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Az MCSSZ helyzete 

Cserkész szálláshelyek - szállás külföldi cserkészeknek 

 Sziasztok! 
 
Az utóbbi időben egyre népszerűbb célpont lett Magyarország a külföldi cserkészek 
körében. Ahhoz, hogy minél jobban tudjuk segíteni a hozzánk látogató, itt táborozni 
és magyar cserkészekkel találkozni vágyó külföldi cserkésztesókat, fontos lenne 
tudni, hogy melyik csapatnak milyen lehetőségei vannak szállást biztosítani, és 
milyen feltételekkel. A helyi csapatok is sokat profitálhatnak ebből, mert úgy tudnak 



külföldi cserkészekkel találkozni, kapcsolatot építeni, hogy nem is kell külföldre 
utazni. Később pedig az így kialakult kapcsolatok is hasznosak lehetnek. 
 
 
 
Szóval arra kérlek benneteket, hogy ha van ilyen helyetek, ahol szállást tudtok adni, 
akkor írjatok nekem magánban. Szóba jöhet csapatotthon, plébánián helyiség, 
cserkészpark, és egyéb közösségi helyiség, ami alkalmas ilyen célra. 
 
A fő paraméterek, amit mindenképp adjatok meg: 
 
ár (fő/éj): 
felszereltség: 
víz: 
villany: 
fűtés: 
konyha, fürdőszoba van-e + felszereltség: 
férőhelyek száma: 
megközelítés: 
angolul beszélő kontakt személy: 
 
A legjobb az lenne, ha az ország minden régiójából össze tudnánk szedni 
szálláshelyeket. Hogy pár aktuálisat is mondjak, több svéd csapatból is jönnek 
nyáron, érdekli őket Észak-Magyarország, a Dél-Dunántúl, a Balaton környéke, és 
Budapest is. Belgiumból is érdeklődtek, hogy hol tudnának táborozni július második 
felében. 
 
 
Ha szívesen találkoznátok Magyarországon táborozó külföldi cserkészekkel, akkor is 
keressetek meg, mert szívesen adok kontaktot az ide látogatókhoz. 
 
Előre is köszönöm mindenkinek a válaszokat (természetesen 
magánban): lenart_gabor@cserkesz.hu 
 
 
 
Jó munkát! 
 
Lénárt Gábor 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 

Alapszabály - ismét 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Az elmúlt hetekben többször is információt cseréltünk Virág András csst. (543.) - Viri 
által kezdeményezett Alapszabály-tervezetről, ami egy más koncepció mentén 
képzeli el a Magyar Cserkészszövetség működését. 
Jelen oldallal az alapszabályhoz kapcsolódó párbeszédhez szeretnék felületet 
biztosítani, mely segíti az átláthatóságot és támogatja, hogy az országos küldött 
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közgyűlésen megalapozott döntés tudjon születni. 
A felvetéssel kapcsolatos meglátásainkat a honlapon elérhetővé tesszük, ami 
magában foglalja a jelenlegi és a javasolt szabályzatot, valamint témával kapcsolatos 
szakmai cikkeket és elemzéseket. 
Az alapszabály tervezetről készült előzetes hatástanulmányt is az oldalon 
olvashatjátok. 
 
JM! 
 
Páter 
dr. Henn Péter csst. (442.) 
országos ügyvezető elnök  

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Vízicserkész szakági képzések indulnak! 

KCST! 
 
Idén a vízicserkészek kormányos képzést (16 év felett) és vízicserkész 
vezetőképzést (18 év felett) hirdetnek.  
 
Részletek a kormányosképzőről itt:  
http://www.vizicserkesz.hu/2014/02/kormanyoskepzo-2014.html 
illetve a vizi vezetőképzőről itt:  
http://www.vizicserkesz.hu/2014/02/ujra-lesz-vvk.html 
 
Mindkét képzést nagyon ajánlom, a kiképzők nagy szaktudással rendelkeznek, és a 
sok új dolog mellett örök élményeket szerezhetsz! Ezek a képzések sajnos nem 
minden évben kerülnek megszervezésre, szóval érdemes megragadni az alkalmat. 
 
