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Az MCSSZ helyzete 

Alapszabály javaslatok és módosítások 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A 2013-as rendkívüli Országos Küldöttgyűlés az OKGY 2013. 11. 23/12. számú 
határozatában egy jogi munkacsoport felállítására kérte fel az Országos Elnökséget. 
Ennek egyik oka az volt, miszerint felmerült az igény az ülés keretében elfogadott 
Alapszabály                 továbbgondolására, egyes rendelkezéseinek esetleges 
megváltoztatására. Alapvető cél ugyanis, hogy a cserkészmozgalom igényeit a 
lehető legjobban kiszolgálja a Szövetség alapdokumentuma. A munkacsoport 
elsődleges feladata tehát erre a feladatkörre szorítkozik. 
 



Az OKGY döntése nyomán az Országos Tanács az OT 2013. 12. 14./4. számú 
határozatában kijelölte a folyamat sarokköveit. 
 
OT2013.12.14./4. Az Országos Tanács az Alapszabály módosításának folyamatában 
az alábbi szempontok figyelembevételét kéri az Országos Elnökségtől: 
- A kerületi választott tisztségviselőkön vagy csapatparancsnokokon keresztül kérjen 
és várjon javaslatokat, észrevételeket. 
- A javaslatokat 2014. január 19-ig az Országos Iroda részére kell megküldeni. 
- Minden javaslat mellé indoklást kell fűzni. Ennek hiányában nem kötelező 
foglalkozni a beérkezett javaslattal. Amennyiben a javaslat szövegmódosításra 
vonatkozik, azt pontosan szövegszerűen kell megküldeni úgy, hogy a törlendő 
szövegrész áthúzásra kerül és a beszúrandó szövegrész kivastagítva, aláhúzással 
legyen jelölve. 
- A fontosabb stratégiai kérdések tekintetében a jogi munkacsoport 2014. február 14-
ig küldje meg a döntés előkészítő anyagát az OT részére. Az anyag tartalmazza, 
hogy milyen kérdéskörökben érkezett módosító javaslat, ezeknek milyen hatása van 
a Szövetség, ill. csapatok működésére. 
- A jogi munkacsoport az OT által adott irányok alapján 2014. március 16-ig dolgozza 
ki az ASZ szövegjavaslatát/-javaslatait. 
- Az OT a jogi munkacsoport összekötő személyének Székely Csaba (304.) csst-t 
választja meg. 
 
Ennek értelmében csak csapatparancsnokok, kerületi elnökségek és az országos 
elnökség nyújthat be javaslatokat a titkárság címére küldve. Ez nem azt jelenti, hogy 
csak a fent említett személyek véleményére vagyunk kíváncsiak! Minden magyar 
cserkész megteheti észrevételeit, de azt kérjük, hogy ezeket a csapatparancsnokok 
és a kerületi elnökségek továbbítsák a központba. Szeretnénk, ha minden javaslat 
mögött lenne érdemi egyeztetés, és beszélgetés a felek között. Minden javaslat mellé 
pontos és részletes indoklást kér és vár az Országos Tanács, valamint a feladattal 
közvetlenül foglalkozó jogi munkacsoport. A kellőképpen megindokolt észrevétellel, 
javaslattal lehet érdemben foglalkozni. Ennek megfelelően pontos törvényi 
megjelölést, vagy szövegszerű javaslatokat vár az OT, amennyiben egyes 
rendelkezések módosítására érkezik indítvány. 
 
A javaslatokat az elkövetkező egy hónapban, azaz 2014. január 19-ig várjuk a fenti 
címen. Kérjük, hogy a tárgy mezőbe írjátok bele, hogy „ASZ módosítási javaslat”. 
Köszönjük. 
 
Jó munkát! 
 
Kollár Tamás (1002.) 
titkárságvezető 

Új cspk-k kinevezése 

Buda: 
Szilágyi Bence csst. (25.) 
Pej András csst. (400.) 
Némethy Kálmán csst. (442.) 
Fillinger Zsófia (1002.) 

mailto:titkarsag@cserkesz.hu
mailto:kollar.tamas@cserkesz.hu


 
Szombathely: 
dr. Magyar Balázs csst. (51.) 
 
