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Az MCSSZ helyzete 

Észak-magyarországi egyházi vezetőknél 

A feltámadt Krisztus örömhírével fogadta Buday Barnabás csst. (16.) országos elnököt, Solymosi 
Balázs cst. (205.) országos vezetőtisztet és Bernáth Richárd csst. (784.) közös látogatását Atanáz 
miskolci püspök exarcha. A görög katolikus többségű településeken létező és lehetséges 
cserkészet mellett érintettük a megbeszélésen az oktatási intézmények bevonásának lehetőségeit, 
és a Nemzeti Nagytábor 2013 lelki életét is. Örömmel fogadták a cigány fiatalok iránti 
érdeklődést és a Cserkészen az életre tábor lehetőséget.  
 
Csomós József református püspök úrral irodájában találkozhattunk, akivel a teológushallgatók 
bevonása mellett a stratégai terveinkről adtunk átfogó képet, és adtunk választ az egyébiránt 
cserkész-nagyszülő érdeklődése nyomán felbukkanó kérdésekre. 
 
Délután Ternyák Csaba egri érsek úr vendégszeretetét élvezhettük, akinek az egyik legfontosabb 
tanácsa az Örömhírből fakadt, hogy a jó dolgok cselekvésével kell a rossz ellen harcolni. Az 
érsek úr pontos látleletet mutatott az ismertségünkkel kapcsolatban, és további, érezhető és 
látható munkára sarkallt bennünket. A találkozó után az Országos Elnökség meglátogatta a 



Berva-völgy Cserkészparkot, és a helyszínen tájékozódott a lehetséges fejlesztésekről.  
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Országos és regionális programok, események, képzések 

Film- és színdarab ajánló 

Az oldal célja, hogy minél több olyan filmről vagy színdarabról informálódhassunk, amit mi, 
cserkészek ajánlunk egymásnak. Amennyiben Te is szívesen ajánlanál ilyen filmet vagy 
színdarabot, a programajanlas@cserkesz.hu címen megteheted. 

Programajánló 

Ezen az oldalon nem feltétlen cserkész szervezésű, de a cserkészet értékrendjével egyező, elég 
vonzó és igényes programokról tájékozódhatsz. Az átláthatóság kedvéért fejlesztési területek 
szerint vannak strukturálva. 
 
Amennyiben (a későbbiekben bármikor) hallotok olyan programról, amit érdemes lenne 
többekkel megosztani, kérjük küldjetek erről tájékoztatást a programajánló címre 
(programajanlas@cserkesz.hu), és feltesszük az oldalra. 

Idén is regöstábor 

Immár huszonnegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Kárpát-medencei Regöscserkész-
tábor, ezúttal Szegeden, korosztályonként három turnusban. A programból most sem hiányozhat 
a folyamatos néptánc- és énektanulás, a kézműves foglalkozások, a különböző előadások és a 
népi játékok. Részletes információkat a rendezvény honlapján találhatsz.  
 
Csanády Lőrinc csst. tpk (205) 
tabor@regos.hu 

Összefogás az árvíz ellen 

A havazással még nincs vége! A tavasz közeledtével megindul a hegyekben az olvadás és 
folyóparti településeinket az árvíz fenyegeti. 
 
Hogyan tudsz segíteni? 
Ha elmúltál már 18 éves, csatlakozz cserkészként ahhoz a több ezer önkénteshez, akik 
országszerte segédkeznek az árvízvédelmi munkálatokban! 
 
A jelentkezők egy gyors képzésen vesznek részt, majd közös erővel fognak dolgozni az árvíz és 
belvíz által fenyegetett települések védelmének kiépítésében. 



OTTHONAINK VÉDELME MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEKE. 
RAGADJ CSIZMÁT ÉS CSATLAKOZZ! 
 
Részletek a csatolt PDF dokumentumban! 
 
Regisztráció ITT. 

Újra Felfedező Tábor 

A Magyar Cserkészszövetség képzett és tapasztalt vezetői idén is szerveznek nyári 
gyerektáborokat. Ezúttal tematikus táborozási lehetőségek közül választhatnak azok a szülők, 
akik 8-16 éves gyermekük számára keresnek értékes és élménydús programot, egyrészt a 
cserkészparkban, másrészt lovas, illetve vízparti turnusok során. A jelentkezés megkezdődött. 
További információ a hivatalos honlapon található. 

