
 

 
Hírlevél VIII/5, 2013. március 20.  

• Az MCSSZ helyzete 
o Kerületi tisztújítások 

• Országos és regionális programok, események, képzések 
o XX. Országos Cserkész Tájékozódási Verseny - Fábry Pál Emlékverseny 
o XXIV. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábor 
o Virágvasárnapi elmélkedés 
o Hadijáték és Zöld Cserkésznap 
o Légy készen a családra 

• Beszámolók 
o Észak-Dunántúl egyházi vezetıinél jártunk 
o Árvízi emléknap 
o Teljesítménytúra a Pilisben 
o Cserkészklub: (P)esti mesék 
o A kalocsai érsek és a pécsi püspök meglátogatása 

• Pályázatok 
o 23. Dzsembori Magyar Csapat vezetıi pályázat 

Az MCSSZ helyzete 

Kerületi tisztújítások 

Tisztújítás volt két kerületben: 
 
A VIII. Cserkészkerület küldöttgyőlésének döntése értelmében: 
elnök: Szabó István cst. (118) 
ügyvezetı elnök: Hoffmann Ferenc csst. (118) 
vezetıtiszt: Tekse Balázs csst. (958) 
országos küldöttek: 
Gajdacsi Péter csst. (289) 
Gyıri János Imre csst. (196) 
Gyıry Sándor János csst. (196) 
Klósz Gábor csst. (118) 
Norek Regina csst. (118) 
Szórád Elıd csst. (118) 
Vidovich Kálmán csst. (298) 
országos pótküldöttek: 



Litter Tamás csst. (118) 
Tekse Balázs csst. (958) 
Országos tanács tag: 
Szabó István cst. (118) 
Országos tanács póttag: 
Szórád Elıd csst. (118) 
 
 
A X. cserkészkerület küldöttgyőlésének döntése értelmében: 
elnök: Dr. Imre Sándor cst. (2.) 
ügyvezetı elnök: Csáki Viktor csst. (811.) 
vezetıtiszt: Ronkay János Péter csst. (293.) 
országos küldöttek: 
Dr. Imre Sándor cst. (2.) 
Ronkay János Péter csst. (293.) 
Téglás Gergely csst. (929.) 
Arany János csst. (2.) 
Csáki Viktor csst. (811.) 
Jóvér Ákos csst. (802.) 
Amberboy Zsolt cst. (412.) 
Herczeg Zsuzsanna csst. (802.) 
Bodor Mihály csst. (192.) 
Ilyés András csst. (140.) 
Reszketı Diána csst. (811.) 
Soós Árpád csst. (192.) 
Szovák Márton csst. (2.) 
Marosi Márton (412.) 
Bánki Péter csst. (221.) 
Kovács Lóránt csst. (412.) 
Paulik Áron csst. (811.) 
országos pótküldöttek: 
Holdonner-Kirst Enikı csst. (432.) 
Maurer Mihály csst. (1050.) 
Bujk András (412.) 
Szakács Gusztáv cst. (93.) 
Futó Ádám csst. (432.) 
Gál Balázs csst. (293.) 
Szilassy Péter csst. (16.) 
Sztrakay Ferenc Balázs cst. 8173.) 
Nagy Ádám 
Benedek Barnabás 
Bobor Kristóf csst. (293.) 
Szabó Balázs 
Szölıssy Vágó János csst. 896.) 
Schwarzenberger István 
országos tanács tag: 



Ronkay János Péter csst. (293.) 
Szakács Gusztáv cst. 893.) 
országos tanács póttag 
Csáki Viktor csst. (811.) 
Parragh Gábor cst. (827.) 
 

Országos és regionális programok, események, képzések 

Virágvasárnapi elmélkedés 

Kedves Cserkésztestvéreink! 
 
Az Ichthüsz és a Táborkereszt közös nagyböjti készületre hív mindnyájatokat, hogy méltó 
lélekkel ünnepelhessük Urunk húsvéti feltámadását. 
 