Pécs: 
Kriszbacher Gergő csstj. (217.) 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
orsázogs vezetőtiszt 

Újévi köszöntő az országos elnöktől 

De nekem olyan jó Isten közelsége. /73. zsoltár 28a vers/  
 
 
Kedves Cserkésztestvérem!  
 
 
Az Útmutató- evangélikus bibliaolvasó kalauz - 2014. évi igeszakaszával szeretnélek 
köszönteni az év első napjaiban és boldogságot, boldogulást kívánni az új évben is!  
 
Az erre az évre mottónak kijelölt igeszakasz a 73 zsoltár befejező gondolata. 
Fordíthatnánk így is: „Isten közelében lenni az én szerencsém.” De vajon milyen 
köze lehet a szerencsének, a játékos véletlennek Isten országához? Hiszen 
szerencséje van, akinek éppen van, másnak meg talán semmi. Kiszámíthatatlan, 
mint szilveszter esti tombolán nyerni. Hiába készülsz, választasz okosan - az 
esélyeidet növelheted, de a végeredményt nem tudod garantálni. Az Ószövetség 
nem is ismeri ezt a szót. Mindaz, amit szerencsének fordítunk, csupán különböző 
héber szavak általunk fogalmazott interpretációi.  
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa! – állítja a népi mondás. De vajon 
hogyan tudok szerencséssé válni? Azaz: Hogyan legyek boldog?! Tanácsadó 
könyvek tucatja tanítja – találunk belőle bőséggel. Ahogy különböző korok és 
kultúrák bölcseinek gondolataihoz is hozzáférhetünk, „életesszenciájuk” olvasható.  
A kérdés tehát: Hogyan legyek boldog? És rögtön a következők: Mi a boldogság? És 
mit kell tennem ahhoz, hogy mindezt elérjem?  
A 73. zsoltár kontextusába visszahelyezkedve nagyon aktuális kérdésekkel 
találkozunk – dacára a zsoltár megszületése óta eltelt időnek. A teodícea nagy 
kérdéséről van szó. Arról, hogy miért engedi Isten a rosszat. Sőt: miért engedi Isten, 
hogy a rosszak szerencsések legyenek? Mintha szemben állna egymással a 
szerencsés: az, akinek lehet része egészségben, eredményben, gazdagságban, 
elismertségben, társadalmi és gazdasági befolyásban – a szegény, beteg és 
rezignált szenvedővel, aki ráadásul még szerencsétlen is!  
A boldogság jelentését kutatva segítségünkre van az eredeti héber szó. „Tób” -: azt 
jelenti, ami az imádkozónak jó. Isten közelsége jó az imádkozónak. És az Istenhez 
közeledés is jó – Isten közeledése azonban még jobb. És mielőtt még banálisnak 
tűnne a válasz: nem a fentiek helyett van szükségünk Istenre. Hogy magunkat és 
másokat becsapva, célt érni képtelen vágyakozásainkat kegyes köntösbe 
csomagoljuk és ezzel saját ügyetlenségünket mentsük.  
Mert a zsoltáríró nem álszent – mégis meg tud nyugodni és békét talál lelki 

mailto:balu@cserkesz.hu


harcaiban. Mert rájön arra, hogy Isten közelsége nem függ a szerencsétől. Hiszen 
lehet, hogy valaki éppen szerencsétlenként, a magány mélységeit járva éli át 
közelségét, betegségben elfáradva erejéből frissül fel és gyásza idején: tárgyak, 
lehetőségek, eszmék vagy emberek elvesztésekor találja meg minden értelmet 
meghaladó békességét.  
Tudjuk és hisszük: Isten közelében élni az igazi szerencse, a valós boldogság. 
Kívánom, hogy ebben az évben különböző célok felé törve és törekedve ne veszítsd 
és ne veszítsük el pont a lényeget! Hogy maradhassunk jelenlétében, érezzük erejét, 
és vigasztalása legyen valóság és öröm.  
 