Fontos, hogy a jelentkezési határidők még március elején vannak.  
 
Bármilyen kérdéssel keressétek bátran Lakatosné Schulek 
Iringót (+3620/7738853, sch.iringo@gmail.com).  
 
JM: 
 
Jani 
Rudan János cst. (25.) 
I. Kerületi Vezetőtiszt 

CEJ 2014 - Közép-európai dzsembori regisztráció 

Sziasztok! 
 
Még nem tudod mit fogsz csinálni idén nyáron? 
Közép-európai dzsemborin leszel! Velünk! Csehországban! 
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Egészen pontosan van 3 heted, hogy eldöntsd és leadd a jelentkezésed! 
Regisztrációs időszak: 2014.03.03-23. Siess, mert a helyek száma limitált! 
 
A legfontosabb információkat itt találod: 
http://goo.gl/LYkVcQ 
 
A jelentkezést pedig itt ejtheted meg: 
http://goo.gl/tTmeDB 
 
Ha pedig a hírekre és részletekre vagy kíváncsi, akkor itt  
tájékozódhatsz! 
https://www.facebook.com/cej2014HUNCONT 
 
 
Küldd tovább, adj esélyt másnak is, hogy részt vegyen élete nagy kalandján! 
 
 
Jó Munkát! 
A Magyar Kontingens Törzs 
hungary@cej2014.cz 

A közösség - érték! Az iskolai közösségfejlesztés gyakorlata 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Szeretettel meghívunk benneteket A közösség - érték! Az iskolai 
közösségfejlesztés gyakorlata elnevezésű konferenciára. 
Kérjük, terjesszétek a programot csapataitokban! 
 
MEGHÍVÓ: http://goo.gl/QsIFvB 
 
PROGRAM: http://goo.gl/ExUM0k 
 
REGISZTRÁCIÓ: http://goo.gl/Tt62ju 
 
 
Jó munkát! 
 
 
Mózer Bence csst. (2.) 
 
MCSSZ kommunikáció 

Márciusi emléktúrák 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Az eddigi évekhez hasonlóan idén márciusban is lesznek emléktúrák. Budapest 
mellett az októberi túrákhoz hasonlóan egri és miskolci cserkészcsapatok is 
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bekapcsolódtak a szervezésbe. 
 
További információkat az alábbi linkeken találtok: 
 
► március 8. - BUDAPEST, Pilis - http://goo.gl/QrpqNl 
► március 22. - EGER - http://goo.gl/NJaQQ3 
► március 22. - MISKOLC - http://goo.gl/i3Ciwz 
 
JM! 
 
Mózer Bence csst. (2.) 
MCSSZ kommunikáció 

Cserkész misék és istentiszteletek kéthetente, Budapesten 

Március 5-én, a nagyböjt kezdetén szentmisére hívta az Országos Elnökség a 
cserkészeket. 
 
A szertartásra sokan eljöttek, és készítették fel közösen lelküket a húsvéti 
feltámadásra. Az Országos Elnökség javaslatára kéthetente lesz alkalmunk együtt 
imádkozni a Párbeszéd Házaban. Katolikus szentmisék és evangélikus 
istentiszteletek felváltva lesznek, azonban a szertartásokra felekezeti hovatartozástól 
függetlenül szeretettel várunk és hívunk mindenkit!  
 
A következő alkalom, amikor együtt imádkozhatunk, március 20-án, 18 órától lesz. 
 
Mózer Bence csst. (2.) 
MCSSZ kommunikáció 

Árvízi Emléknap idén is Szegeden 

Kedves Barátaink! 
 
Nagy szeretettel várunk Benneteket március 8-án délelőtt 10 órától a szegedi Dóm 
téren, hogy ismét együtt emlékezhessünk az 1879-es Szegedi Nagyárvízre, immár 
tizedik éve! 
 
