
Meghívó és jelentkezés a rendkívüli XXXIII. Tisztújító Közgyűlésre 

 

Az SZMCS 18 évet betöltött, különösképpen a szavazati joggal is rendelkező tagjainak 

 

Kedves cserkésztestvérem! 

 

Az Intéző Bizottság az Alapszabály VII.1.5. pontja értelmében 2023. március 25-ére 

rendkívüli tisztújítással összekötött értékelő közgyűlést hív össze személyes jelenléttel, 

melyre szeretettel és bizakodva várunk  minden 18. életévét betöltött cserkésztestvért. 

 

Amennyiben elmúltál 18 éves, itt a helyed köztünk. 

Amennyiben elmúltál 16, de 18 még nem, a csapatparancsnokod előzetes engedélykérése 

esetén akár Te is részt vehetsz a rendezvényen. 

 

Időpont: 2023. március 24. (péntek) 18:00 - 26. (vasárnap) 11:00 

Helyszín: Cesta na vršku 1163, 946 32 Marcelová, Základná škola s VJM Marcelová 

 

Programterv: 

Az egész rendezvény ideje alatt elérhető lesz egy gyereksarok, ahol játékok, kifestők 

lesznek elérhetőek a legkisebbek számára.  

 

péntek 

18:00  folyamatos érkezés, regisztráció, vacsora saját batyuból 

19:30  csapatparancsnoki foglalkozás/esti program/ társas/ lelki program a Kalász 

szervezésében 

 

 

szombat 

07:45  reggeli 

08:00  érkezés, regisztráció 

09:00  megnyitó, köszöntő 

➢ határozatképesség megállapítása, program + szavazási rend ismertetése 

Szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottság jelentése - ha nem 

határozatképes, akkor egy óra várakozás (pl. beszámolók ismertetése)   

➢ Bizottságok felállítása 

➢ Beszámolók, kérdések, szavazás a beszámolókról   

➢ Költségvetés kiértékelése, majd a költségvetés terv ismertetése  

➢ Tisztújítás blokk - jelölések ismertetése, jelöltek bemutatkozása, kérdések-válaszok, 

választás a jelölő-választási bizottság vezetésével 

➢ Jelentések - az előző határozatokból is kiindulva   

○ Struktúra-újraalkotó folyamat - szervezői jelentés  

○ Szövetség ingatlanok kezelésére vonatkozó rövid-, közép- és hosszútávú 

stratégiája  IB jelentés   

○ Vezetőképző Táborok költséghatékonysága EB jelentés   

https://goo.gl/maps/uZqhDemse82AQu9m9
https://goo.gl/maps/uZqhDemse82AQu9m9


○ EB: Az el nem fogadott Külügyi vezetői beszámoló következményeinek 

kezelése  

➢ Határozathozatal   

➢ közgyűlés zárás  

➢ szombat este szabad program, társasjátékozás, lehetőség egyeztetések 

megtartására 

 

Ebéd kezdete előreláthatóan 12:30-kor., vacsora 18:30- kor kezdődik.  

A rendezvény alatt üzemelni fog egy büféasztal is, ahova gyümölcsöt, édes és sós nasit, 

ásványvizet is várunk tőletek. Mottó: Lesz, ha hoztok. :) 

 

vasárnap 

7:30-8:30  reggeli 

8:00   pakolás 

individuális szentmise/istentisztelet látogatás 

 

Jelentkezés: Részvételi szándékodat a jelentkezési űrlap kitöltésével jelezd, legkésőbb 2023. 

március 10-ig (amennyiben később jelentkezel be, előfordulhat, hogy a szervezők már nem 

tudják számodra biztosítani az étkezést).  