Boldog új évet! 
Buday Barnabás cst. (16.) 
országos elnök 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Erzsébet tábor 2014 - vezetői jelentkezés 

 Kedves Cserkésztestvérek! 
 
2014-ben ismét "CserKészen az életre" tábor, melynek eddigi története során közel 
3000, többnyire hátrányos helyzetű gyermek nyerhetett bepillantást a 
cserkésztáborok hangulatába.  
Nem titkolt célunk, hogy a tábori élmények hatására a résztvevők felkeressék a 
legközelebbi csapatot, és ők is cserkésszé váljanak. 
A táborban szükségünk van tapasztalt őrsvezetőkre, rajvezetőkre és 
altáborparancsnokokra, hogy az előre kidolgozott programok segítségével 
megvalósítsák ezeket a célokat. 
 
Tehát a 2014-es évben is számítunk rátok a táborok lebonyolításában. Idén lesz 
néhány újdonság, ami reméljük megkönnyíti a munkánkat illetve a program és a 
keretmese is megújul! Kérjük mindenki tartsa szem előtt hogy ez a munka nem 
kerülhet előtérbe a saját csapatában vállalt teendőivel szemben. 
A pénzügyi feltételek a tavalyihoz hasonlóak lesznek. 
 
Az idei táborba ezen a felületen tudtok jelentkezni. 
 
A jelentkezéseteket március 1-ig várjuk. 
 
Kérjük olvassátok át alaposan a feladatköröket.  
 
A táborok időpontjai: 
2014. július 27.-augusztus 1. 
2014. augusztus 3-8. 
2014. augusztus 10-15. 
2014. augusztus 17-22. 
Négy, egyenként 6 napos (5 éjszaka) turnusban, ismét a zánkai Új Nemzedék 
Központban. 

mailto:oe@cserkesz.hu


 
 
Fábry Nóra (25.) 
 
Projekt asszisztens 
Magyar Cserkészszövetség 
+36 20 823 14 26 

Cserkészbál 2014 

 Kedves Cserkésztestvérek,  
 
szeretettel hívunk benneteket a XX. Országos Cserkészbálra, amely 2014. február 
22-én kerül megrendezésre a szokásos helyszínen, a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnáziumban.  
 
A Bállal kapcsolatos információk nyomon követhetők itt:  
https://www.facebook.com/events/1424550517780998/ 
 
A Bálra - a korábbi évekhez hasonlóan - várunk minden 16 évnél idősebb vagy 
őrsvezetőképzőt végzett cserkészt. Hamarosan további részletekkel is szolgálunk 
(várható programok, jegyárak, elővételi időszak stb.).  
 
Reméljük, hogy minél többetekkel találkozunk BiPi születésnapján!  
 
JM: 
a szervező 25. Szent Imre Cserkészcsapat nevében 
Rudan János cst. (25.) 
 

Busóbál 2014 

Sziasztok! 
 
A POCSCS idén is vár Titeket szeretettel a Busóbálra 2014. január 18-án, 
szombaton 14.00-tól 18.30-ig a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumba (Széchenyi u. 141.) 
Egy jó KCS program a téli időszakra, amikor csak el kell hozni őket és nem kell 
semmit se szerveznetek! :) 
A programkínálatból: Kézműveskedés, kaszinó, jósda, akadálypálya, meseszoba, 
néptánc, tombola, busócsúfság-verseny és sok újdonság 
A belépő 700 Ft 
Fontos: véges kapacitás miatt az első 150 jelentkezőt tudjuk biztosan fogadni, tehát 
jelezzetek vissza minél hamarabb, hogy terv szerint hány fővel érkeztek!  
Mivel új a helyszín is, nagyon kérünk titeket, hogy minél hamarabbi 
visszajelzésetekkel segítsétek a munkánkat!  
Szeretnénk kérni, hogy a programra pontosan, tehát 14.00-ra érkezzetek, és csak a 
program végén, 18.30-kor távozzatok, hiszen az egésznek van egy kerete, illetve 
ezzel is segítitek a szervezők munkáját! 
 

tel:%2B36%2020%20823%2014%2026
https://www.facebook.com/events/1424550517780998/
mailto:rudanj@gmail.com
mailto:rudanj@gmail.com


Gyertek, égessük el együtt a kiszebábut! :) 
 
Itt tudtok regisztrálni. 
 