Szeretettel várunk tehát Dunavarsányba, a Soli Deo Gloria Közösségi Házba (Habitat u. 10-12.) 
március 24-én, Virágvasárnap fél 3-tól fél 7-ig tartó csendes délutánunkra. 
A helyszín gyorsan és kényelmesen megközelíthetı vonattal Budapestrıl, Kıbánya-Kispestrıl, a 
2-es metró végállomásától. A 13 óra 32 perkor Kunszentmiklós-Tass állomásra induló vonattal 
gyere, ami 14.10-kor ér Dunavarsányra. Ez a 9. megálló. Ott már várni fogunk. Visszafelé 18 óra 
44 perckor indul vonat, ami 19.25-kor ér Kıbánya-Kispestre.Ha van Budapesti bérleted, csak 
Soroksártól kell kiegészítı jegyet venned. A részvétel egyébként ingyenes. 
Kérünk, hogy Újszövetségi Szentírást, papírt, írószert hozzál magaddal a szokásos félnapi 
felszerelésen kívül. 
Töltsük ezt a néhány órát együtt a Feltámadás evangéliumának hirdetésével, hallgatásával, 
húsvéti dicséretmondással, tojásfestéssel és szeretetvendégséggel. 
 
Részvételi szándékodat, kérlek jelezd mielıbb a magyar-laszlo@t-email.hu elektronikus 
levélcímen. Ezen a címen további kérdéseidre is szívesen válaszolunk. 
 
Áldás! Békesség! Jó munkát - Jézusért! 
 
dr. Csobolyó Eszter csst. és Magyar László cst., szervezık 

 

Hadijáték és Zöld Cserkésznap 

Közhírré tétetik: országunk minden nemes és nemtelen vitéze győljék egybe a nagyszerő V. 
Tokaj-Hegyaljai Hadijáték és Zöld Cserkésznap országrengetı ünnepére! Tartatik az Úr 2013. 
esztendeje április havának 19, 20, 21. napján. 
Programok: történelm szám- és színháború, élménytábortőz, szuszmuskéták, omnibusz, 
szabadkézmőves foglalkozások, elektronyos gitármártírok és így tovább. 
Jelentkezni a brlacy@gmail.com címen, illetve a +36 30 3944 133 telefonszámon lehet. 



 
Üdvözlettel, 
Bodnár László 
strázsamester 
brlacy@gmail 

 

Légy készen a családra 

A „Légy készen a családra” projekt második alkalmának keretében a tgyásról, gyesrıl, gyedrıl 
munkába visszatérı szülık támogatására INGYENES képzésre hívunk és várunk minden kedves 
érdeklıdıt! 
Ha az otthon töltött évek után szeretnél újra munkába állni, azonban: Félsz a kihívásoktól? Nem 
tudod, hogy hogyan tovább, merre tovább? Szeretnél tisztába lenni a lehetıségeiddel? 
Tanácsainkkal segítünk az álláskeresésben. 
 
A részleteket lásd a letölthetı meghívón. 
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/meghivo_2.pdf 

 

XX. Országos Cserkész Tájékozódási Verseny - Fábry Pál Emlékverseny 

Idıpont: 2013. május 11. 
Helyszín: Budai-hegység, Sztrilich Pál Cserkészpark, Julianna-major környéke 
Nevezés: cstajolo@pr.hu címen 
Nevezéshez szükséges adatok: cserkészcsapat neve, címe, kategória +az induló csapat/egyén 
száma. A nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk, ha ez nem történik meg kérjük még egyszer 
elküldeni azt. 
Nevezési díj: 1500 Ft/csapat (3 fı), 500 Ft/fı (egyéni kategóriákban) A nevezési díjakat a 
helyszínen kell befizetni. Ha az elızetesen nevezett csapat vagy egyéni versenyzık közül nem 
tud eljönni, a térkép árát akkor is ki kell fizetni! (Ez az ár az éves jelentésekkel és a tagdíjukkal 
rendezett háttérrel rendelkezıkre vonatkozik.) 
Nevezési határidı: 2013. április 30. 
Határidı utáni nevezés: csak a helyszínen az üres helyekre 2400Ft/csapat, illetve 800Ft/fı 
nevezési díj ellenében  
Szállás: Cserkészpark parancsnokával egyeztessenek, akiknek szüksége van rá. 
Az elsı rajt szombaton reggel 930-kor lesz! 
Eredményhirdetés: a helyszínen, minden kategória 1-3. helyezettje érmet kap. Az FK 
kategóriában abszolút helyezések alapján hirdetünk eredményt. A Célban frissítı üdítı lesz!  
Információ: a fenti email címen  
Kategóriák: 
Életkor/Kategória jele 
11-12 éves Fiúk: A; Leányok: α (alfa) 
13-14 éves Fiúk: B; Leányok β(béta) 



15-16 éves Fiúk: C; Leányok: γ(gamma)  
17-20 éves egyéni Fiúk: D; Leányok: δ(delta) 
21-35 éves egyéni Fiúk: E; Leányok: ε(epszilon) 
36- egyéni S(senior) 
21 fölött, kezdıknek FK 21 
 
Jó felkészülést, eredményes versenyzést! 
 
