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előszó
Az elmúlt három évben a magyar cserkészszövetségek komoly lépést tettek az összmagyar szinten értel-
mezhető ifjúsági kisközösségi munka irányába. Az eddigi együttműködés keretei között elkezdtünk beszélni 
pedagógiáról, vezetőképzésről és arról, miként érhetünk el minél több gyereket és szülőt. Az ebben való 
közösségvállalás és a közösen elvégzett feladatok olyan alapot adnak, amire bátran építhetünk! A tíz évre 
szóló Összmagyar Cserkészstratégia világos célokat tűz elénk; olyan kihívásokra kell választ találnunk, amin 
magyarságunk megmaradása múlik.

A közösségteremtés korunk egyik legnagyobb feladata. A magyar ajkú vidékek legnagyobb társadalmi kihívása az elvándorlás, a 
fizikai és szellemi kiüresedés megállítása és a növekvő társadalmi különbségek mérséklése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a ma-
gyar gyerekeknek legyenek olyan közösségei, melyek megalapozzák identitásukat és megadják számukra a családon túlmutató 
odatartozás élményét. A közösséghez tartozás jövőképet ad, olyan alapokat, amelyekre lehet hivatásokat építeni! A cserkészetben 
két lábon álló, építő embereket nevelünk, akik képesek túllépni az egyéni egzisztenciális szempontokon.
Számunkra sokat jelent mindaz a támogatás és bizalom, amit az Anyaországtól, helyi egyházaktól, civil szervezetektől, oktatási in-
tézményektől kapunk. Sok olyan példát tudunk mutatni, amiből az látszik, hogy együtt erősebbek vagyunk és messzebbre jutunk. 
Tudjuk, szükség van a szoros együttműködésre, együttgondolkodásra, párbeszédre. Örülünk, hogy egyre több partnert találunk 
ehhez.
Munkánkkal továbbra is azon leszünk, hogy megérdemeljük a támogatást!
Szeretném megköszönni legnagyobb adományozóinknak, a több száz cserkészvezetőnek önkéntesen végzett munkáját, amivel le-
hetővé teszik, hogy hétről hétre gyermekek és fiatalok ezreivel foglalkozzunk.
Jó munkát!

dr. Henn Péter csst.
a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának alelnöke,

a Magyar Cserkészszövetség országos ügyvezető elnöke
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CéljaInk és
érTékeInk
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A magyar cserkészet jövőképe
A társadalmat (legyen az többségében magyarok által lakott, avagy eltérő többségi 
nemzeti környezet) olyan életrevaló, hazájuk és nemzetük iránt elkötelezett, felelős, 
egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése 
által az Isten felé növekedjenek.

A magyar cserkészmozgalom célja
Olyan életrevaló, hazájuk és nemzetük iránt elkötelezett, felelős, egészséges fiatalok, 
polgárok nevelése, akiknek fontos önmaguk folyamatos nevelése.

A magyar cserkészet küldetése
Önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-formá-
lis nevelési módszerével, a helyi közösségekkel együttműködve, általában hétéves 
kortól mindenkinek, aki nyitott elveinkre, és közössége életében tevékenyen részt 
vállal.

A cserkészet alapelvei
Kötelességteljesítés Isten, haza (beleértve a nemzetet és önmagunkat) és embertár-
saink (beleértve az előttünk járt és a minket követő generációkat is) iránt. 

A cserkészet meghatározása
A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom.

A magyar cserkészet módszerei:
 ▶ kisközösségi (őrsi) rendszer
 ▶ fogadalom és törvények 
 ▶ cselekedve tanulás
 ▶ folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok, főként a természetben;
 ▶ a magyar kultúra ápolása, különös tekintettel népi hagyományainkra.

„A cserkészetet fenn kell tartani, a Szent Koronával ékesített jelvényével, melynek jelen-

tősége van és önkéntességével, mely nemzeti érték, őrsi rendszerével, mely pedagógi-

ailag jól bevált.” 

(részlet a Teleki- hagyatékból, 1941, Ábrahámhegy)
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Összmagyar
CserkészsTraTégIa

Célunk: Megadni a lehetőséget minden magyarul beszélő gyermeknek, úgy az Anyaországban, mint a határon túl és a nyu-
gati diaszpórában, hogy a magyar cserkészetet megismerje, és ha tetszik neki, aktív tagja legyen a helyi magyar cserkész-
közösségnek. 

10
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„A magyar cserkészet olyan önkéntes, pártpolitikától független, 

felelősségvállaláson, vallási és nemzeti értékeken  alapuló közös-

ségi szervezet, ahol az adottságoknak és az életkor szükséglete-

inek megfelelő, élményközpontú folyamatok, tevékenységek a 

személyiség és a jellem komplex fejlesztését  szolgálják.”

A magyar nemzet egészséges és reményteljes jövőjét az ifjúság 
megfelelő jellemnevelésén keresztül lehet biztosítani. Ehhez a 
leghatékonyabb eszköz a magyar cserkészet, amelynek peda-
gógiai alapjai a Biblia és a magyar kultúra. A magyar cserkészet 
több mint 100 éves múlttal rendelkező mozgalom, amelynek ki-
forrott nevelési rendszere van. Az anyaországi és a határon túli 
cserkészszövetségek együttműködésével elkészült egy olyan 
stratégia, amely a fent összefoglalt célt szolgálja.
Magyar cserkészetünk alapvető célja, hogy jellemes, erkölcsös, 
hívő, testben és lélekben egészséges, az életre szellemileg és 
gyakorlatilag jól felkészült fiatalokat segítsen nevelni. Tehát 
egyrészt jóravaló, becsületes embereket nevelünk, ugyanakkor 
olyanokat, akik sikeresen megállják helyüket az életben. Ezen-
felül legyenek becsületes és hasznos polgárai lakhelyüknek, 
értékeljék magyar származásukat és tekintsék magukat az össz-
magyarság részének. Az itt közreadott stratégia azt célozza meg, 
hogy a magyar nemzet (mind a 14 millió) minden magyarul be-
szélő gyermekének lehetősége legyen kipróbálni, és minél töb-
büknek megszeretni a cserkészetet, valamint aktívan részt venni 
annak életre szóló, kalandos útján.
Célunk eléréséhez négy elemet vázoltunk fel. Elsősorban újabb 
cserkészeket kell toborozni létező csapatainkon keresztül. 
Új csapatokat kell alapítani ott, ahol ma nincs aktív cserkész-
csapat. Új cserkészeink mellé szakképzett, felkészült vezetőket 
kell biztosítani, így a vezetőképzésünket kétszeres energiával 
kell végeznünk. Új cserkészeinknek és vezetőiknek minőségi 
programokat kell adni nem csak helyi, hanem regionális és 
országos szinten is. Ez nem csak vonzó tevékenységet kínál a 