Egész napos programok (10.30-16.00) 
- kézműves programok (ötvös, csuhézás, bőrözés, gyertyaöntés, szövés, 
tojásdíszítés, fafaragás, hangszerkészítés) 
- városi keretmese (elő-regisztrációval) 
- cserkész- és társasjátékok 
- Titok Klub öko-programjai 
- Teddy maci kórház 
- árvízi- és cserkész-kiállítások 
- íjászat (14.00- ig!) 
- lovaglás (14.00-ig!) 
- kovácsolás 
 
Programok napközben 

http://goo.gl/QrpqNl
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- orgonabemutató (11.00, 12.00) 
- Délibáb bábcsoport 11.00, 14.00 
- Ragó Ákos meséi 12.00, 15.00 
- főzőverseny (10.30 - 13.00, elő-regisztrációval) 
- szentmise a Dómban (16.30-tól) 
- tábortűz 
 
Szeretnénk, ha idén is több ezren vennénk részt a rendezvényen, úgyhogy hívd meg 
az barátaidat is! :) 
 
www.arvizinap.cserkesz.hu 
 
 
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1387560171509761/ 
 
 
MCSSZ 

Regöstábori bemelegítés - meghívás 

Kedves Egykori és Leendő Regöstáborozók! 
 
Mint lelkes regös táncosainknak, szeretnénk felhívni a figyelmeteket egy kis 
tánctanulási lehetőségre, mondhatjuk "elő-regöstábori bemelegítésre". 
 
2014. március 15-én (szombaton) 10:00 és 13:00 között vajdaszentiványi 
"minitanfolyamot" szervezünk a Budai Várban, a Budai Evangélikus Gyülekezet 
nagytermében (I. kerület, Táncsics Mihály utca 28. - 104-es kapucsengő, a Bécsi 
kapu térnél) 
 
A minitanfolyam tulajdonképpen egy háromórás kurzus, amelyen a vajdaszentiványi 
páros táncból a sebes fordulót és a csárdást tervezzük átvenni az alapoktól, 
összeszedetten, akár ismétlésként, akár újonnan tanulja valaki. 
Kedvcsinálóként csatoljuk a tanfolyam plakátját! :) 
 
A tanfolyam díja 2500 Ft/fő előre történő fizetéssel, 3000 Ft/fő a helyszínen, 
készpénzben fizetve. (Számlát mindkét esetben adunk.) 
 
A kurzus minimum 10 fő jelentkezése esetén indul, ezért ha érdekel benneteket a 
lehetőség, előzetes jelentkezést kérünk a következő link alatt: 
https://docs.google.com/forms/d/1nMaWxlxVEqI19JAzRY-
3gkk9o27KcY65ZtJ4c1gywaE/viewform 
 
Ha ez az első, kezdő alkalom sikeres lesz, akkor természetesen szeretnénk folytatni 
a sorozatot, és máskor is hirdetünk meg hasonló, hétvégi tánctanulási alkalmat (más 
táncokkal is) az érdeklődés függvényében. 
 
Facebook eseményt is hoztunk létre 
hozzá: https://www.facebook.com/events/363775670426856/ - aki inkább FB párti, 
annak itt is lehet hívogatni embereket :) 

tel:%2810.30%20-%2013.00
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A plakátot az alábbi linken éritek el: http://goo.gl/30czfh 
 
 
Üdvözlettel, 
 
Magyar Zsuzsi és Nagy Józsi 
a regöstábor tánctanárai 
 
 
(MCSSZ kommunikáció) 

Beszámolók 

Népdaléneklési verseny - videók 

 Kedves Szervezők és Résztvevők! 
 
A múlt hétvégén tartott 23. Országos Népdaléneklési versenyről készült amatőr 
felvételeket megtekinthetitek az alábbi linken: 
 
https://www.youtube.com/channel/UC6qKddQgi4JrPSR2Zfy0itw?feature=watch 
 
Köszönet a rendezésért, nagyon jó hangulatú és színvonalas verseny volt. 
 
JM! 
 
Tengerész 
622. Gaal Gaston cs.cs. 
Balatonboglár 
www.622gg.hu 

Farkasordító túra beszámoló 

KCST!  
 