A jó idıt megrendeltük! 
 
Jó munkát! 
 
Szebeni Zsolt cst. (2.) 
cstajolo@pr.hu 

 

XXIV. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábor 

Résztvevık: 
Legalább ötödik osztályt végzetteknek: 2013. június 28. – július 7. 
Legfeljebb negyedik osztályt végzetteknek: 2013. július 1. - július 7. 
Egyetemista korúaknak és felnıtteknek 2013. július 4-7. elıjelentkezés május 1-ig. (csak igény 
szerint) 
 
A Magyar Cserkészszövetség és a Regös Alapítvány meghirdeti a XXIV. Kárpát-medencei 
Regöscserkész-tábort. Táborunkra minden cserkészt - aki volt már, és aki még nem - szeretettel 
várunk. 
 
A tábor helyszíne: Szeged 
 
A programból: folyamatos néptánc- és énektanulás, kézmőves foglalkozások (fafaragás, 
szalma-, gyékény- és vesszımunkák, nemezelés, lószırékszer készítés, rezezés, gyertyamártás, 
szövés, gyöngyözés, bırözés, batikolás, agyagozás, hímes-tojás festés, csipkeverés, 
mézeskalácssütés...), elıadások (hangszeres, ill. néprajzi), népszokások felelevenítése (regölés, 
téltemetés, pünkösdölés, stb.), népi játékok, minden este táncház, stb.. 
 
Részvételi díj 22 000 Ft ötödiktıl (18 000 Ft negyedikig) 
Idén is adunk be pályázatokat, amelyekkel idén azokat szeretnénk segíteni, akik e nélkül nem 
tudnának a táborba eljönni, ezért kérjük, támogatás-igényléssel keressetek minket bátran. 
(elérhetıség lent) 
Idén is a testvérek támogatását* különösen fontosnak gondoltuk. A támogatás igénybevételét 
elıre jelezni kell, lehetıség szerint a jelentkezés után, de legkésıbb a határidıig a lent megadott 
e-mail címen, hogy kalkulálni tudjunk vele, lehetıvé téve minél több fiatal részvételét.  
*Kedvezmény mértéke 1. gyermeknek 0 Ft, 2. gyermeknek -4000ft 3. gyermeknek -8000ft, de 
minimum 14 000ft kortól függetlenül. A családok pontos tábordíját a tábort megelızıen 



kiszámoljuk, és mindenkinek megírjuk. 
Azoktól a cserkésztestvéreinktıl, illetve szüleiktıl, akiknek ez nem jelent gondot, örömmel 
veszünk, és hálásan köszönünk a tábordíjon felüli támogatást, amellyel hozzájárulnak a tábor 
színvonalának növeléséhez és körülményeinek javításához. Egyéb (bármely) termék-
támogatásokat is hálásan köszönünk, ha valakinek erre van lehetısége vagy kapcsolata. A 
támogatásokat elızetesen Csanády Lırinccel egyeztetve az alul írott elérhetıségeken, helyszínen 
a regisztrációnál vagy a „logisztikán” várjuk és elıre is köszönjük. 
Az egyes altáborokba szokásosan nem kell külön jelentkezni. A táborba jelentkezıket értesítjük, 
melyik altáborba tartoznak. 
Idén is, a jelentkezés érvényességéhez a tábordíjból 7000 forint átutalását kérjük határidıig. 
Errıl részletek a jelentkezés oldalán találhatóak. 
Pólót idén a korábbi nehézségek elkerülése érdekében a tábor elıtt el fogjuk készíttetni, így aki 
határidı után jelentkezik, annak nem lesz lehetısége rendelni. 
Ezek a jelentkezési feltételek 2013. május 31-ig érvényesek 
Közös utazás: Mint a korábbi években, idén is lehetıség nyílik a táborhelyre való közös 
utazásra Budapestrıl, errıl mindenkit a megadott e-mail címén még pontosan értesítünk. 
Jelentkezés 
Jelentkezni a világhálón tudtok a regös honlapon: www.regos.cserkesz.hu/jelentkezes/ 
Problémákkal, kérdésekkel, (elıbb megy, késıbb jön) forduljatok bátran hozzám: 
 