cserkészek számára, hanem az ismerkedést, az összeszokást és 
a kapcsolatok kiépítését is szolgálja.
A fenti négy célt hatékony infrastruktúrával, médiajelenlét-
tel és nyílt, rendszeres, a kormány és a cserkészszövetségek 
vezetői közötti kommunikációval kell támogatni. Munkán-
kat a nemzet elé kell tárni, részben hogy újabb cserkészeket 
vonzzunk magunkhoz, de talán még fontosabb, hogy a köz-
véleményt és a nemzet lelkét munkánk iránt pozitívan befo-
lyásoljuk. El kell érnünk, hogy minden szülő, közintézmény, 
önkormányzat értse és támogassa a cserkészet értékeit, 
hogy fiataljaik bekapcsolódjanak a cserkészetbe.
Kulcsszerepet tölt be ebben a munkában a három partner – a 
kormány, a cserkészszövetségek felső vezetése és a célokat koor-
dináló iroda – rendszeres, nyílt kommunikációja. Ezenfelül ilyen 
tudatos és egyedülálló hozzáálláshoz feltétlenül kell a szakmai 
tapasztalatcsere, az egymástól eltanult tudás hasznosítása.
Cserkészetünk nemzetünk és a világ előtt kiemelt minőségi cél-
eseményekkel kell, hogy bizonyítsa létjogosultságát és képessé-
geit. Hosszú távú célunk, hogy újra a cserkészvilág egyik kimagas-
lóan teljesítő egysége legyünk. Ennek egyik eredménye az lenne, 
ha a 2030-as években, a gödöllői dzsembori 100 éves évfordulója 
táján újra Magyarországon tarthatnánk a világdzsemborit, ami 
annak elismerését jelentené, hogy a világ cserkészcsaládjának 
ismét egyik kulcsfontosságú tagja vagyunk. Mint 1933-ban is, egy 
magyar dzsembori a nemzet önmagába vetett hitét és pozitív ön-
képét is emelné. Ezzel igazolnánk a magyar nemzet és a kormány 
előtt, hogy elértük célunkat: az Anyaországban, a határon túl és 
a nyugati diaszpórában minden magyarul beszélő gyerek megis-
merte a magyar cserkészetet.
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magyar 
CserkészszÖveTségek 

Fóruma
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A Magyar Cserkészszövetségek Fórumát (MCSSZF) 1991-ben 
hívták életre Hodossy Gyula és Bodnár Gábor kezdeményezé-
sére, hogy a magyar cserkészetet szolgálja. A Kárpát-meden-
cében és a nyugati szórványban működő nyolc magyar cser-
készszövetséget tömöríti.

Céljaink
 ▶ A tagszövetségek közötti kapcsolattartás és egymás köl-

csönös informálása.
 ▶ Időszerű súlyponti szakkérdések megvitatása szakelőadók 

és az illetékes szakvezetők bevonásával.
 ▶ Egyéni és közös problémák megvitatása és megoldási ja-

vaslatok kidolgozása.
 ▶ Közös programok, képzések megszervezése.
 ▶ Szövetségi rendezvények ismertetése és meghívások, cse-

relátogatások előkészítése.
 ▶ Közös kiadványok iránti igény felmérése, az esetleges szer-

kesztés, illetve kiadás lebonyolítása.
 ▶ Egy honlap működtetése, mely a közvélemény és a tagszö-

vetségek informálását egyaránt szolgálja.

Az MCSSZF nem önálló jogi személyiség, de önállóan gazdálko-
dik saját költségvetése alapján az egyes cserkészszövetségek, a 
Magyar Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítvány és a Magyar 
Cserkészszövetség támogatásával.

Az MCSSZF ülésein az egyes szövetségeket azok legfelsőbb 
vezetői, ill. megbízottai képviselik a fentiekben meghatáro-
zott célok elérése érdekében. Az MCSSZF lehetőség szerint 
évente kétszer, tavasszal és ősszel tart ülést. Az ülések során 
a szövetségek vezetői beszámolnak helyzetükről, eredmé-
nyeikről és gondjaikról. A felmerülő kérdésekben ajánlásokat 
dolgoznak ki, amelyek csak saját elnökségük jóváhagyásával 
válnak kötelezővé. Közös programokat szerveznek, ilyenek 

például a cserkésztisztképzések és a segédtisztképzések, va-
lamint más közös táborok, stb. Közös képviselettel vesznek 
részt évente a decemberi bécsi betlehemi békeláng közpon-
ti elosztó ünnepségén, hogy aztán karácsonyig minél több 
családhoz eljuttathassák azt működési területükön. Havi 
rendszerességgel belső hírlevelet adnak ki a tagszövetségek 
munkájáról, továbbá a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 
segítségével közös újságként évi 10 alkalommal megjelente-
tik a Cserkész című lapot.
A kisebbségben működő magyar cserkészelnökségek azt a célt 
is maguk elé tűzték, hogy az adott országon belül élő nemzeti 
cserkészszövetséggel egymás mellé rendelt kapcsolatot alakít-
sanak ki. További céljuk a genfi székhelyű Cserkész Világszövet-
ség, a WOSM tagság elnyerésének megszervezése. Az ezredfor-
dulóra már lehetővé vált a magyar igazolvánnyal rendelkező 
Kárpát-medencei cserkészek számára, hogy WOSM rendezvé-
nyeken az MCSSZ keretén belül vegyenek részt.

Az MCSSZF logója (jelvénye): körben elhelyezett nyolc cserkész-
liliom, mely körbefogja a magyar Szent Koronát.

Az MCSSZF szavazati joggal rendelkező tagszövetségei
 ▶ KáMCSSZ – Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
 ▶ KMCSSZ – Külföldi Magyar Cserkészszövetség
 ▶ MCSSZ – Magyar Cserkészszövetség
 ▶ RMCSSZ – Romániai Magyar Cserkészszövetség
 ▶ SZMCS – Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
 ▶ VMCSSZ – Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

Megfigyelői státusszal rendelkezik az országos lefedettségű 
Horvátországi Magyarok Zrínyi Miklós Cserkészcsapata és az 
MCSLSZ, a Magyar Cserkészleány Szövetség. 1992-1999 között a 
KMCSSZ csak megfigyelői minőségben, szavazati jog nélkül vett 
részt a tanácskozásokon.
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A Kárpát-medencében Magyarország határain kívül működő ma-
gyar cserkészszövetségek története a világháborúk előtti időkre 
nyúlik vissza, a magyarországi cserkészet történetéhez kapcso-
lódik. 1920 után a magyar cserkészek más államok keretei közé 
kényszerültek. (Csak a terület-visszacsatolások idején lett sok csa-
pat ismét, de csak időlegesen a Magyar Cserkészszövetség része.) 
Közép-Kelet-Európa országaiban később, a kommunizmus évtize-
dei alatt nem lehetett cserkészmunkát végezni, a rendszerváltozá-
sok után azonban újraindult a mozgalom. Ennek során mindenütt 
nagy segítséget nyújtott a világon szétszóródott magyarság (emig-
ráció) körében működő Külföldi Magyar Cserkészszövetség (ve-
zetőképzés, cserkészkönyvek, anyagiak), mely a II. világháborút 
követően alakult meg a nyugati magyarság közösségében. A ha-
táron túli magyar szövetségek nem tagjai a cserkész világszerveze-
teknek. Saját országaik többségi nemzeti cserkészszövetségeivel a 
gyakorlatban inkább csak helyi szinten működnek együtt.
A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma – megalakulásakor 
– világszerte mintegy 30.000, valláserkölcsi alapon működő 
magyar cserkész munkáját fogta át. Jelenleg már csak 16 000 
körüli a magyar cserkészek száma, de reményeink szerint ez a 
tendencia az ÖMCSST-nek köszönhetően változni fog.

Az MCSSZF eddigi elnökei
A Fórum az évek során több cserkészvezető elnöklete alatt mű-
ködött változó sikerrel, viszont mindig jó szándékkal és a cser-
készeszme sikerét szolgálva.