Jelentkezési űrlap a KGY-re: https://forms.gle/kMxz7vWLv84iJLQJ7 (a szavazati jogodat is 

ezen űrlap segítségével tudod átruházni) 

 

Részvételi díj (szállásdíj nélkül): 20 euró (gyermekeknek 3 éves korig nem kell részvételi díjat 

fizetni) 

 

A részvételi díjat, a szállás díjat és az esetleges felülfizetéseket mindenképp kérjük a 

szövetségi bankszámlaszámra átutalni (IBAN: SK22 8330 0000 0024 0198 6447, BIC/SWIFT: 

FIOZSKBAXXX). Az utaláshoz okvetlenül írjátok oda a következő 10 számjegyű kódot 

(variabilný symbol): 230324xxyy, ahol a két x helyére írjátok be csapatszámotokat, a két y 

helyére pedig, hogy hány személyre fizettek. (Ha kell, a számot töltsétek fel nullákkal. Pl. a 

palásti 09. sz. cserkészcsapat tagjaként 2 személyre fizetsz be, ebben az esetben 

2903240902). A megjegyzéshez kérlek, írd be azon személyek nevét, aki részvételi díját 

fizetted. 

 

Az olyan SZMCS tagoknak, akik nem fizették be a Központi Iroda részére a jelentkezési 

határidőig az éves tagdíjat, a rendezvény részvételi díja a normál részvételi díj duplája, tehát 

40 Eur + szállásdíj. 

 

Befizetett részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni. Ez alól kivétel, ha  

- a rendezvény elmaradt. Ebben az esetben a teljes részvételi díj visszautalásra kerül a 

rendezvény tervezett időpontja után 30 napon belül az eredeti számlaszámra, vagy más 

jellegű (pl. készpénzes) befizetés esetén egy visszaigénylési kérelemben megadott 

számlaszámra való elutalással. 

- a résztvevő betegség miatt nem tud részt venni, és orvosi igazolással alátámasztott 

visszaigénylési kérvény juttat el e-mailben a központi Irodának az szmcs@szmcs.sk címre 

még az adott rendezvény előtt vagy annak az első napján. Ebben az esetben a befizetett 

https://forms.gle/kMxz7vWLv84iJLQJ7


részvételi díj 50%-a kerül megtérítésre legkésőbb a rendezvény tervezett időpontja után 30 

napon belül a visszaigénylési kérelemben megadott számlaszámra való átutalással. 

 

Szállás: 

- ingyenes szállás: az iskola tantermeiben hálózsákos szállás, 

- fizetős szállás: a rendezvény helyszínétől távolabb, sporthotel 2 ágyas szobák, 5 

euró/fő/éj : Futbalové ihrisko 

 

Amit hozz magaddal: hálózsák+ karimat, csajka + étkészlet + bögre, papucs, 

cserkészegyenruha, nasi, süti és/vagy gyümölcs büféasztalra 

 

Utazás: 

- ha autóval  érkezel, ingyenes parkolási lehetőség van az iskolánál 

- ha telekocsiznál, ebben az excelben tudsz fuvart keresni és kínálni: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wJ1bpcwnX_h5WEYJ4ooxBkwHWs6PXA

ooZZ_7WepYNU/edit?usp=sharing 

- ha tömegközlekedéssel érkeznél és Hetényről kellene fuvar, akkor jelezd az űrlapban 

és érted megyünk, vagy ha megoldod busszal, akkor a Marcelová, rázc. megállónál 

szállj le. 

 

Vasárnapi istentisztelet/szentmise lehetőségek a környéken: 

- Istentisztelet: 10:00 Marcelháza (Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi) 

- Katolikus mise:  

- 8:00 Virt (Kostol Najsvätejšej trojice) 

- 9:30 Hetény (Nová 486) 

- 11:00 Marcelháza( Farský kostol sv. Jána Krstiteľa)  

 

Kérdés esetén keressétek: 

Zsidek Viktor 

+421 917 580 702 

viktor.zsidek@gmail.com 

 

Kurcz János 

+421 908 200 115 

janoskurcz@gmail.com 

 

 

Jelölőlap Tisztújításra: 

https://docs.google.com/forms/d/1co2llCs01XdKNabwosMP2yVq1N9aC4BV3AIBR566Z_8/vi

ewform?edit_requested=true 

 

Tisztújítási felszólítás: https://www.szmcs.sk/aktualis/tisztujitasi-felszolitas-0 
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