Bármi kérdés felmerül, írjatok. 
 
JM! 
 
POCSCS, 1909 
 

CONGRESSIONAL INTERNSHIP PROGRAM 

CONGRESSIONAL INTERNSHIP PROGRAM 
PRESS RELEASE 
 
December 21, 2013 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Contact: Janos Szekeres 
 
CONGRESSIONAL INTERNSHIP PROGRAM 
CALL FOR APPLICATIONS 
 
Washington, DC - The Hungarian American Coalition invites qualified undergraduate 
students to apply for the Congressional Internship Program (CIP) for the spring, 
summer and fall sessions of 2014. 
The continuity and expansion of CIP was made possible by a generous grant of The 
Hungarian Initiatives Foundation, a US-based organization, whose mission is to build 
lasting value by reviving and strengthening the cultural, educational, and emotional 
bonds between the United States and Hungary, as well as the Hungarian-American 
community and its mother nation.  
 
The CIP was established in 2005 to allow young Hungarian-Americans and well-
qualified English-speaking Hungarians from Hungary and neighboring countries to 
get acquainted with the workings of the U.S. Congress and government institutions. 
The program aims to motivate students for civil service in their countries of origin, 
and to provide them the opportunity to build contacts in the US in their areas of 
expertise. The expanded program will allow for a larger number of host institutions 
and more opportunity for the applicants to gain experience in their particular area of 
interest.  
 
The Coalition’s Internship grant will cover living expenses and local transportation 
expenses in the United States for the duration of internship. The internship’s duration 
will depend on the requirements of the host office but shall not be longer than four 
months. Depending on the host institution requirements, internship participants are 
expected to complete a Coalition project of mutual interest during their stay in the 
United States. 
 
Eligibility criteria: 

https://docs.google.com/forms/d/1jwwrk1WBzoxhbArr23JeH4FhZp8sYLajOsJEZlpsQRs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jwwrk1WBzoxhbArr23JeH4FhZp8sYLajOsJEZlpsQRs/viewform
mailto:hencz.gyongyos@gmail.com


- must be a citizen of the United States or Hungary, or member of an ethnic 
Hungarian community in Slovakia, Romania, Serbia, Ukraine, Croatia or Slovenia;  
- must be enrolled as students in their respective countries of origin or in the US, and 
must have completed at least one full year of their studies; 
- must have proof of excellent written and oral communications skills in English;  
- record of outstanding academic standing; 
- letter of intent and CV in English;  
- two letters of recommendation regarding the applicant's personal and academic 
achievements.  
Applications are accepted and evaluated on a rolling basis and should be sent to. 
 
The Hungarian American Coalition is a nationwide non-profit organization that 
promotes public understanding and awareness of Hung arian American issues. 
 
 
For more information please contact the Hungarian American Coalition’s Washington 
office: 1120 Connecticut Avenue, NW, Suite 280, Washington, DC 20036. Tel: (202) 
296-9505, Fax: (202) 775-5175 

Cserkész ping-pong bajnokság 

 KCST! 
 
A kispesti 301. Kazinczy Ferenc cserkészcsapat pingpong bajnokságot 
szervez, melyre szeretettel vár minden 16. életévét betöltött cserkészt (vagy 
ismerőst), aki mozogni és szórakozni szeretne egy jót.  
 
A program részletei az alábbi linken olvashatók:  
https://www.facebook.com/events/210160912503584 
 
A fiúk és a lányok külön kategóriában szerepelnek, a mérkőzések pedig 3 asztalon 
fognak zajlani. Ha van kedvenc ütőd, nyugodtan hozhatod. A résztvevőket zsíros 
kenyérrel és teával vendégeljük meg (egyéb nyalánkságokat szívesen fogadunk). 
Kérjük, hogy a jelentkezési státuszodon a határidő után ne változtass a szervezésbeli 
bonyodalmak elkerülése végett!  
 