 ▶ 1991–1993 Szemerédi Tibor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség)
 ▶ 1993–1999 Arató László (Magyar Cserkészszövetség)
 ▶ 1999–2001 Martonné Némethy Márta (Magyar Cserkészszövetség)
 ▶ 2001–2003 Vitéz László (Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség)
 ▶ 2003–2005 Bővíz László (Vajdasági Magyar Cserkészszövetség)
 ▶ 2005–2008 Vitéz László (Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség)
 ▶ 2008–2011 Lendvai-Lintner Imre (Külföldi Magyar Cser-

készszövetség)

 ▶ 2011–2013 Buday Barnabás (Magyar Cserkészszövetség)
 ▶ 2013– Lendvai-Lintner Imre (Külföldi Magyar Cserkészszövetség)

Az elnököt és az alelnököt az MCSSZF háromévenkénti tisztújító 
közgyűlése titkos szavazással választja meg, továbbá az Össz-
magyar Cserkésziroda igazgatóját is e közgyűlés választja.

Az MCSSZF kiadványai
 ▶ Magyar Cserkész Almanach 

Első kiadás: 1992, Budapest. Második, felújított kiadás: 2000, Du-
naszerdahely. A szövetségek felépítését, tevékenységét mutatja 
be. Ismerteti a főbb tisztségviselők neveit. A kiadvány amellett, 
hogy helyzetképet ad a világ magyar cserkészetéről, népszerűsí-
tő szerepet is tölt be: az olvasó tudomást szerezhet arról, hogyan 
és honnan indul a cserkészet, mi a cserkészet, hogyan válik cser-
késszé az ember. Harmadik kiadás: 2013, Budapest. Átfogó ké-
pet ad a Fórumról, működéséről, alapelveiről, az alapját képező 
Összmagyar Cserkészstratégiáról, az Irodáról és a szövetségek-
ről, mindezt modern, fiatalos, vonzó és eladható külsővel. 

 ▶ Szabóné Rér Anna: Kiscserkész vezetők kézikönyve 
Első kiadás: 1992, Dunaszerdahely. Módszertani kiadvány a 
Kárpát-medencében újraindult magyar cserkészszövetségek 
munkájának segítésére.

 ▶ Környezetvédő cserkész 
Első kiadás: 1994. A Cserkész Világszövetség Központja mód-
szertani kiadványának, a környezetvédő cserkészprogramnak 
magyar fordítása. A program az UNEP közreműködésével ké-
szült; az Egyesült Nemzetek Környezetvédő Programja által 
kiadott kis kézikönyv számtalan gyakorlati tanáccsal próbálja 
megkönnyíteni a cserkészmozgalmaknak a környezetet érin-
tő problémákban való eligazodást: az ökológiai nevelést és 
a környezetvédelem terén elengedhetetlen tevékenységet. A 
cserkészmozgalom mindig aktív erőként lépett fel a természet 
védelmében. A Földet manapság sújtó problémák mérhetetle-
nül bonyolultak, és világméretűvé váltak. Ez a kiadvány ezért 
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inkább a megelőzésre, az ökológiai nevelésre összpontosít, 
semmint a puszta védelemre.

 ▶ Cserkész
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség által 1990-től kiadott 
havilapot 2007 ősze óta az MCSSZF közös újságjának tekinti. 
A tagszövetségek nemcsak közösen terjesztik, hanem aktívan 
bekapcsolódnak a lap szerkesztésébe és a kiadás anyagi fede-
zetének előteremtésébe is.

A Fórum tevékenysége 2014-ben
Az összmagyar cserkészet égisze alatt 
pályáztak idén is a tagszövetségek a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez az 
Összmagyar Cserkészstratégiában 
meghatározott pontok mentén. A 
meglévő csapatok megerősítésé-
re, újak alapítására, a látható 
és vonzó cserkészet kialakí-
tására, illetve az összmagyar 
cserkészet erősítésére épített pá-
lyázatok sikeresen zárultak, a szövet-
ségek a következőképpen részesültek a 
BGA által felkínált 100 millió forintból:

 ▶ a Kárpátaljai Magyar Cserkészszö-
vetség 14 800 000 forintot, 

 ▶ a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 11 700 000 
forintot,

 ▶ a Romániai Magyar Cserkészszövetség 25 900 000 forintot,
 ▶ a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 17 900 000 forintot,
 ▶ a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 29 700 000 forintot nyert.

Az ÖMCSST-ben meghatározottak alapján a szövetségeknek 
az önmaguk által meghatározott létszámnövekedést a követ-
kezőképpen sikerült elérniük 2013-ban: az MCSSZ 2012-höz 
képest 633 cserkésszel, a KMCSSZ 150 cserkésszel, az RMCSSZ 

500 cserkésszel, a VMCSSZ 15 cserkésszel, a KáMCSSZ 60 cser-
késszel növelte szövetségének létszámát. Az SZMCS-ben három 
cserkésszel lett kevesebb 2012-höz képest. Ez a Fórum szintjén 
9,6%-os növekedést, azaz 1345 cserkésszel többet jelent, mind-
össze egy év leforgása alatt. 
A fent említett összegek alapján az Összmagyar Cserkésziroda 
tagdíjakból származó bevétele 4 500 000 forint volt a 2013-as 
évben, ami fedezi az iroda kiadásait, melyek a következők vol-

tak: irodavezető és gyakornok bére, irodaköltség, kommu-
nikációs költség, évi kétszeri fórumülés támogatása a 

projekten felül, honlap létrehozása és 
éves bejelentése, szakmai találkozók 
és továbbképzések költségei, kiadvá-
nyok, illetve tartalékként felhalmozott 
160 000 forint. 

A sikeres BGA-s pályázatok mel-
lett fontos megemlítenünk 

az összmagyar segédtiszt-
képzést, melynek pozitív vissz-

hangjaként a palásti tábor az első, 
16 fős táborhoz képest idén megdup-
lázta jelöltjeinek létszámát, sőt mi 
több, a számottevő erdélyi érdeklődés 
következtében létrejött a nagyenyedi 
tábor is, közel 30 jelölttel.

Érdemi változás várható a tagszövetségek kommu-
nikációjában a hivatalos Fórum honlap létrejöttének kö-

szönhetően. A honlap létrehozása 150 ezer forintba került, 
ami az elvárások szerint a gyorsabb és közvetlenebb kom-
munikációban fog megtérülni. A www.mcsszf.org ezentúl egy 
olyan központi szerverként szerepel az összmagyar cserké-
szet életében, amely megbízható és aktuális információkkal 
látja el az érdeklődőket a hatheti rendszerességgel megjele-
nő közös hírlevél, a Kapocs mellett.



16



17



18

kárpáTaljaI magyar
CserkészszÖveTség
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Szövetségünk 1991-es megalakulása óta folyamatosan műkö-
dik, mint Kárpátalja legrégebbi és egyik legnagyobb ifjúsági 
szervezete. Az elmúlt huszonhárom évben hullámzó teljesít-
ményt mutattunk. Jelenleg éppen felívelő időszakot élünk.
Több éve rendezzük a Forrai Sándor Rovásírásversenyt, a kez-
detektől mi szervezzük a Betlehemi Láng kárpátaljai fogadását 
és terjesztését. Alapító tagjai vagyunk a Kárpátaljai Magyar 
Ifjúsági Tanácsnak, a Magyar Ifjúsági Konferenciának. Magyar-
ország köztársasági elnökétől a Köztársaság Elnökének Díszok-