 
Csanády Lırinc csst. (205.) 
táborparancsnok 
06-20-475-20-07 
tabor@regos.hu 
www.regos.cserkesz.hu 

 

Beszámolók 

Árvízi emléknap 

2013. március 9-én ismét összegyőltek az V. kerület és az ország más pontjairól érkezı 
cserkészek, hogy a 9. Árvízi Emléknap keretében megemlékezzenek az 1879-es szegedi 
Nagyárvízrıl, és változatos programokon vegyenek részt a Dóm téren. Idén közel nyolcszáz 
cserkész regisztrált a Napra, és (a szép idınek is köszönhetıen) rengeteg városi polgár is 
ellátogatott a Dóm térre. A keretmesés bevezetés után, melyen Caesar felvonult és szabadnapot 
adott gyıztes seregének a meghódított provinciában, Misi atya vezetésével megemlékeztünk a 
Nagyárvíz áldozatairól és azokról is, akik kitartó munkájukkal segítették az újjáépítést. 
A nap során rengeteg különféle programban lehetett részt venni. Voltak kézmőves állomások, 
ahol fát faraghattak, gyertyát készíthettek, rongylabdát varrhattak, bırözhettek az érdeklıdık, de 
lehetıség volt az íjászat vagy a kovácsolás kipróbálására is. A legkisebbek megnézhették a 
Délibáb bábcsoport bemutatóját, vagy meghallgathatták Ragó Ákos meséit. A fızıversenyen 
résztvevık szorgosan sürgölıdtek a bográcsok körül, és fızték a palóclevest. 



Megemlékeztünk a Magyar Cserkészszövetség 100. születésnapjáról is: a kiállítósátor sokszínő 
anyaggal készült a Városból érkezı és a cserkész látogatók számára egyaránt. A játéksátorban 
lehetıség nyílt különféle bajnokságokon részt venni, a Teddy Maci Kórház pedig szeretettel 
várta a gyógyítás fortélyaira kíváncsi kiscserkészeket. A TITOK klub is kitett magáért: ötletes 
programokkal népszerősítették a természetvédelmet. 
Nem maradt el a nagy népszerőségnek örvendı élıcsocsó kupa és a meseerdı sem: utóbbiban a 
gall alvilágba szálltak alá a bátor harcosok, ahol hosszú küzdelmek során kellett bizonyságot 
tenni rátermettségükrıl. 
Délután a szentmise keretében hálát adtunk Szeged újjáépüléséért és az együtt töltött tartalmas 
napért, majd este közös tábortőzzel ért véget a program. 
 
Bibi (550) 
 

Teljesítménytúra a Pilisben 

Idén március 9-én már 23. alkalommal lepték el a Pilis hegyeit a cserkészek és a 
teljesítménytúrázók. Az idıjárás eleinte nem tőnt kedvezınek, de néhány nappal a túra elıtt 
kiderült, hogy végül nem fog minket elmosni az esı. Összesen mintegy 340 regisztráló után 600 
induló jött el a az emléktúrára, ami idén megújult útvonalakon zajlott. A rajtban újdonságként 
müzliszelettel indítottunk mindenkit útjának a már jól megszokott itinerrel együtt. A távok elején 
piros-fehér-zöld szalagozás segítette a feljutást a közös szakaszon Kı-hegyig, majd Lajos-
forráshoz eljutva, mindenki erejéhez mérten folytatta az utat 12, 24 illetve 48 km-en. A célba 
megérkezve mindenki átvehette kitőzıjét és emléklapját. A szerencsések dinamós lámpát vagy 
akár kulacsot is nyerhettek. Megérkezés után szorgos cserkészeink által készített zsíros deszka 
várta a megfáradt túrázókat lilahagymával, csalamádéval és teával. 
Köszönjük, hogy eljöttetek! Jövıre is szeretettel várunk! 
 
