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Testületek 

 

Az Országos elnökség hírei  

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Augusztus első napjaiban látogatást tettünk a japán dzsemborin a magyar csapatnál. Rengeteg tapasztalatot, élményt 

gyűjtöttünk, megismertünk számos cserkészközösséget és annak működését, és sok jó beszélgetésen vagyunk túl. Nagyon 

örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a hatalmas élménynek, amit egy ilyen rendezvény tud nyújtani. 

 

A látogatás ideje alatti, és az azt követően írt beszámolóinkat ITT olvashatjátok, az általunk készített 

fényképeket ITT nézhetitek meg, illetve a hírlevél után a www.cserkesz.hu-n is. Ezeket, és további írásokat és dzsembori 

fényképeket a Magyar Dzsembori Csapat 2015 hivatalos facebook oldalán találtok. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#14f2828812186a3e_hir_1926
https://mail.google.com/mail/u/0/#14f2828812186a3e_hir_1925
https://mail.google.com/mail/u/0/#14f2828812186a3e_hir_1927
https://mail.google.com/mail/u/0/#14f2828812186a3e_hir_1923
https://mail.google.com/mail/u/0/#14f2828812186a3e_hir_1919
https://mail.google.com/mail/u/0/#14f2828812186a3e_hir_1919
https://mail.google.com/mail/u/0/#14f2828812186a3e_hir_1920
https://mail.google.com/mail/u/0/#14f2828812186a3e_hir_1921
https://mail.google.com/mail/u/0/#14f2828812186a3e_hir_1924
https://mail.google.com/mail/u/0/#14f2828812186a3e_hir_1924
https://drive.google.com/folderview?id=0BxfQFDB_WpmEfmNLMWRvZ2dma3lDRlBKNlBpb2VPN2owaURJX1VQNjNEeURBMWhwTnhNTkk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxfQFDB_WpmEfmZsMUs5RG9GNmE0cS1oUTRPT1diQm9Gb1JjQVdtMFppaHVfdkdyWXlmeXM&usp=sharing
http://www.cserkesz.hu/
https://www.facebook.com/magyarcsapat2015?fref=ts


 

Méltán lehetünk büszkék mindannyian a Magyar Dzsembori Csapatra, akik ízelítőt adtak ezen az eseményen a világ 

cserkészeinek a magyar kultúrából, hagyományainkból és jelenünkből. Köszönjük az eseményen való helytállásukat, illetve 

azt a kemény és kitartó munkát, amivel készültek a dzsemborira. 

 

Kívánjuk, hogy a jövőben minél többen élhessétek át azt a felemelő érzést, amit most Japánban élt meg a magyar 

csapatunk a cserkészek világtalálkozóján. 

 

Jó munkát! 

 

az Országos Elnökség 

 

 

 

 
 

 

Országos Központ hírei 

 

Toborzó anyagok elérése  

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Sokan jeleztétek felénk, hogy szükségetek van toborzó anyagokra. Az irodában levő készlet igaz már fogytán van, de 

aggodalomra semmi ok! A cserkész honlapon megtaláljátok a szóróanyagok nyomdai változatát is.  

Használjátok bátran! :) 

 

Az elérése a következő: cserkesz.hu - Szövetség fül - Szertár - Toborzó anyagok 

 

Az anyagokat ITT is letölthetitek. 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ági 

kommunikációs gyakornok 

 

 

Évkezdő csapatparancsnoki találkozó  

2015. szeptember 12-én tartjuk az évkezdő csapatparancsnoki találkozót. Kérjük, hogy minden csapat parancsnoka, vagy 

helyettese legyen jelen ezen az eseményen. Szó kerül az MCsSz stratégiájáról, a toborzó anyagok átvehetőek ekkor (akinek 

korábban van rá szüksége, bátran jelezze a pfm-jénél), valamint a csapatok ügyeiről. (A nevelési kérdéseket az indabára 

tartogatjuk.) A meghívó az alakuló csapatok leendő parancsnokainak is szól, így ha van olyan mentorált csapatod, bátran 

továbbítsd neki is az információt. 

mailto:elnokseg@cserkesz.hu
http://cserkesz.hu/
http://cserkesz.hu/szovetseg/szertar/toborzoanyagok
mailto:gyorik.agnes@mcssz.hu


A helyszín Budapest. 

Az időkeret: 10-19 óra között (ezek a legtágabb határok). 

 

Kérem, jegyezzétek elő a naptárban! 

 

Jó munkát! 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

 
 

 

Egyéb programok, képzések 

 

XIV. roVERseny - 2015 szeptember 11-13.  

Jó munkát! 

 

Kedves olvasók és mindenki, aki a 2015-ös roVERseny iránt érdeklődik!  