levele Éremmel kitüntetést kaptuk, idén a Fiatalok a Polgári Ma-

gyarországért Díjat, illetve tiszteletbeli elnökünk, Popovics Béla 
Magyar Örökség Díjat kapott.
Az elmúlt években az Összmagyar Cserkészstratégia alap-
ján erőteljes szervezetfejlesztési munkába kezdtünk, mely-
nek főbb területei: felnőttképzés nem cserkészek számára, 
későbbi csapatalapítási lehetőséggel, a szakági – hegyi túra 
és regös – munka beindítása, nagyobb népszerűsítő progra-
mok, új csapatok szervezése, meglévő csapatok erősítése, 
tagság növelése, saját őrsvezetőképzés beindítása, a látható 
és népszerű cserkészet megvalósítása.
Idén a Bethlen Gábor Alapon keresztül a magyar államtól ka-
pott támogatásnak köszönhetően komoly fejlesztések tör-
téntek, sok szövetségi és csapatprogram valósult meg. A leg-
jelentősebb idei eseményünk a tíz év után újraindított hazai 
őrsvezetőképzés, melynek hivatástisztázóját, a tábort és a záró 
próbát is idehaza, saját gárdával vezényeltük le, 22 jelölttel. Se-
gédtiszt-jelöltjeink továbbra is az MCSSZF segédtiszti táborába 
jelentkeznek, idén öten végeztek. Ezenkívül őrsvezetői tovább-
képzést tartottunk, megszerveztük első tiszti konferenciánkat, 
a Cserkésznapot, felnőttek számára immár második alkalom-
mal képzést tartottunk Bevezetés a cserkészetbe címmel, azzal 
a szándékkal, hogy olyan településeken is tudjunk megfelelő 
személyeket találni csapatalapítási céllal, ahol nincs csapa-
tunk. Regös szakágunk hagyományos disznóvágási programot 

szervezett, csapataink farsangi, szüreti, illetve Katalin-bált szer-
veztek. Fejlesztettük a KáMCSSZ központi irodájának felszerelt-
ségét, központi szövetségi, kölcsönözhető tábori felszerelésala-
pot hoztunk létre, a hegyi túra, vízi és regös szakágunk számára 
felszerelést vásároltunk, tárolásukra pedig könnyűszerkezetes 
raktárt építettünk. Működő csapataink számára belső pályá-
zatot írtunk ki; főleg csapat- és táborozási felszerelésre, tartós 
élelmiszerre kértek és kaptak támogatást. Új tagsági kártyákat 
adtunk ki, csapataink számára tárhelyet és egy honlapvázat 
biztosítunk, amit nekik csak tartalommal kell feltölteniük. A 
nyári zánkai CserKészen a Kárpát-medencében táborba 55 főt 
juttattunk el, székelyföldi és galíciai, I. világháborús tematikájú, 
többnapos utunkon közel negyven cserkészünk vett részt.
Jelenleg nyolc csapatban, négy alakuló csapatban, tizenkét te-
lepülésen közel 500-an folytatnak aktív cserkészmunkát Kárpát-
alján. Társadalmi elfogadottságunk és média-megjelenésünk 
nagyon jónak mondható. Az Ukrajnában zajló események bo-
nyolítják a munkánkat, hosszú távon pedig akár még veszélyez-
tethetik is, de mindenképpen nehezítik a rövid- és hosszú távú 
tervezéseket, ennek ellenére lelkesen végezzük munkánkat.

vezeTőség
Elnök: Popovics Pál cst.

Ügyvezető elnök: Farkas György st.
Nevelési vezető: Baráthné Komár Ágnes st.

Vezetőképző vezető: Ilosvay Attila st.
Mozgalmi vezető: Molnár Beáta st.

Gazdasági vezető: Balogh Oszkár st.
Külügyi vezető: Ilnicky Gabriella st.

kapCsolaT 89600 Munkács, Kossuth u. 1.  - Ukrajna
Telefonszám: +380509791137, +380502191916.  E-mail: kamcssz@gmail.com, iroda.kamcssz@gmail.com
Honlap: www.cserkesz.com.ua  Facebook: www.facebook.com/KarpataljaiMagyarCserkeszszovetseg
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külFÖldI magyar
CserkészszÖveTség

A cserkészet betiltása után a magyar cserkészet Nyugat-Európa 
menekültáboraiban éledt újjá 1945-46-ban. Csapatok alakultak 
ott, majd a kivándorlásokat követően főként a tengerentúlra he-
lyeződött át tevékenységünk. A Külföldi Magyar Cserkészszövet-
ség 62 csapata, 2400 cserkésze ma már négy földrészen működik: 
Európában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és Ausztráliában.
Világrészek, országok magyar cserkészeinek kapcsolatát erősítik 
folyóirataink (a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja), a jubileumi 
táborok, a tanulmányi ösztöndíjak, a vezetőképző táborok.
Könyvkiadásunk jelentős. Főként tankönyveket, cser-
készkönyveket és néprajzi munkákat adunk ki. Tánc- és 
regöscsoportjaink elsőként alakultak a nyugati világban, és 
sok civil tánccsoport magját alkották vezetőink. Központi ve-

zetőképző táborunk (Fillmore, NY) mellett Ohióban, Ausztráli-
ában, Németországban és Brazíliában tartunk fenn cserkész-
parkokat. Cserkészházaink vannak New Brunswick, Garfield, 
Sydney, Buenos Aires és Cleveland városokban.
A külföldön élő, magyar származását értékelő fiatal a cserké-
szetben találja meg azt a környezetet, ahol érdekes foglalkozá-
sokkal, barátok társaságában fejlesztheti ismereteit, jellemét 
és magyarságtudatát. Ma már cserkészeink nagy része harma-
dik generációs: már szüleik, cserkészvezetőik is külföldön szü-
lettek. Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a magyar nyelv 
megőrzésére és a magyarságismeret elsajátítására.
A külföldön folytatott foglalkozás és kiképzés mellett viszont 
egyre fontosabb az is, hogy a fiataloknak alkalmat adjunk 
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arra, hogy személyesen megismerjék Magyarországot és a 
Kárpát-medence magyarlakta vidékeit.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) terveinek és straté-
giájának egyik legfőbb célja a magyar nyelvű cserkészet terjesztése 
nyugaton, a diaszpórában, a nevelési program minőségének javu-
lását előtérbe helyező létszámbővítésen keresztül. Erre az átfogó 
stratégiai célra használtuk fel a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 
elnyert pályázati forrást is, mégpedig a következő négy területen:

Működő csapatok megerősítése
 ▶ Biztosítani kell, hogy új cserkészeink mellett képzett, fel-

készült vezetőink is legyenek minden korosztály számára. 
Figyelmet kell fordítani a vezetői közösségépítésre. Ezt a 
dél-amerikai vezetőképző táborok támogatásával valósí-
tottuk meg, kiscserkész képzést tartottunk Argentínában.

 ▶ Ahhoz, hogy a KMCSSZ be tudja tölteni nemzetközi mun-
káját, biztos háttérre van szükség. Ezt egyfelől a KMCSSZ 
központi irodájának fenntartása biztosítja, másfelől az ál-
lami hatóságok által megkövetelt szakszerű könyvelésnek 
is meg kell felelni, mely a jogi hátteret adja.

Új csapatok alapítása
 ▶ Új csapatokat kell alapítani ott, ahol ma nincs aktív cserkész-

csapat. Ezt a célt a csapatindító csomagok elkészítésével és a 
megfelelő városokba való eljuttatásával, valamint csapatalapí-
tási hétvégék és programok szervezésével értük, illetve érjük el.

Vonzó cserkészet kialakítása
Ezen a területen az a fő cél, hogy a mai kornak megfelelő 
anyagokon keresztül elérjük a mai külföldi magyar ifjúságot. 
Ennek érdekében:

 ▶ új, szép és vonzó magyarságismereti tankönyveket adtunk ki,
 ▶ minőségi regös tábort, valamint modern és tanulságos 

tisztikonferenciát szerveztünk,

 ▶ cserkészújságunkat eljuttattuk a fiataloknak,
 ▶ adakozói hírlevelet adtunk ki új, színes kivitelben.