937. Szent Tarzicius Cserkészcsapat 
 

Cserkészklub: (P)esti mesék 

A pesti és budai Duna-part mentén, a fıváros néhány kevéssé, vagy nem jól ismert 
emlékhelyének, általában nem kellemes emlékő épületének megtekintéséhez az ötletet egy 
Budapest sötét korszakaival foglalkozó könyv adta (Ungváry Krisztiánr –Tabajdi Gábor: 
Budapest a diktatúrák árnyékában). Az ebben talált, máig hátborzongató helyszínek között 
válogatva állt össze a fejemben egy másfél-két órás tematikus séta, amely során a cserkész 
szerzıpáros mőve adta lehetıségeket továbbiakkal egészítettem ki. 
Terv szerint egy speciális túravezetést akartam tartani a Jászai Mari térrıl a Margit hídon 
keresztül Budára sétálva, hogy ott, a Viziváros és a Rózsadomb határán, a Margit körút vonalán 
fejezzük be a programot, néhány fontosabb objektumnál megállva és összefoglalva a rájuk 
vonatkozó fontos és érdekesnek gondolt információkat. A Jászai Mari téren az új-lipótvárosi 
védett házakról, majd az ugyanitt kialakított ügynöklakásokról, valamint a pesti Fehér Ház 
történetérıl beszéltem. A hídon átkelve, egy rövid megálló következett az 1932-ben emelt elsı 
világháborús Przemysl emlékmő lábánál, ahonnan rátértünk a Fı utcára. Innen az egykori Pesti 



Győjtıfogház (ma: Gyorskocsi utcai fogda) épületénél emlékeztünk meg a sok szenvedést látott 
intézményben elítéltekrıl. 
 
Ezután a Margit körút felé vettük az irányt, ahol a Mechwart liget Rózsadomb felıli részénél a 
Statisztikai Hivatal (KSH) épületénél idéztük fel a környék legfontosabb huszadik századi 
eseményeit. A fıútra visszaereszkedve az egykori Margit körúti katonai börtön helyén ma 
terpeszkedı, igazi kommunista hangulatot árasztó gazdasági minisztériumi kockaház következett 
(jó hír, hogy a rendkívül csúf, jelenleg alig kihasznált épületet végre lebontják), emellett a Margit 
körút és a Széna tér 1945-ben (kitörés) és 1956-ban játszott stratégiai szerepérıl, illetve az 
utóbbi, részben már saját gyerekkoromhoz kötıdı átalakításáról beszéltem. Végezetül a Mamut 
2 épülete melletti Fény utca 15. számú ház falán található Szabó István emléktábla mellett 
álltunk meg, ahol ismét ’56-ról ejtettem pár szót, nem feledkezve meg a rendszerellenes 
tevékenységét az itteni fegyveres csoportban kezdı Mansfeld Péterrıl sem. A hivatalos sétát 
lezárva, persze sort kerítettünk egy informális beszélgetésre is, nem egyéb helyen, mint a 
kommunista rezsim kellékeivel felszerelt Marxim Pub Pizzériában, a mára jórészt Millenáris 
Park néven ismert és mőködı egykori Ganz Villamossági Mővek északi oldalán. 
A séta során a legnagyobb nehézséget éppen a nem várt, örvendetesen nagyszámú érdeklıdı 
okozta. Volt olyan megálló, ahol egyszerően nem fért el a program végére 35 fı fölé duzzadt 
hallgatóság, s ezért bizony nem mindegyik bizonyult mesélésre alkalmas helynek az esti 
csúcsforgalom zajában. Az érdeklıdésért és a türelmükért mindenképpen köszönet illeti ıket, 
ugyanúgy, ahogyan Bellák Hédit is, aki hihetetlen agilitással próbálta összefogni a csoportot, 
egyik kezében az irodai telefonnal, a másikban pedig a regisztrációs listával.  
Folytatás egy hónap múlva, reményeink szerint a Városligetben és az Állatkertben, ahol talán 
nem csak a kiselefánt megtekintése marad emlékezetes. Bízunk benne, hogy ott sem lesz 
kevesebb érdeklıdı! 
 
 
Igaz Levente (16.) 
igaz.levente@cserkesz.hu 
MCSSZ Cserkészház 
Programigazgató  

 

Észak-Dunántúl egyházi vezetıinél jártunk 

Februárban több dunántúli egyházi vezetıvel találkozott az MCSSZ Országos Elnökségének két 
tagja, Buday Barnabás csst. (16.), országos elnök és Solymosi Balázs cst. (205.), országos 
vezetıtiszt. 
 
