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A munkakörünk lénygében három programot fedez: A Balassi Ösztöndíj felnőttoktatási 

magyarságismereti tanfolyam, a Középiskola program, és a Diaszpóra felsőoktatási program.  

Ami évek óta rendszeresen működik az a Balassi Ösztöndíj program. A Külgazdasági és 

Külügyminisztérium alatt lévő felnőttoktatási ösztöndíj program, közös együttműködésben van a 

KMCSSZ-szel. Ez a program, amit valamikor még Dömötör Gábor kezdeményezte, majd évekig Dr. 

Némethy Judit vezette, továbbra is sikeresen működik. Egyre erősebb, egyre szervezettebb és egyre 

ismertebb a cserkészeink közt. Minden nehézségen túl, még a Covid járvány kitörése alatt és utána 

is, jól működik. Az igazgatósággal és a minisztériumi felelősökkel szoros kapcsolatot tartunk, közös 

gyűlésen bíráljuk a pályázatokat, közösen megvitatjuk a felmerülő problémákat és mindig nagy 

igyekvéssel a program jobb kivitelezése irányában dolgozunk. A minisztérium 10 ösztöndíjjal 

növelte a programot: 35 ösztöndíjról 45-re. A lakhatási problémát, mint megfelelő kollégiumi 

elhelyezést, is sikeresen oldották meg. Részünkről a program hirdetése a kulcspont, amin még 

javíthatunk. Látható az alábbi táblázatban, hogy növekszik az érdeklődés a cserkész vezetőink közt 

és reméljük egyre jobban tudjuk biztatni fiatal vezetőinket, hogy vegyenek részt ebben a nagyon 

értékes programban.  

Balassi Ösztöndíj pályázatok – rövid összefoglaló 

Év Tanév Jelentkezők  

száma 

Felvett 

diákok 

cserkész várólista Nem 

magyar 

2020-2 2021 

Déli félteke 

18 15 5 3  

2021-1 2021/22 

Északi félteke 

43 20 9 8  

2021-2 2022 

Déli félteke 

40 15 3 8 6 

2022-1 2022/23 

Északi félteke 

68 (36) 25 13 6 32 

2022 -

2 

2023  

Déli félteke 

27 20 2 4 3 
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A Középiskolai program az kevésbé szervezett. Ez nem egy strukturált program, állami 

támogatással, hanem ez teljesen privát módon szerveződik. Éveken keresztül volt nekünk egy 

Budapesti társunk, aki végig járta az iskolákat, tárgyalt az igazgatókkal és kérésünkre keresett helyet 

cserkész diákoknak. Ez nagyon jól működött. A Covid járvány miatt ez a program teljesen leállt, 

mivel az iskolák átálltak távoktatásra. Csak a múlt szeptembertől kezdtek újra rendszeresen 

működni. A Brazíliai cserkész körzet kérésére, 2023 január-február honapjára, öt 14-16 éves 

cserkész diáknak sikerült befogadást kapni a Pécsi Tudomány Egyetem, Babits Mihály gyakorló 

gimnáziumába. Nagyon kedvesen fogadnak minket, kollégiumi elszállást is adtak és lehetőség 

szerint a helyi Magyar Cserkész Szövetség VI körzete is segít befogadó családok keresésében. Sajnos 

ennek a programnak nincsen anyagi támogatása. A mostani esetben lényegében a szülők és a 

csapat, illetve a Brazíliai körzet támogatják a programot.  Múlt évben próbáltunk a Nemzetpolitika 

államtitkárságnál támogatást szerezni erre a programra, de nem kaptunk választ. Azt tervezzük, 

hogy idén újra felélesszük a középiskolai programot, kicsit strukturáltabban, a régi módon, 

kapcsolatban az egyházi iskolákkal.  

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj programot csak hirdetjük. Ez kimondottan egy egyéni 

jelentkezés alapján működő program, ahol fiatalok jelentkezhetnek magyar egyetemekre, teljes 

oktatásra. Nagyon sikeres, és azok, akik már bejutottak, beszámolnak a program komolyságáról. 

Kiss Aliz munkatársunk is így tanul itt a Corvinus egyetemen. Tudunk arról, hogy többen a felnőtt 

cserkészeink közül ezt a programot választották és több mint 5-en sikeresen itt tanulnak. Ez a 

program szintén a Külgazdasági és Külügyminisztérium alatt van. Ezt a programot a Balassi ösztöndíj 

diákjainak is javasoljuk. Idén szeretnénk erről egy beszámolót tartani, hogy jobban tudhassuk ezt 

hirdetni, mert szerintünk ez egy nagy lehetőség a diaszpórában élő fiataljainknak.  

Jó Munkát! 

Dömötörné, Hársi Sarolta 

Budapest, 2023. január. 31. 

 