 

Örömmel jelentjük be, hogy idén sem marad el a roVERseny, sőt mi több, egy év után ismét a hagyományokhoz 

híven, szeptember második teljes hétvégéjén kerül megrendezésre. Úgyhogy azoknak, akik eddig kétségek között voltak, 

hogy lesz-e idén is, illetve azoknak, akik még csak hallottak, vagy pedig semmit sem tudtak a programról, ezúton üzenjük, 

hogy kár aggódni, idén sem marad el az év legjobban várt hétvégéje. :)  

Mindenkit várunk, amíg a maximális 12 csapat össze nem jön! 

 

Időpont: 2015. szeptember 11-13. 

 

A részletes információkért keressétek a verseny honlapját: http://roverseny.hu/tizennegyedik/ , további kérdéseitekkel pedig 

minket aroverseny@gmail.com címen. 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Benyó  

Farkas Bence csst. (412.)  

és  

Hangya  

Ronkay János csst. (293.) 

 
 

 

Egyéb hírek, beszámolók 

 

mailto:balu@cserkesz.hu
http://roverseny.hu/tizennegyedik/
mailto:roverseny@gmail.com
mailto:roverseny@gmail.com
mailto:hangya@cserkesz.hu


Megkezdődött a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Jubileumi Nagytábora! 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Augusztus 6. és 16. között zajlik a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) öt évente megrendezésre 

kerülő Jubileumi Nagytábora, a Fillmore, New York-ban található Sík Sándor Cserkészparkban. Közel 700 magyar 

cserkész érkezik nagyrészt az Egyesült Államokból és Kanadából, de vannak Ausztráliából, Ausztriából, Argentínából, 

Brazíliából, Kínából, Németországból, Svédországból valamint a Kárpát-medencéből: Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, 

Vajdaságból és persze Magyarországról is. 

 

Az idei év két fontos évfordulót is jelez: az 1910-ben alapított magyar cserkészet 105. évfordulóját, illetve a kommunista 

kormány által betiltott Szövetség külföldi újjáalakulásának 70. évfordulóját. 

A tábor keretmeséje Mikszáth Kálmán ’A két koldusdiák’ című regénye. A táborozás során a résztvevők más városokban és 

más földrészeken élő magyar cserkészekkel ismerkedhetnek, átérezve II. Rákóczi Ferenc korszakának főbb jellemzőit. A 

cserkészek játékok és vetélkedők formájában ismerkednek meg a magyar hagyományokkal miközben cserkésztudásukat is 

gyakorolják a vadonban. 

 

„Felemelő és egyben megható azt látni amikor magyar cserkészek, akiket tengerek választanak el egymástól, itt Fillmore-

ban egymás nyakába borulnak a hosszú út végén,” mondta Szentkirályi Endre, a Jubitábor parancsnoka. „Ezeket a 

gyerekeket a magyar nyelv és a cserkészet szeretete egy életre köti össze.” 

 

A tábor nagyrétén megelevenedik a Sárospataki vásártér. Egy színfal sejtelmesen ábrázolja a sárospataki főtér épületeit. A 

vásártérre varázsolnak mester műhelyeket, üzleteket és hivatalokat, egy kápolnát, a hadnagyok székhelyét, harangot, 

főkaput, kis kaput és egy szökőkútat. A program magába foglalja a vásártéri hangulatot, amelyben kézműves mesterek 

bemutatják munkáikat. 

 

A tábor záró hétvégen óriási „lakodalom” is lesz, 1000 cserkész és vendég részvételével, élő népzenével és 

táncmulatsággal. A cserkészek a tábor folyamán megismerkednek a hagyományos népi esküvői szokásokkal a 

Magyarországról meghívott Nógrád Táncegyüttes 13 tagja által. 

 

Az érdeklődők követhetik a tábor kisebb, nagyobb eseményeit a www.jubitabor.org illetve a Facebook és a Rákóczi Rádión 

keresztül.  

 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség már 70 éve működő szövetségünk. A Kárpát-medence határain kívül élő magyar 

ifjúságot szolgálja. Székhelye az Egyesült Államokbeli New Jersey-ben van és 5 kerületből áll: I. Európa, II. Dél-Amerika, III. 

USA és Venezuela, IV. Ausztrália, V. Kanada. A KMCSSZ-nek világszerte kb. 3000 tagja van 67 csapatban, 12 országban. 

Bővebb információ a KMCSSZ 70 éves múltjáról itt található. 

 

További információ: 

Gulden Julianna  

sajtófőnök - KMCSSZ Jubileumi Nagytábor 

tel: +36 20 966 2325 

www.jubitabor.org 

www.facebook.com/groups/2015JubiTabor/ 

www.kmcssz.org 

 

http://www.jubitabor.org/
https://www.facebook.com/groups/2015JubiTabor/
http://www.jubitabor.org/radio/
mailto:press@jubi.kmcssz.org
tel:%2B36%2020%20966%202325
http://www.jubitabor.org/
http://www.facebook.com/groups/2015JubiTabor/
http://www.kmcssz.org/
http://www.kmcssz.org/


Cserkészetről a Magyar Nemzet Online oldalán 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

A Magyar Nemzet Online oldalán ismét megjelent egy cikk a cserkészettel kapcsolatban. A riporter kérdéseire - Melyik a 

legerősebb korosztály a cserkészetben, és mely rétegnek kell kihívást találni, mennyi lehetőség rejlik a cserkészetben és 

milyen programokat kínál, és melyek a cserkészet legfőbb feladatai - erre mind választ kaptok ha elolvassátok a cikket ITT, 

melyben Balu - Solymosi Balázs cst. (205.) országos vezetőtiszt nyilatkozik. 