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek hivatalában látott vendégül bennünket. Nyitott szívvel fogadta 
segítségünk felajánlását, hogy egyházmegyéjének papjai megismerhessék a cserkészetet, a 
kispapok belekóstolhassanak a cserkészéletbe, valamint kérésünket, hogy cserkészeink 
találkozhassanak a papi hivatást vállalókkal. Kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy papjaink és 
lelkészeink ismerjék a cserkészet lehetıségeit. Plébániára, gyülekezetbe kerülve – az Urat 
szolgálva –, nagy segítség lehet tudni, melyik ifjúsági közösség hogyan építi Isten országát itt, a 



Földön. Az új Alapszabályunk kapcsán tisztáztuk, hogy az egyházi szervezetek fenntartói 
mivoltának megszőnése egyáltalán nem érinti az MCSSZ vallásosság felé való elkötelezettségét. 
A veszprémi látogatást követıen Zircre mentünk, ahol Dékány Sixtus O. Cist. zirci apát fogadott 
bennünket. Beszélgetésünkben érintettük a ciszterci rend által fenntartott iskolák helyzetét és az 
ott folyó cserkészéletet. Számba vettük a csatlakozási lehetıségeket, a cserkészek vallásos 
nevelésének és a ciszterci rend feladatainak egymáshoz illesztését. Mindez kezdıdhet a 
szerzetesek életének megismerésével, az apátságban folyó munkákba való bekapcsolódással. 
A bakonyi havas utakon átvágva értünk „Pannónia szent hegyéhez”, ahol Várszegi Asztrik OSB 
fıapát várt minket pannonhalmi teával, csokoládéval, együttmőködési tervekkel és atyai, jóbaráti 
szeretettel. A bencés rend által gondozott iskolák ügyében arról egyeztettünk, hogy a 
rendtársakat megismertessük a cserkészettel. Az 1000 éves iskola adta lehetıségek cserkészeink 
javát is szolgálhatják. A beszélgetés végén a fıapát úr személyesen vezetett minket körbe a 
felújított bazilikában, a kerengıben és a barokk ebédlıben. 
 
A fontos feladatokat ellátó egyházi vezetıkkel való találkozás nagy örömünkre szolgált, igazi 
lelki élmény volt. Hálát adtunk az Úrnak a megtapasztalt közösségért, hogy támogató imákkal és 
tettekkel mellettünk állnak. Isten áldását kérve vágunk bele feladatainkba, amelyek közös 
ügyünket szolgálják. 
 
Terveink szerint hamarosan folytatjuk megkezdett utunkat és egy hónap múlva további egyházi 
vezetıket látogatunk meg. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 
balu@cserkesz.hu 
 

A kalocsai érsek és a pécsi püspök meglátogatása 

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. 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 cserkészeke nem beugró ministránsok, értékeli a munkájukat és a fiatalokkal végzett 
tevékenységüket. Ebben számíthatunk rá társként, és az ifjúsági referenssel szoros 
együttmőködést 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 Bábel Balázs Kalocsai Érsek fogadott 
bennünket. Megkóstolhattuk pálinkáját, és hosszan beszélgettünk a Dél-Alföld nyugati részérıl. 
Az érsek úr pontosan tudta, hol és milyen cserkészcsapatok vannak, milyen gondokkal küzdenek 
és milyen örömeik vannak. A papság megismertetése a cserkészettel fontos, és lehetıséget adott, 
hogy ezt a velük való találkozás keretében megejthessük, illetve az egyházi iskolák tanáraival 
való találkozást is megnyitotta elıttünk. Mint egykori ifjúsági vezetı, merthogy Regnum 



Marianum népvezetıje volt, pontosan érti és átérzi ügyeinket és helyzetünket. 
Öröm volt találkozni velük, és folytatjuk utunkat, hogy a többi egyházi vezetıvel is 
találkozhassunk. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetıtiszt 
balu@cserkesz.hu 
 