Március első napján 34 rettenthetetlen túrázó indult útnak, hogy meghódítsa hazánk 
harmadik legmagasabb hegységének csúcsát. A X. cserkészkerület hagyományos 
"Farkasordító" túráján a szokásostól eltérően nem a hó és a fagy jelentette a fő 
kihívást. Na jó, a fagy igen, főleg a Fultán-kereszt magasságától, de inkább a sár 
volt, amivel idén meg kellett küzdeni. Utunk elején Nógrád várába másztunk fel, 
ahonnét csodás panoráma tárult volna elénk (ha nem lett volna szinte teljes sötétség 
újhold éjjelén). A képek csalókák, mivel vakuval készültek - valójában a kilátóban 
többször nekimentünk egymásnak. Aztán megtaláltuk zseblámpáinkat, és célba 
vettük a Csóványost. Fent szomorúan tapasztaltuk, hogy még zajlik a kilátó 
felújítása, ezért oda nem tudtunk felmenni, de kárpótolt a csúcs közelében látott 
kilátás, a távoli települések fényei. A csúcs-csoki elfogyasztása után leereszkedtünk 
Diósjenőre, ahol a második hajnali vonatot sikerült elérnünk. Összesen 23 km-es 
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távot tettünk meg, benne 975 méter szintemelkedéssel. Reméljük, jövőre hasonló 
élményeket szerzünk, hóval is megfűszerezve! 
 
A képeket az alábbi linken 
találjátok: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.511920038919177.1073741
831.347748578669658&type=1 
 
A teljesítők listája: 
 
Albert Péter (400.) 
Albrecht Dániel (1918.) 
Arany János (2.) 
Babeczki Attila (15.) 
Barta Kristóf (301.) 
Benkő Mária (400.) 
Bobor Kristóf (293.) 
Borosné Vései Anikó (301.) 
Bura Ágnes (1999.) 
Csóka Zsombor (140.) 
Czinege András (2.) 
Erdei József (813.) 
Farkas Bence (412.) 
Farkas Bendegúz (412.) 
Farkas János (412.) 
Frey Gábor (400.) 
Hegedűs Csaba (nem cserkész) 
Hideg Mátyás (1918.) 
Kádár Cecília (608.) 
Keglevich Janka (400.) 
Lontay Dávid (2.) 
Porubszky Ágnes (400.) 
Ronkay János Péter (293.) 
Sándor Attila (400.) 
Sándor Bence (400.) 
Schreiber Antal Attila (140.) 
Szabó Péter (400.) 
Száler Tímea (140.) 
Szolnoki Anikó (293.) 
Tirczka Sebestyén (2.) 
Tóth Gergely (15.) 
Ugróczky Gábor (301.) 
Vincze Kristóf (1918.) 
Vincze Szabolcs (412.) 
 
 
forrás: facebook.com/xcserkesz 
 
JM! 
 
MCSSZ kommunikáció 
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Házunk tája... 

Bereczky György hazament 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Magyaródy Szabolcs bá így írt a napokban hazament testvérünkről: 
 
Bereczky György st. egy nagy cserkész generáció utolsó tagjai között volt. Valaha a 
kolozsvári HÖK egyik vezetőjeként szolgálta Szövetségünket....Majd látogatásaim 
során együtt iszogattunk Vele, Dr. Molnár Istvánnal (HÖK), és Kormos Zsigával ( a 
MCSSZ volt ügyészével) egy Márvány utcai borozóban.. Sokat segített nekünk, míg 
vidékre költözése után fia Zoltán vette kezébe ügyeinket. 
 
A Hunyadi Mátyás Cserkészközösség tagja volt az utóbbi időkig. Fia, csapatunk lelki 
vezetője, a Hungarian Library kiadványainak népszerűsítője a Kárpát medencében. 
Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes. 
 
 
Szakács Gusztáv cst. 
 
 
-- 
 
„Áldások vannak az igaznak fején…  
 
az igaznak emlékezete áldott!” Péld. 10, 6-7. 
 
Szomorújelentés 
 
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy 
 
Bereczky György 
 
mérnök 
 
2014. február 20-án, életének 93-ik, házasságának 66-ik évében,  
 
türelemmel viselt szenvedés után,  
 
szeretett családja körében, békében hazatért Teremtőjéhez. 
 
Hamvasztás utáni búcsúztatóját 
 
2014. március 1-én, szombaton 12 órakor, 
 
a harkányi református templomban tartjuk. 
 