Látható cserkészet megalapozása
 ▶ Elkezdtük cserkészparkunk vonzóvá és modernné tételét: 

a Sík Sándor cserkészpark, valamint a Nyári Magyar Iskola 
fejlesztésére fordítottuk a kapott összeget.

 ▶ Európai kerületünk Hárshegy cserkészparkjában felújítot-
tuk a szennyvízrendszert, amelyet évek óta terveztünk.

 ▶ Évente kiadott Cserkésznaptárunk is szélesebb kör számá-
ra vált elérhetővé.

 ▶ A Magyar Iskolatábor részére megfelelő számítógép-felsze-
relést szereztünk be a minőségi munka folytatásának érde-
kében.

 ▶ Új honlapot készítettünk a cserkészet és a jubileumi tábor 
részére.

A világ változik; új kihívásoknak, ugyanakkor új lehetőségeknek 
nézzünk elébe. Ami nem változik, az a cserkészideál: elitnek len-
ni, az árral szemben úszni, de nem öncélúan, hanem azért, hogy 
szolgáljunk, hogy vállaljuk a magasabb eszményeket: Isten, a 
haza, az embertársak és a magyarság szolgálatát. Bízunk benne, 
mert tudjuk, hogy Szövetségünk minden tagja és minden vezető-
je önkéntesen, meggyőződésből és lelkes áldozatkészséggel vég-
zi munkáját. Kétségtelenül ez a legnagyobb és legéltetőbb erőnk.

kapCsolaT 2850 Rt. 23N, NEWFOUNDLAND, N.J. O7435  – USA
Telefonszám: +1 (973) 874-0384.  E-mail: kmcssz@aol.com
Honlap: www.kmcssz.org  Facebook: www.facebook.com/kulfoldimagyar.cserkeszszovetseg

vezeTőség
Elnök: Lendvai-Lintner Imre cscst.

Alelnök, IB elnök: Dömötör Gábor cscst.
Főtitkár: Szórád Gábor cscst.

Vezetőtiszt: Szentkirályi Pál cscst.



22

magyar
CserkészszÖveTség

A Magyar Cserkészszövetség számára a 2014-es év a látható változásokról szólt, amelyek jól mutatják a közös stratégiában 
megfogalmazott célok felé tett lépéseinket. Taglétszámunk tízezerre nőtt, folyamatosan zajlanak a csapatalapítások, több 
ezer főt megmozgató rendezvényekkel és média-megjelenésekkel tettük láthatóvá a cserkészetet, illetve megszólítottuk a 
felnőtteket, a pedagógusokat is. 



23

Belső fejlesztések
Eszközparkunkat sátrakkal, tábori eszközökkel újítottuk meg, 
melyek a mozgalom tagjai számára kedvezményesen elérhetők. 
Új formát öltöttek a csapatok által használt toborzó és oktatási 
segédanyagaink, ismét elérhető nyomtatásban a népszerű Ma-
gyar Cserkész és a Vezetők Lapja, s elindítottunk egy újságot a 
már nem napi szinten tevékenykedő cserkészek számára Légy 
Képben! címmel. Fokozatosan építjük fel azokat a munkacso-
portokat, amelyek segítik meglévő közösségeinket, dolgoznak 
a tagtoborzáson, illetve a minőségi növekedésen is, mint a Pe-
dagógiai Fejlesztő Munkatársak (PFM) vagy a Csapatalapítási 
Összekötők (CSÖK). A vezetőképzés is megújul, mind tartalmi-
lag, mind szerkezetileg. Szakágaink szinte minden rendezvé-
nyünkön megjelennek, tevékenységük pedig nemcsak a meglé-
vő közösségeink, hanem a civilek számára is vonzó. 

Felnőttek és pedagógusok
Olyan felnőtteknek, akik szeretnének a kisközösségi ifjúságne-
veléssel megismerkedni a cserkészmozgalom példáján keresz-
tül, ingyenes alapozó felkészítőt szervezünk, illetve megszólí-
tottuk a pedagógusokat is. 2014 őszén útjára indult ingyenes 
akkreditált pedagógusképzésünk, ami által az oktatás terüle-
tén is átadhatjuk a cserkészet nevelési módszereit.

Rendezvények
A mindenki számára nyitott rendezvényeinken több mint ki-
lencezer embernek volt lehetősége találkozni a mozgalommal. 
Emléktúrák – Tavasszal és ősszel immár hagyományosan 
rendeztük meg helyi csapatokkal emléktúráinkat több vidéki 
városban. Ezeken a rendezvényeken több száz civil résztvevő 
túrázhatott együtt a cserkészekkel.
Országos Cserkésznap – Áprilisban Országos Cserkésznapot tar-
tottunk. A programokban bővelkedő eseményen több mint 3300-
an vettek részt, akik közül ezren még nem ismerték a cserkészetet. 

A sajátjainkon kívül részt vettünk más, nagyszabású rendez-
vényeken is, mint például a Gyerek Sziget, ahol több ezer 
gyermek vett részt programjainkon, akik végighaladhattak 
a különleges, cserkészszemlélethez illeszkedő, fából készült 
akadálypályán is. A közel húsz elemből álló pálya nagy sikert 
aratott a Cserkész Balaton elnevezésű programon és a 2014 
nyarán indult és azóta folyamatosan zajló országjáró ren-
dezvényünkön is, amellyel a helyi közösségi életet kívánjuk 
fellendíteni az ország több pontján. 

Nyári táborok cserkészekkel 
A „CserKészen az Életre” nyári táborban idén 1250 gyermek 
nyaralhatott öt turnuson keresztül a cserkésztáborhoz hasonló 
körülmények között. Ennek a programnak a révén az elmúlt két 
évben csaknem háromezer, többnyire hátrányos helyzetű gyer-
mek nyerhetett bepillantást a cserkészetbe. A „CserKészen a 
Kárpát-medencében” táborokban pedig a külhoni magyar 
cserkészszövetségek kedvezményezettjei, közel 450 határon 
túli magyar anyanyelvű gyerek kapott lehetőséget értékes cser-
készprogramokon való részvételre Zánkán.

Média-megjelenések
A cserkészettel kapcsolatos rendezvényekkel, hírekkel szá-
mos médiafelületen megjelentünk 2014-ben. Emellett te-
matikus műsorok is szenteltek külön adást a cserkészetnek, 
mint a Család Barát magazin, vagy a népszerű televíziós ve-
télkedő, a Maradj talpon! A cserkészet így több százezer em-
berhez juthatott el a 2014-ben.

kapCsolaT Cím: 1025 Budapest, Tömörkény utca 3/a., 2. emelet    Levélcím: 1255 Budapest, Pf. 192.
Telefonszám: +36 20 548 17 66.    E-mail cím: titkarsag@cserkesz.hu  
Honlap: www.cserkesz.hu    Facebook: www.facebook.com/MCSSZ

vezeTőség
Országos elnök: Buday Barnabás cst. 

