze a kutatás technikai szervezőinek e-mailben.
Együttműködésüket, válaszait köszönve a Monitor Társadalomkutató kft. nevében:
Ferencz Zoltán Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán
kutatásvezetők
ferencz.zoltan@vorosiszap-kutatas.hu
bartal.annamaria@vorosiszap-kutatas.hu

Magyar Öregcserkész Találkozó
Kedves Cserkésztestvéreink!
Mindnyájatokat hívunk és várunk a 2013-as év legnagyobb cserkészeseményére, a 100 éves
magyar cserkészet Nemzeti Nagytáborába, 2013. augusztus 11-19-éig, Ócsára.
Az ezévi Magyar Öregcserkész Találkozó, a XIX. MÖT is a tábor része lesz, de csak aug. 15-19éig.
Szállás
Tábori körülmények között, mi, öregek, faházakban, a Törzs közelében kapunk helyet. A házak 4
szobásak, 5-5 felső és 5-5 alsó ággyal, részben vaságyak habszivacs matraccal, részben heverők.
Hálózsákot hozni kell, ágyneműt nem kapunk. Közös WC-mosdó a házban van. Étkezés a közös
étkezőhelyen, a Törzsnél.
Programok
A MÖT-nek saját programja lesz, előadások, DVD vetítések, megemlékezések a helyszínen,
egyéb programok függvényében eldöntött időpontokban. De szívesen fogadunk, vagy megyünk a
fiatalokhoz beszélgetni igény és egyeztetés szerint. A Nagytábort közösen fogjuk meglátogatni,
előreláthatólag aug. 17-én.
Részvételi díj
13 000 Ft, 2013. június 10-éig. A helyszínen még 1 000 Ft befizetésére kell számítani.
Lehetőség lesz már augusztus 11-étől is ott lenni, elvárhatóan munkára jelentkezni a Törzsnél.
Ez esetben a részvételi díj 17 000 Ft, ugyanúgy június 10-éig.
A befizetés módjáról Szentirmai Józsefnénél lehet tájékozódni a lent megadott elérhetőségeken!
Odajutás: központilag, adott időpontban külön busszal a vasútállomásról. Mivel táborhelyünk
működő katonai terület, saját autóval csak nagyon korlátozott számban, előzetes adatközléssel
lehet érkezni.
Jelentkezési határidő: 2013. június 1., írásban!
A jelentkezők bővebb felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

Cím: Szentirmai Józsefné, 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 16.
Telefon: 1-316 8826 (üzenetrögzítő van!)
E-mail: szejocilu@freemail.hu
Jó munkát!
Szentirmai Józsefné cst., 100/ö cspk.

Hadijáték és Zöld Cserkésznap
Közhírré tétetik: országunk minden nemes és nemtelen vitéze gyűljék egybe a nagyszerű V.
Tokaj-Hegyaljai Hadijáték és Zöld Cserkésznap országrengető ünnepére! Tartatik az Úr 2013.
esztendeje április havának 19, 20, 21. napján.
Programok: történelmi szám- és színháború, élménytábortűz, szuszmuskéták, omnibusz,
szabadkézműves foglalkozások, elektronyos gitármártírok és így tovább.
Jelentkezni a brlacy@gmail.com címen, illetve a +36 30 3944 133 telefonszámon lehet.
Üdvözlettel,
Bodnár László
strázsamester

Beszámolók
Dél-Magyarország egyházi vezetőinél jártunk
Márciusban folytatódott az egyeztetés a magyar egyházi vezetőkkel. Az MCSSZ Országos
Elnökségének két tagja, Buday Barnabás csst. (16.), országos elnök és Solymosi Balázs cst.
(205.), országos vezetőtiszt ezúttal Pécsett és Kalocsán.
Március 14-én kora reggel indultunk, és 9 órára már a Pécsi Püspöki Palota kapujában
zörgettünk. A viharos szél a pünkösdi eseményeket juttatta eszünkbe, és a Szentlélek segítségét
kérve léptünk be a portába. Dr. Udvardy György pécsi püspök barátságos irodájában egy nagyon
hatékony háromnegyed órát töltöttünk, akivel végignéztük a folyamatokat. Látjuk a Pécsi
Egyházmegye missziós kihívásait, és látjuk benne a cserkészek helyét is. A püspök úr kifejtette,
hogy a cserkészek nem beugró ministránsok, értékeli a munkájukat és a fiatalokkal végzett
tevékenységüket. Ebben számíthatunk rá társként, és az ifjúsági referenssel szoros
együttműködést javasolt. Ez a kapcsolat már létezik a Pécsi Cserkészkerület elnökségével, így a
legjobb úton vagyunk a közös munkánkban!
A hófúvásokkal terhelt úton átmentünk Kalocsára, ahol Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek fogadott
bennünket. Megkóstolhattuk pálinkáját, és hosszan beszélgettünk a Dél-Alföld nyugati részéről.
Az érsek úr pontosan tudta, hol és milyen cserkészcsapatok vannak, milyen gondokkal küzdenek
és milyen örömeik vannak. A papság megismertetése a cserkészettel fontos, és lehetőséget adott,
hogy ezt a velük való találkozás keretében megejthessük, illetve az egyházi iskolák tanáraival
való találkozást is megnyitotta előttünk. Mint egykori ifjúsági vezető, merthogy a Regnum
Marianum népvezetője volt, pontosan érti és átérzi ügyeinket és helyzetünket.

Öröm volt beszélgetni velük, és folytatjuk utunkat, hogy a többi egyházi vezetővel is
találkozhassunk.

Házunk tája...
Megjelent az Ichtüsz új száma
Megjelent az MCSSZ Ichtüsz közösségének legújabb, farsangi-böjti száma.
Letölthető a honlapról.

Állami kitüntetésben részesültek
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából, a köztársasági
elnök megbízásából március 14-én, 14.00 órakor adta át a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje,
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, valamint a Magyar Arany, Ezüst és Bronz Érdemkereszt
állami kitüntetéseket.
Magyarország köztársasági elnöke
Arató László közgazdász, könyv- és lapigazgató részére
a Magyar Éremrend Lovagkeresztje kitüntetést,
dr. Bakay Kornél régész-tanár részére
a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést
adományozta.
Szeretettel gratulálunk nekik!

Országházi kiadványunk
Megjelent a Magyar Cserkészszövetség 100 éves fennállásának alkalmából tartott Országházi
Emlékülés hivatalos kiadványa.
Megtekinthető a szövetségi honlapon.

NNT 2013
500... 1000... 1372... ?
Egyre több helyről érkezik a kérdés, hogy hányan jelentkeztek a táborra. Uge még feldolgozás
alatt állnak a kedvezményes jelentkezések adatai, de már azt látjuk, hogy a résztvevők és a
szervezők összlétszáma 3000 cserkész felett jár! Eközben érkeznek a hírek újabb és újabb
érdeklődésekről. Így 2013. április 3-án este a számláló 2797 résztvevőt mutatott 398 őrsben és
419 szervezői oldalon regisztráltat. Hajrá, csak így tovább!

Te még nem regisztráltál? Tudok segíteni? Írj!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
táborparancsnok

Pályázatok
GYIA - Táborozási pályázat
KCST!
Innen letölthető!
(IFJ-GY-13-B)
Jm!
Csepregi Márton csst. (1909.)
Országos iroda - ügyvezető igazgató

Jó munkát!
Budapest, 2013. április 4.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