A koszorúmegváltásra szánt adományokat a Harkány-Márfa Református 
Társegyházközség  

http://cserkeszpark@freemail.hu/


 
/számlaszám: 50600045-10004579/ javára ajánljuk. 
 
A gyászistentisztelet után a gyülekezet szeretetvendégséggel készül az általános 
iskola  
 
ebédlőjében. Részvételi szándékát kérjük, jelezze! 
 
cím: Bereczky Györgyné, 7815 Harkány, Kossuth L. u. 66. 
 
telefon: 30-6784949, 30-6641232, e-mail: harkanyref@gmail.com 

Pályázati felhívás - Magyar-Lengyel nem-kormányzati együttműködési 
program 

 Kedves Cserkésztestvérek, 
 
Magyar-lengyel együttműködésben gondolkodó csapatok figyelmébe ajánlom az 
alábbi pályázati lehetőséget. 
 
Jó munkát! 
 
Subi 
dr. Szubert László 
Országos Külügyi Vezető 
 
--------------------------------------- 
 
Magyarország és Lengyelország Külügyminisztériumai pályázatot hirdetnek nem-
kormányzati szervezetek számára. A Magyar–Lengyel Nem-kormányzati 
Együttműködési Program célja egymás alaposabb megismerése, a két ország civil 
társadalmi együttműködésének erősítése.  
Szabályzat 
 
A részletes pályázati feltéteket a csatolt szabályzat tartalmazza. (Kérjük, hogy a 
pályázatok benyújtása előtt alaposan olvassák át a Szándéknyilatkozatot és az 
Együttműködési Program Szabályzatát.) Fontos, hogy a benyújtott pályázat legalább 
egy Magyarországon és legalább egy Lengyelországban bejegyzett szervezet, illetve 
magánszemélyek csoportjainak közös kezdeményezését tartalmazza. A 
Lengyelországból pályázó szervezetek tehát magyar partnerszervezetekkel közös 
kezdeményezésekkel jelentkezhetnek. 
 
Kérjük a Lengyelországban beadandó pályázatokat Magyarország varsói 
Nagykövetségének megküldeni. 
A Magyarországon megvalósítandó projekteket kérjük Lengyelország budapesti 
Nagykövetségének megküldeni. 
 
A pályázatok benyújtásának módja 
 
A pályázatot a csatolt jelentkezési lap kitöltésével, 
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magyar és lengyel nyelveken (mindkét nyelven) 
 
vagy 
 
angol nyelven 
 
kérjük benyújtani. 
 
Szükség esetén a kiíró hiánypótlást kérhet a pályázóktól. 
A jelentkezéseket kérjük a civil.warsaw@mfa.gov.hu e-mail címre megküldeni, a 
projektfelelős elérhetőségeinek (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával. 
Felhívjuk a figyelmet a terjedelmi korlát betartására. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 31. 
 
A nyertes pályázatokról 2014. április közepéig várható döntés. Az eredményeket 
Magyarország varsói Nagykövetségének honlapján közzétesszük, a pályázókat e-
mailben értesítjük a döntésről. A nyertes programokat 2014. december 31-ig meg kell 
valósítani. 
 
További információ + 
dokumentumok: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/hu/Hirek/palyazati_felhivas_
2014.htm 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Lezárult a VK felmérés 

 Kedves Cserkészek! 
 
2014. március 3-án éjfélkor lezártuk a VK felmérést. A kérdőívünket 510-en 
töltöttétek ki, ami nagyszerű arány! Így az aktív vezetők 28,9%-a került be a 
felmérésbe, biztosítva annak reprezentativitását. 
 
Ez az eredmény messze felülmúlta a várakozásainkat, tekintettel arra is, hogy a 
kérdőív valóban hosszú volt! Ez is mutatja, milyen fontos a vezetőknek a VK. 
Köszönjük a munkátokat! 
 
Az eredményeket a VL oldalain fogjuk közölni, valamint a vezetőképzések vezetői 
fogják megkapni. 
 
Jó munkát! 
 
José 
Pótor József cst. (304.) 
vezetőképzési igazgató 
 
 
Jó munkát! 
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Budapest, 2014. március 6., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt  

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