Országos ügyvezető elnök: dr. Henn Péter csst. 
Országos vezetőtiszt: Solymosi Balázs cst. 
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románIaI magyar
CserkészszÖveTség

Az RMCSSZ 1990 óta végzi ifjúságnevelő munkáját. Az azóta el-
telt 25 év alatt Románia egyik legnagyobb magyar ifjúsági szer-
vezetévé nőtte ki magát. Tevékenységeink országos szinten, az 
egyes körzetekben, csapatokban, azokon belül őrsökben, néhol 
rajokban zajlanak. 7-10 éves kiscserkészektől szép kort megélt 
öregcserkészekig minden korosztály fellelhető csapatainkban, 
melyek a tömbmagyarságban és a szórványmagyarsággal ren-
delkező településeken is működnek.
A cserkészmunka az év nagy részében a csapatokban zajlik, de 
arra is hangsúlyt fektetünk, hogy a csapatok országos szinten 
is találkozzanak egymással. Ennek érdekében évente számos 
szövetségi rendezvényt szervezünk, a báloktól a különböző ve-

télkedőkön át egészen a lelki feltöltődést szolgáló programokig 
(cserkészbál, szüreti bál, rovásírás verseny, énekverseny, sport-
napok, Pentaktív, cserkész és vezetői lelki napok).
Ezek a már hagyományosnak számító programok, de a 2014-
es év sok újdonságot is hozott számunkra. Erdélyben is az 
Összmagyar Cserkészstratégia mottója alapján dolgozunk, 
igyekezve biztosítani minden magyar gyereknek a lehetősé-
get, hogy találkozhasson a cserkészettel.
Az idei évet a belső építkezés éveként határoztuk meg, így 
elsősorban azokra a tevékenységekre fektettünk hangsúlyt, 
amelyek szervezeti és mozgalmi szempontból is meghatároz-
zák a Szövetség munkáját. Ilyenformán idén prioritást kapott 
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a vezetőképzés, az infrastruktúra fejlesztése és az adminiszt-
ratív munkák naprakész állapotba hozása.
Az egymásra épülő vezetőképzési folyamatoknak, az érdek-
lődő felnőttek bevonásának, az önkéntes nevelői munká-
nak, az újszerű toborzási stratégiáknak és néhány frissen 
kiadott nyomtatványnak (Vezetői Kézikönyv, Mi fán terem a 

cserkészet?, szórólapok, toborzási segédanyagok, plakátok) 
köszönhetően 1600-ról 2100-ra nőtt az aktív cserkészek szá-
ma. Érezni lehet ezt az ugrásszerű növekedést: az idei évben 
a vezetőképző táborban közel 400 személyt számláltunk, volt 
segédőrsvezető-, két őrsvezető-, a segédvezető-, kiscserkész-, 
családos és a GHB önkéntes kisegítő altábor.
Tavaly december 7-én ünnepélyes keretek között avattuk fel a 
Szövetség székházát Csíkszeredában. Először mondhatja ma-
gának az RMCSSZ, hogy saját tulajdonú ingatlanja van: Nagy-
enyeden a Svájci Háznak nevezett épület. Hosszú tárgyalások 
eredményeként jutottunk el oda, hogy Mócs falu római katolikus 
plébániájának épületét és a hozzá tartozó területeket hosszú 
távú szerződés keretén belül használatba vehettük.
Fontos eredményként értékeljük, hogy a szamosújvári köz-
gyűlésen, az Élő példaképek projekt során cserkészfogadalmat 
tett, s ezáltal az RMCSSZ tiszteletbeli tagja lett Tamás József 
római katolikus püspök úr. A cserkészet társadalmi elismert-
ségének növekedéseként és a történelmi egyházak támogatá-
sának megnyilvánulásaként foghatjuk fel ezt az eseményt. Azt 
is fontosnak érezzük ebből a szempontból, hogy egyre több 
egyházi, civil, ifjúsági és környezetvédelmi szervezet keresi a 
velünk való partneri kapcsolatot és a közös projektek lehető-
ségét. Ezt támasztja alá az is, hogy a Csíksomlyói Ifjúsági Ta-
lálkozó megszervezésében az RMCSSZ aktív szerepet vállalt.
Idén is sor került a CserKészen az életre zánkai tábor megszer-
vezésére, ahol a résztvevő 250 gyerek átélhette a cserkésztábor 
hangulatát az őrsi foglalkozások, az esti tábortüzek által, mindezt 
keretmesével átszőve. A pünkösdi búcsún pedig idén is bizonyí-

tottuk, hogy fogadalmunkhoz híven Isten felé is elköteleződünk: 
120 cserkész és vezetőik vettek részt cserkészdíszben a búcsún.
Előretekintve a 2015-ös évet a kifelé való nyitás évének ne-
veznénk, egy Emlékév több különleges projekttel. Ennek fő 
momentuma a szövetségi nagytábor lesz, mellyel megünne-
peljük a Szövetség fennállásának 25. évét. Ebben az évben 
igyekezetünk zöme arra fog terelődni, hogy az elmúlt 25 év 
munkájának eredményeit megmutassuk a romániai társada-
lomnak és a nagyvilágnak.

vezeTőség
Elnök: Kasza Tamás csv. 

Ügyvezető elnök: Györgyjakab Pál-István csv.
Mozgalmi vezető: Kónya Tibor csv.
Gazdasági vezető: Grüman Éva sv.

Vezetőképző vezető: Kerekes István csv.
Külügyi vezető: Györgyjakab Timea-Rita csv.

Nevelési vezető: Molnár Gál Sarolta sv.
Tiszteletbeli elnök: † Gaál Sándor csv.
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A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a Felvidék legnagyobb 
ifjúsági szervezete. 1990-ben alakult újjá, ám gyökerei egészen 
1913-ig, a magyar cserkészek legendás vági tutajútja előtti idő-
szakig nyúlnak vissza.

2014-ben is elsődleges célunk volt a felvidéki magyar fiatalok ne-
velése, hogy növekedjenek Isten felé, vezessék közösségeiket és 
megőrizzék a magyarság és a természet értékeit. Szövetségünk 
munkája az Összmagyar Cserkészstratégia mentén zajlik, nem volt 
ez másképp 2014-ben sem, amiről eredményeink tanúskodnak.

Az év folyamán több országos eseményt is sikerrel rendeztünk 
meg, a legjelentősebbek az Országos Akadályverseny, ahol az 
őrsök mérettettek meg; a nagy népszerűségnek örvendő Or-
szágos Métabajnokság és az újonnan útnak indított Sportnap, 
melyre már ez első alkalommal is több mint százan érkeztek. 
A nyár hagyományosan a cserkésztáborok és a vezetőképző tá-
borok jegyében telt. Büszkék vagyunk rá, hogy saját vezetőkép-
ző táboraink mellett ismét mi adhattunk otthont az összmagyar 
segédtisztképzés táborának is. Természetesen nem maradtunk 
ki a nemzetközi sodrásból sem. Tagjaink ott voltak a vajdasági 
cserkészek nagytáborában, részt vettek az USA-ban megvaló-
sult ösztöndíjprogramban, és együtt gondolkodtunk a különfé-
le nevelési konferenciákon, munkaértekezleteken.

Szövetségünkben többszintű megújulás van folyamatban. Ne-
velési rendszerünk évekkel korábban megkezdett megújítása 
már a finisben van, zajlanak az utolsó pontosítások, és már 
készülünk 2015-ös bevezetésére a cserkészcsapatainkban, va-
lamint a vezetőképzésekben.
Idén láttunk neki a szervezeti struktúra átalakításának, hogy 
hatékonyabb és vonzóbb munkaelosztással tudjuk működtetni 
a szervezetet, és ezáltal a fiatal felnőttek is lehetőséget lássa-
nak a szövetségi munkában való részvételben.