 

Jó munkát! 

 

Győrik Ágnes 

kommunikációs gyakornok 

 

Magyar cserkésznyakkendő Ferenc pápának! :)  

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Augusztus másodika és nyolcadika között tartották Rómában a nemzetközi ministráns zarándoklatot, melyen közel 1200 

magyar ministráns vett részt. Hajagos Gyula plébános atya közreműködésével és Isten kegyelméből, a kiskunfélegyházi 

871. sz. Szent Imre Cserkészcsapatból hárman csatlakozhattunk a találkozóhoz. Indulás előtt kitaláltuk, hogy meglepjük a 

pápát egy ajándékkal. Cserkészként nem volt nehéz eldöntenünk, hogy a legjobb ajándék egy magyar cserkésznyakkendő 

lenne. A nagyobb gondot az jelentette, hogyan juttassuk el a Szentatyának, ugyanis szerettük volna személyesen átadni.  

A zarándoklat csúcspontja a Szent Péter téren volt, amikor Ferenc pápa fogadta a közel 13000 fiatal zarándokot. Mivel a 

cserkész leleményes, arra gondoltunk, hogy írunk egy kis üzenetet olaszul Ferenc pápának, amit megmutatunk neki, mikor 

elhalad mellettünk. Az üzeneten ez állt: „Szentatya! Ez egy ajándék a magyar cserkészektől!” Megpróbáltunk a kordon 

közelébe férkőzni, hogy amikor Ferenc pápa elmegy előttünk, láthassa az üzenetünk. A tervünk bevált. A Szentatya látva az 

üzenetet lassított, és mutatta, hogy átadhatjuk az ajándékot, melyet egy „LIKE” mutatásával adott tudtunkra. Ezek után 

átadtuk a nyakkendőt, a magyar cserkészek ajándékát Ferenc pápának. 

 

A ministráns zarándoklat jelmondata, Izajás próféta szavai: „Itt vagyok, engem küldj!” Számunkra, cserkész vezetőknek, 

nagyon fontos ez az idézet, hiszen mi is felajánljuk munkánkat az Úrnak: Igen, engem küldj erre az útra, melyet mindannyian 

szívügyünknek tekintünk. Ha látom, hogy odaadó munkámra szükség van, csak ennyit kérek az Úrtól. 

 

Nagyon örülök, hogy ezen a találkozón ott lehettem, nagy élmény volt számomra találkozni a sok fiatallal, és látni, hogy 

milyen sokan vagyunk, akik szívünkön viseljük az oltár szolgálatát. Külön öröm volt számomra, hogy sok magyar cserkésszel 

találkoztunk, és sok apró jelből tudtuk, hogy köszönésünk nem lehet más csak az, hogy: Jó munkát! 

 

Tekintsétek meg képeinket is! 

 

Jó munkát! 

 

Drozdik János csst. (871.) 

 

http://mno.hu/belfold/surusodo-a-teher-a-cserkeszet-vallan-1299060
mailto:gyorik.agnes@mcssz.hu
https://drive.google.com/folderview?id=0BxHB2X6Xul2tazd1NThTdTlQTnc&usp=sharing
mailto:janos.drozdik@gmail.com


Elkészült az újabb fordítás Kaszap István leporelló anyagából 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

A Kaszap Istvánról szóló leporelló anyagok eddig öt nyelven készültek el: német, angol, olasz, lengyel és japán. Múlt 

pénteken elkészült a spanyol fordítás is. A fordításokat cserkésztisztek, többnyire a Táborkereszt munkatársai végezték, a 

spanyolt - kérésemre - argentinai magyar cserkésztiszt készítette el. Mostantól az Ibériai-félszigeten, valamint Mexikótól a 

Tűzföldig ezen a nyelven is ismertté és népszerűvé válik Kaszap István élete és munkássága. Reméljük most is bejárja majd 

Közép- és Dél-Amerikát. 

 

Jó munkát!  

 

Kispál György cst. 

Táborkereszt 

 

 
 

 
   

 
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség  

Országos Elnöksége nevében  
Solymosi Balázs cst. (205.)  

országos vezetőtiszt.  
cserkesz.hu/elnokseg  

Feliratkozás a hírlevélre  
Hírlevél archívum 

 
  

 

mailto:plebania@cs2pl.t-online.hu
http://cserkesz.hu/elnokseg
mailto:oe-hirlevel-l-request@cserkesz.hu?subject=subscribe
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/orszagos-elnokseg/hirlevel