TUDNIVALÓK: 
 
Helyszín: Kispesti Nagyboldogasszony Plébánia (A Határ útig metróval, majd 42-es 
villamossal a Templom térig. Bejárat a Kisfaludy u. felöli oldalon.) 
Időpont: 2014. február 1.(szombat), 09:00 (lehetőleg pontosan érkezz!) 
Jelentkezés: a saját és a csapatod nevével a cserkeszpingpong@gmail.com címen 
Az előzetes jelentkezés nélkül megjelenő tagok indulását nem garantáljuk. 
 
Eredményhirdetés: résztvevők számától függően a nap folyamán 
 
Nevezési díj: 300 forint (a bajnokságra hozd magaddal) 
 
Jelentkezési határidő: 2014. január 30. (csütörtök), 24:00-ig 
 

mailto:internship@hacusa.org
http://www.hacusa.org/
http://www.hacusa.org/
https://www.facebook.com/events/210160912503584
mailto:cserkeszpingpong@gmail.com


 
Mózer Bence csst. (2.) 
MCSSZ kommunikáció 

Táncverseny a Cserkészbálon 

Szereted a zenét? 
Kreatív vagy? 
Szeretsz versenyezni? 
Szeretsz táncolni? 
 
Akkor MOST mutasd meg mit tudsz! 
 
Idén ismét megrendezésre kerül a XX. Országos Cserkészbál keretein belül a 
fergeteges táncverseny. 
 
Ha úgy érzed, hogy az előbbiek közül bármelyik is igaz Rád, vagy csapatodra, akkor 
ne habozzatok, hanem jelentkezzetek! Nincs más dolgotok, mint elküldeni egy videót, 
amiben már látható az előadásra tervezett koreográfia. 
 
határidő: február 9. 
 
A koreográfiáknak a következő paramétereknek kell, hogy megfeleljenek: 
- legalább 4 pár, vagy 8 cserkész szerepel bennük 
- 2-4 perc hosszúságúak 
- a Bál házirendjének megfelelően 16+ éves cserkészek vagy végzett őrsvezetők 
részvételét várjuk 
- a Gimnázium Dísztermében történő előadásra alkalmasnak kell lenniük 
A koreográfia stílusának és zenéjének meghatározása az előadók/alkotók feladata, 
ezzel kapcsolatban nem kívánunk megkötést tenni.  
 
Természetesen a nyeremény idén sem marad el!  
 
Minden további kérdést szeretettel várunk! 
 
JM: 
 
Stipkovits Anna és a 25-ös szervezők 
 

Kagylós Találkozó 2014 

Kedves Csapatparancsnokok! 
Kedves Segédtisztek! 
 
Tudjuk, hogy csupán egy csepp vagyunk a Kagylósok tengerében, de ez mégis azt 
jelenti, hogy Hozzátok tartozunk! Fő, hogy továbbra is egy közösséget alkossunk, 
ezért szeretettel hívunk a Kagylós Hétvégére, hogy a távolságokat legyőzve 
találkozzunk közös élményeket őrző barátainkkal, rég nem látott 
cserkésztestvéreinkkel!  

mailto:mozer.bence@cserkesz.hu
mailto:stipkovitsanna@gmail.com
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Sok jó programmal készülünk, köztük teaházzal, társasjáték szobával, csocsó 
teremmel és egy fergeteges zenés-táncos mulatsággal. Valamint, hogy senki nem 
maradjon ki a szórakozásból gyermekmegőrző is lesz! 
 
Időpontja: 2014. február 8.  
Helyszíne: Baár-Madas Református Gimnázium (1022 Budapest, Lorántffy 
Zsuzsanna utca 3.) 
 
Ha jössz, kérünk, regisztrálj a kagylostalalkozo.cserkesz.hu/kagylos 
oldalon, hogy tudjuk: számíthatunk Rád!  
 