Stratégiai cél a meglevő csapataink megerősítése és az új 
csapatok alapítása. Az előbbi érdekében csapatvezetői ki-
adványokat és arculati anyagokat adtunk ki 2014-ben, új 
hírlevelet indítottunk a belső kommunikáció egyszerűsíté-
sére, alakulóban van egy mentori rendszer felállítása, vala-
mint elkészült egy csapatértékelő űrlap, amely a csapatok 
munkájának követésére és belső értékelésükre szolgál. Az új 
csapatok alapítása végett összeállítottunk egy toborzócso-
magot új információs anyagokból és játékos foglalkozások 
alapkellékeiből, és elkezdtük egy toborzócsapat összehívá-
sát is. Továbbra is erősítjük a szakcserkészetet, az épülő vízi-
cserkész-telep mellett nagy figyelmet fordítottunk magának 
a vízi cserkészetnek a népszerűsítésére is, valamint a csapa-
toknak szóló támogatási rendszerbe is külön pontként épült 
be a szakcserkészet helyi szinten való fejlesztése.

Az év folyamán elért sikerekért nem csak önkéntes vezetőink-
nek, hanem a szülőknek, valamint a cserkészetet önzetlenül 
támogató segítőinknek is hálával tartozunk.

kapCsolaT Szent István tér 269/6., Dunaszerdahely 929 01 – Szlovákia
Tel.: +421-31-5527-121.   E-mail: szmcs@szmcs.sk
Web: www.szmcs.sk   Facebook: facebook.com/cserkeszszovetseg   Twitter: twitter.com/szmcs

vezeTőség
Ügyvezető elnök: Csémi Szilárd cst.

Szövetségi Cserkésztanács: 
Kocur László st. (elnök), Bartal 

Zoltán st., Gál Angelika cst., Gálik 
Zoltán st., Hanusovszky István st., 

Szanyi Tamás st., Szeghő Sándor st.
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kapCsolaT Cím: 23000 Nagybecskerek, Magyar kommün 56. – Szerbia

Telefon: +381691233690   E-mail: vargazoltan.sdb@gmail.com
Honlap: vmcssz.cserkesz.hu   Facebook: www.facebook.com/vmcssz

vezeTőség
Tiszteletbeli elnök: Kalapis Stojan cst.

Elnök: Varga Zoltán cst.
Alelnök: Kantardžić Emil

VKVT: Szabó Hunor st.
Nevelési vezető: Salamon Szilvia cst.

Külügyi vezető: Kratz Krisztián cst.

A 2014-es év jelentős volt számunkra, ugyanis több jubileumi 
rendezvény megszervezése és az ünneplés jegyében telt.
A legfontosabb esemény Szövetségünk életében a vajdasági ma-
gyar cserkészet újraéledésének 25. évfordulója volt. 1989-ben egy 
muzslyai padláson talált poros cserkészkönyv és néhány lelkes fiú 
érdeklődése, kitartása vezetett a Vajdasági Magyar Cserkészszö-
vetség későbbi megalakulásához. Az esemény méltó megemléke-
zése volt az a Jubileumi Nagytábor, melyet 2014. augusztus 5-13. 
között szerveztünk meg Kishegyesen, közel 300 résztvevővel, s 
amely Szövetségünk eddigi legnagyobb létszámú rendezvénye 
volt.  A vajdasági cserkészek mellett a testvérszövetségek (Kárpát-
alja kivételével) és a Szlovén Cserkészszövetség is képviseltették 
magukat a Nagytáborban, melynek kerettörténete rendhagyó 
módon nem történelmünk egyik hódító korszakát vagy nagy csa-
táját dolgozta fel, hanem a Mária Terézia által felvirágoztatott Dél-
vidék építésére, fejlesztésére és a távoli területekről idetelepült 
népek békés együttélésére fektettük a hangsúlyt.
Másik jubileumi rendezvényünk a horgosi cserkészcsapat megala-
kulásának 20. évfordulója volt, melyet május 3-án közösen ünne-
peltünk meg balatonboglári és szegedi cserkésztestvéreinkkkel. 
A rendezvényen méta-, kidobós és kispályás labdarúgó-bajnok-
ságon mérték össze ügyességüket a csapatok, helyismereti túrán 
vehettek részt az érdeklődők, valamint rovásíró és mesemondó 
versenyt szerveztünk. A versenyeket megelőzően cserkészkiállí-
tást nyitottunk meg, melyet a Szlovákiai Magyar Cserkészszövet-
ség gyűjteményéből és helyi emléktárgyakból állítottunk össze. 
A gyűjteményeket az év folyamán két helyen állítottuk még ki: 
Muzslyán és Kishegyesen, a Nagytáborban.
A jubileumi rendezvények mellett igyekeztünk hagyományos 
programjainkat is megtartani.
Február 14-16. között Temerinben regös hétvégét szerveztünk, 
ahol a fiatalok a kézműves műhelyek mellett táncházban is-
merkedtek a lépésekkel és egymással.
A Cserkészvilágnapot 2014. március 1-jén Csantavéren szervez-

tük meg. Több okból esett a választás erre a településre, melyek 
közül az volt a legjelentősebb, hogy itt újraszerveződőben van a 
cserkészet, így ezáltal lelkesítettük a fiatalokat, és a helyi elöljá-
rók is megismerkedhettek a mozgalommal.
Kishegyesen minden évben mintatábort szervezünk nem cser-
kész fiataloknak. Idén is sor került erre a rendezvényre július 
24-31. között, azzal a céllal, hogy minél több vajdasági fiatal ke-
rüljön kapcsolatba a cserkészmozgalommal, akik közül többen 
választják utána a cserkészéletet.
Nagy hangsúlyt fektetünk vezetőink képzésére. A 2014-es év 
eredményesen zárult: 17 új őrsvezető kapott képesítést, akik 
idén már elkezdték a munkát, őrsöket vezetnek; 6 segédtiszttel 
gyarapodott Szövetségünk, és egy cserkésztisztet képeztünk ki. 
Folyamatosan, helyi szinten részt veszünk településeink életé-
ben, megemlékezéseken, egyházi és nemzeti ünnepeinken tel-
jesítünk szolgálatot, ezzel is megmutatva, hogy ott vagyunk a 
Vajdaságban, és „híven teljesítjük kötelességeinket...”.
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Küldetésünk: lányok és fiatal nők teljes életre nevelése, lehető-
séget biztosítva számukra, hogy a legteljesebben kibontakoz-
tathassák képességeiket az élet minden területén.

Célkitűzéseink
 ▶ Stabil, jól strukturált, fejlődő szervezet.
 ▶ Értékeket közvetítő, aktív társadalmi szerepvállalás.
 ▶ Tagok toborzása és megtartása minden korosztályban.

Céljainkat izgalmas, kihívást jelentő ifjúsági programokkal 
valósítjuk meg, amelyek tartalmas szabadidős tevékenységet 
kínálnak a résztvevőknek, ahol tanulhatnak, fejlődhetnek, 
felfedezhetik tehetségüket. A heti rendszeres összejövetelek 
(melyeket erre a feladatra felkészített önkéntes vezetők tarta-
nak) mellett Szövetségünk változatos kulturális és szabadidős 
programokat biztosít tagjai számára a havonta megrendezett 
film- és könyvklubokon, az egyéni fejlődést célzó vezetői és ön-
ismereti képzéseinken. További programjaink elsősorban egy-
három napos találkozók, különböző táborok.
A cserkészlány mozgalom a világ legnagyobb, speciálisan lá-
nyoknak és fiatal nőknek szóló szervezete, amely világszerte 
10 millió tagot számlál. A nemzetköziség nálunk kézzelfogha-
tóvá válik, számos programunk nyújt találkozási lehetőséget a 
világ más tájain élő cserkészlányokkal.
Szervezetünk politikamentes, egyházaktól független, vallási 
hovatartozásra való tekintet nélkül bármely érdeklődő lányt, 
nőt befogad – 6 éves kortól. Szervezetünk egyik alapértéke a 

nyitottság, a tolerancia, amelyet igyekszünk minél teljesebben 
megvalósítani a gyakorlatban is.
Tapasztalatunk, hogy tagjaink programjainkon nagyobb önbi-
zalomra tesznek szert, a közösséghez tartozás élményét tapasz-
talhatják meg, és a világ legnagyobb, lányokkal és fiatal nőkkel 
foglalkozó nemzetközi szervezetéhez tartozhatnak.
A külföldi cserkészlány szövetségekkel kötött együttműködé-
sünk keretében indított toborzómunkának köszönhetően Szö-
vetségünk taglétszáma és ezzel együtt működő csapataink szá-
ma az elmúlt évben növekedett.