Pályázatok 

23. Dzsembori Magyar Csapat vezetıi pályázat 

A Magyar Cserkészszövetség pályázatot hirdet a 23. Világdzsemborin résztvevı magyar csapat 
vezetıi feladatkörére. 
A magyar csapat törzsének feladatai elsısorban a résztvevık kiválogatása, a felkészülés szakmai 
biztosítása, a rajparancsnokokkal való kapcsolattartás lesz. Emellett a teljes pénzügyi felelısség 
és a szervezıkkel való kapcsolattartás is a csapat vezetıjének felelıssége. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a magyar csapat munkatervét, amelyben megtalálhatóak a: 

• felelısök, 
• idıpontjavaslatok, 
• általános és kézzel fogható célok, 

 
melyek a magyar cserkészet kereteihez és hagyományaihoz, értékeihez, valamint a szervezık 
által felállított célokhoz illeszkednek. 
 
A jelentkezés feltételei:  

• aktív cserkészmunka (2010-2016) - tehát az egyéni jövıképet is szeretnénk látni; 
• legalább az angol nyelv tárgyalási szintő ismerete; 
• cserkésztiszti vagy cserkészsegédtiszti képesítés (megszerzése 2014 február 28-ig); 
• korábbi nemzetközi cserkészrendezvényen vezetıként való részvétel. 

 
Az ideális jelentkezı a fentieken kívül:  

• legalább még egy idegen nyelven beszél (japánul és/vagy franciául tudók elınyben); 
• szervezıként korábban részt vett nemzetközi cserkészeseményen; 
• van konkrét elképzelése a magyar csapattörzs (CMT) összetételérıl; 
• a résztvevı csapat felkészítésével és vezetésével járó feladatokat a csapatában végzett 

munkája mellett is vállalni tudja. 



 
A pályázat részeként benyújtandó: 

• cserkész önéletrajz - különös tekintettel a korábbi nemzetközi cserkészrendezvényeken 
vezetıként való részvételre; 

• csapatparancsnoki ajánlás; 
• vezetıi jellemzés (a jelentkezıvel napi kapcsolatban együtt dolgozó, aktív 

cserkészvezetıtıl); 
• a jelentkezı által két, csapat feletti rendezvényen végzett munkáról szóló jellemzés a 

rendezvények szervezıitıl. 

 
Csapatvezetıi felelısségek: 

• Tetszıleges segítı(i)vel dolgozhat együtt; 
• A csapat kereti között szabadon dolgozik; 
• A csapat pénzügyi keretein belül szabadon rendelkezik (az ide vonatkozó határozatok 

szerint); 
• A csapat idıkeretei között kell a teljes projektet megvalósítani; 
• A csapat lezárásakor van vége megbízatásának (az övének és a munkatársainak is); 
• A csapat lezárásakor szakmai és pénzügyi beszámoló készül; 
• Semmiféle elvarratlan szál nem marad utána; 
• Bármilyen kérdésével a megbízóhoz fordul. 

 
A feladat ellátásának körülményei:  

• A csapat mőködésének idıtartama: 2013. május 15. - 2015. december 31. 
• Az MCsSz székházában található önkéntes irodájának használata. 
• A csapat vezetıje köteles gondoskodni két helyettesrıl, akik a csapatvezetés minden futó 

ügyében tájékozottak kell, hogy legyenek. 
• A csapat vezetése a korábbi dzsemborik keretein belül keletkezett, a központban 

fellelhetı anyagokat teljes körően felhasználhatja, beleértve a honlapokat is. 
• Az MCsSz javai, arculata rendelkezésre állnak, a csapatvezetı "@cserkesz.hu"-s e-mail 

címét, névjegykártyáját, a rendezvény "cserkesz.hu"-s oldalát és e-mail címét biztosítjuk. 

 
A pályázat beküldendı a Magyar Cserkészszövetség Országos Külügyi Bizottságának az 
intercom@cserkesz.hu címre. A beküldött pályázat és egy személyes beszélgetés után a 
küldöttség vezetıjét a külügyi vezetı, és az általuk a döntésbe bevont szakmai tanácsadók 
javaslatai alapján az országos vezetıtiszt nevezi ki. A döntést követıen valamennyi pályázat 
anyaga megismerhetı az országos irodában. 
 
A pályázat beküldési határideje: 2013. árilis 15. 
 
Jó munkát! 



 
Böröczky Csongor (442.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 
kulugy@cserkesz.hu 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. március 20., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetıtiszt  

 
 