További információkat a fent említett oldalon vagy 
a https://www.facebook.com/events/394813117321590/ facebbok eseményen 
találsz  
 
Kérjük, hirdessétek a csapatotokban! 
 
Meghívó: http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/kagylos_meghivo.pdf 
Plakát: http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/kagylos_plakat.jpg 
 
 
Várnak Téged a 21/A STVK jelöltjei!  

Házunk tája... 

Honvédelmi szakág igényfelmérés 

KCST! 
 
Honvédelmi szakág indításához lenne szükségem a kérdőív kitöltéséhez. Kérlek 
töltessétek ki a csapatotokban lévő cserkészekkel (őv-től felfelé) 
 
https://docs.google.com/forms/d/1zVy3NFlR79_8gySkwZcQ21_ZSrhQUY9xwAtltl1gu
Nc/viewform 
 
Köszönöm! 
Jurinák Bence 

Körösi Csoma Sándor program 2014 

 Pályázz és nyerj ösztöndíjat a diaszpórában élő magyarság értékeinek 
megismerésére, és a Magyarországgal való kapcsolatának erősítésére! 100 nyertes 
pályázó, 7 hónap, 23 ország. 
 
Jelentkezz, ha elmúltál 20 éves, érdekel a külhoni magyarokkal való közösségépítés 
és jól beszélsz angolul és/vagy az általad választott ország nyelvén! 
 
Részletek:  

http://kagylostalalkozo.cserkesz.hu/kagylos
https://www.facebook.com/events/394813117321590/
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/kagylos_meghivo.pdf
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/kagylos_plakat.jpg
https://docs.google.com/forms/d/1zVy3NFlR79_8gySkwZcQ21_ZSrhQUY9xwAtltl1guNc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zVy3NFlR79_8gySkwZcQ21_ZSrhQUY9xwAtltl1guNc/viewform
mailto:harkatjb@gmail.com


http://www.nemzetiregiszter.hu/palyazati-felhivas-korosi-csoma-sandor-osztondij-
programra-p 
 
JM! 
Mózer Bence 
MCSSZ kommunikáció 

Külügyi Hírek 

9. Szerb Dzsembori 

  KCST! 
 
A Szerbiai Cserkészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is a 9. Szerb 
Dzsemborijukra! A tábor helyszíne folyókkal és tavakkal van körülvéve, ami számos 
szabadtéri programra ad lehetőséget. Különböző programokkal készülnek a 
szervezők, úgy mint természetvédelem, sportok, kultúra és hagyományok, 
kirándulások, vízi programok, tudomány és technológia. 
 
A tábor helyszíne: Bela Crkva, a Néra folyó völgyében, Vajdaság 
A tábor ideje: 2014. július 25. - augusztus 8. 
 
Korosztályok: 

 11-15 éves korig: cserkész 
 15-19 éves korig: kósza 
 19 éves kor felett a Nemzetközi tábortörzsbe (IST) várják a jelentkezőket 

A tábor díja: 

 résztvevőknek 180 euró 
 IST-nek ennek 75%-a, vagyis 135 euró 

A tábordíj tartalmazza: 

 étkezés 
 programokhoz szükséges anyagok 
 emléktárgy 
 rövid kirándulások 
 repülővel való utazás esetén fuvart Temesvárról vagy Belgrádból a dzsembori 

helyszínére illetve vissza 

Jelentkezési határidő 2014. március 1., az intercom@cserkesz.hu-ra küldött 
emaillel. 
 
Hetyey Annamária (702.) 
 
 
Jó munkát! 

http://www.nemzetiregiszter.hu/palyazati-felhivas-korosi-csoma-sandor-osztondij-programra-p
http://www.nemzetiregiszter.hu/palyazati-felhivas-korosi-csoma-sandor-osztondij-programra-p
mailto:mozer.bence@cserkesz.hu
mailto:intercom@cserkesz.hu
mailto:amy@cserkesz.hu


 
Budapest, 2014. január 10., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt  

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

 
 

http://www.cserkesz.hu/elnokseg/