Beszámolók 

Cserkészparkban jártunk 

Az Országos Elnökség látogatást tett április 3-án a Berva-völgyi Cserkészparkban. A Bükk 
lábánál, Eger határában fekvő park 1929-ben került a cserkészekhez az érsek döntése alapján, 
majd 1933-ra épült fel a hozzá tartozó ház. A területet egy patak, út és vasút határolja, s található 
itt egy barlang is. A 212. sz. Bornemissza Gergely Cserkészcsapat cserkészei sok-sok éven át 
dolgoztak a projekt érdekében. A közös tanácskozásban szóba került a stratégiai terv, az előttünk 
álló fejlesztési feladatok, és a parkkal kapcsolatos tervek összekötése a cserkész ingatlanok 
fejlesztésével. Köszönjük az egri cserkészek szívélyes vendéglátását! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Külügyi Hírek 

Friss nemzetközi hírek - magyar nyelvű összefoglalóval  

http://www.google.com/reader/shared/17469660025783777635 

NNT 2013 

Csapatok nyári tábora - pályázatok 

A csapatok a nyári táborra szoktak pályázni. Jelenleg az NNT2013-ban való részvétel esetén az 
elszámolás nehezebbé válik. Kérem, hogy aki gondolkodik, hogy pályázzon, vagy már 
hozzájutott nyári táborához anyagi támogatáshoz, keresse meg a Nemzeti Nagytábor 2013 



pénzügyi vezetőjét, hogy az elszámolások ügyében mindenki megelégedéssel zárhassa a tábort. 
nnt2013-pu@cserkesz.hu Kovács András őv. (1909.) 
 
Köszönöm! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 

NNT2013 - csapatok napja és látogatók kérdése 

Mi az a csapatok napja? 
Az NNT2013-ban nem csapatonként, hanem őrsönként táborozunk. Eddig már több, mint 400 
őrs jelentkezett! 
A csapatok jelezték, lenne igényük együtt tölteni időt, így az NNT2013-ban augusztus 16-án 
ebéd utántól késő estig lesz a csapatok napja. Ebben az idősávban a csapatparancsnokok, illetve 
az általuk kijelölt személyek felelnek a programért. A Táborhely munkacsoport kijelöli azokat a 
helyeket, ahol a csapatok tudnak találkozni, és segítjük az őrsöket megtalálni a csapataikat. 
Azok, akiknek a csapatuk egy-egy őrssel képviseltetik magukat, segítünk ezt az időt kitölteni, 
nem kell egy-egy őrsnek magával találkoznia. 
A nem MCsSz tagok lehet, hogy nem csapatonként, hanem szövetségenként találkoznak, ez nem 
okoz gondot. Ha MCsSz résztvevők akarnak, jöjjenek bátran össze körzetenként vagy 
kerületenként. 
A nem magyar ajkú vendégeinket erre az időre Budapestre visszük. 
 
Sok helyről érkezett kérdés, hogy a Nemzeti Nagytábor 2013-at meg lehet-e látogatni. Mivel ez 
egy nevelési eszközünk, és nem kirakatot építünk, ezért nem akarjuk, hogy a tábor átjáróház 
legyen. Azonban megértettük az ez irányú kéréseket, és ezek alapján arra jutottunk, hogy legyen. 
A döntés értelmében lesz látogatóknak bejöveteli lehetőség, a csapatok napján, azaz augusztus 
16-án, pénteken délután. Erre is regisztrálni kell, aminek regisztrációs felülete az NNT2013 
honlapján lesz. 
Lesz látogatói jegy, amivel bejöhet valaki a táborba aznap, és lesz lehetősége 
élelmiszercsomagot is venni, ha igénye vagy szüksége van rá. Ezek pontos áráról rövidesen 
adunk információt. 
A látogató akkor jöhet be, ha van meghívója, olyan, aki a tábor lakója. E mellett el kell fogadni a 
altábori szabályokat. 
 
Reméljük ezzel is tudjuk segíteni a résztvevők komfortérzetét és ezáltal tudják ápolni 
kapcsolataikat! 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 



Mennyi az annyi? 

Az NNT2013 regisztrációja folyamatos. Jelen állás szerint 3120-an vagyunk, akik résztvevőként 
leszünk a táborba, és közel 450 szervező dolgozik a tábor sikeréért. Ez már szép szám, de még 
koránt sem elegendő :-) Te jössz? Csapatod ott lesz? Értjük, hogy ez a XXI. század és a II. 
évszázadunk hajnalán egy olyan erőpróba, ahol meg kell tudnunk mutatni, hányan is vagyunk, 
akik tesszük a dolgunkat, teljesítjük a kötelességünket és jó munkát végzünk? 
Ne kifogásokat keressünk! Legyünk itt mindahányan! Ha nem mondod meg, mi hiányzik a 
jelenlétedhez, nem tudok segíteni! Írd meg, mit tehetek Érted, hogy itt legyél! 
 
Várunk! Még mindig lehet regisztrálni! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
táborparancsnok 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. április 24., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt  

 
 