2014. július 5. és 9. között Hongkongban rendezték meg a 
WAGGGS világkonferenciáját, ahol a szövetséget Kaszás Móni 
képviselte. Előtte, június 25-én Budapesten a vezetőség felké-
szülési találkozót szervezett a WAGGGS világkonferenciájára a 
külügy iránt érdeklődőknek. Ez a rendezvény az ünnepi meg-
emlékezések sorát is gyarapította, melyeket a 2014-es cser-
készlány évfordulók kapcsán szerveztünk.

A Magyar Cserkészlány Szövetség 1993 óta társult, 2008 óta 
teljes tagja a Cserkészlány Világszövetségnek (WAGGGS, World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts). Szövetségünk meg-
figyelő tagja a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának is.

vezeTőség
Elnök: (betöltetlen)

Képzési felelős: Kaszás Móni
Pénzügyi felelős: Héjja Ági

Csapatszervezés: Magyar Panni
Külügyi vezető: Szalai Zita

Főtitkár: Téglás Andrea
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kapCsolaT 10000 Zagreb, Ulica kraljice Jelene 8. – Horvátország

Telefonszám: 00385 1 462 00 45
E-mail: janos.liko@zg.t-com.hr, oim.zrinyi.miklos@zg.t-com.hr

vezeTőség
Egyesületi elnök: id. Likó János

Elnökhelyettes: ifj. Likó János
Elnökségi tag: Kutin Dániel

A Zrínyi Miklós Cserkészcsapat 1996-ban alakult meg Zágráb-
ban. Az első horvátországi magyar érdekvédelmi szervezet 
magyarországi táborozási lehetőséget kínált a horvátországi 
magyar gyerekeknek. Először Csáfordjánosfára, a Magyar Gyer-
mekek Világtalálkozójára utaztak el, a kirándulást Likó János 
vezette. A cserkészcsapat eleinte helyi egyesületként műkö-
dött, de miután egyre többen jelentkeztek más településekről 
is, a horvátországi magyar fiatalok országos egyesülete lett. A 
tagok száma évről évre változik, tizennyolc és száz között mo-
zog. Jelenleg elsősorban Zágrábban tevékenykednek.

Tevékenységeik részeként aktívan kiveszik részüket a kulturális 
életből is. Céljuk, hogy összefogják a magyar fiatalokat és meg-
erősítsék őket nemzeti öntudatukban. A zágrábi Ivan Gundulić 
Általános Iskola tanulói is tagjai a cserkészegyesületnek. A két 
tannyelvű iskolában a horvát tanulók is kedvet kaptak a cser-
készethez, így mostanra már magyar és horvát nemzetiségű 
tagjai is vannak az egyesületnek. Az iskolában minden év feb-
ruárjában megtartják a Bi-Pi Day elnevezésű rendezvényt, mely 
alkalmat ad rá, hogy az iskolások megismerkedjenek a cserké-
szet tevékenységével. A Zrínyi Miklós Cserkészcsapat a zágrábi 
cserkészszövetség hagyományosnak mondható Köszöntsük a 

tavaszt! rendezvényén is rendszeresen részt vesz.

2014. május 23-án a zágrábi Mirogoj temetőben búcsúztatták 
Dr. Sztrilich Iván Pál jezsuita papot, a papi egyetem nyugalma-

zott filozófiatanárát, a cserkészcsapat egyik alapító tagját. Lelké-
nek üdvéért május 25-én mondtak imát a zágrábi magyarokkal 
közösen a felsővárosi Szent Márk templomban, ahol Sztrilich 
atya cserkésztestvérünk vasárnaponként tartott magyar nyelvű 
szentmisét, ahol fogadta a Betlehemi Lángot, és ahol ennek al-
kalmából szentmisét tartott nekünk. Emlékét megőrzi a csapat!

Bár a csapat aktivitása az utóbbi időben vezetőhiány miatt csök-
kent, tevékenységeihez továbbra is hozzátartozik a jótékonyko-
dás. Adventkor a Betlehemi Lángot, a béke szimbólumát a hor-
vát cserkészszövetség zágrábi csapatával közösen ajándékozták 
a város polgármesteri hivatalának, a Potočnica Óvodának, az 
Ivan Gundulić Általános Iskolának, egészségügyi intézeteknek, 
orvosi rendelőknek, gyógyszertárnak, idős, beteg személyek-
nek, mozgáskorlátozottaknak, kisbabás családoknak. Karácsony 
előtt téli ruhaneműket adományoztak a karitásznak.

A cserkészek szorgalma Likó Jánost arra bátorította, hogy a cser-
készcsapat több magyarországi és még távolabbi szervezetnek is 
a tagjává váljon, később pedig arra is, hogy az alakuló civil szer-
vezeteknek is alapító tagja legyen. Az egyesület tagja a Zágrábi 
Magyar Táborkeresztnek, a Magyar Öregcserkész Klubnak, a Ma-
gyar Cserkészszövetségek Fórumának, az Égtájak Kulturális és 
Közművelődési Egyesületnek, a Magyar Kultúra és Európa Egye-
sületnek, valamint a Kárpát-medencei Kulturális Szövetségnek.

HorváTországI 
magyarok 

zrínyI mIklós 
CserkészCsapaTa
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vmCssz jubIleumI
nagyTábor

2014. augusztus 5. és 13. között cserkészek lepték 
el a kishegyesi Welker-tanyát. A Vajdasági Magyar 

Cserkészszövetség fennállásának 25. évfordulóját 
ünnepelték a Magyar Cserkészszövetségek Fórumá-

nak szövetségei ezen a festői fekvésű tanyán. Ezen 
együttműködés keretében érkeztek a táborba a 

résztvevők Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből, 
Nyugat-Európából. Ezzel a gesztussal még inkább egy 

közös vérkeringésbe kapcsolták a Fórum tagságát, fej-
lesztve a magyar cserkészidentitást, a kapcsolatterem-
tés és a barátkozás pedig az együvé tartozás érzését erő-

sítette. A tábor sokszínűségéhez az is hozzájárult, hogy 
Szlovéniából húsz cserkész vett részt a Nagytáborban.

A mintegy 280 részvevő nyolc napon keresztül táborozott 
Kishegyesen, ahol hét altáborba szerveződtek a cserké-
szek. Több mint száz foglalkozás és program bonyolódott 

le a tábor ideje alatt, melyen megközelítőleg 40 vendég is 
tiszteletét tette. Kiscserkésztől az öregcserkészig minden-

kire gondoltak a tábor szervezői: temérdek külső és helyi 
program szolgálta a táborlakók minőségi szórakozását. A 

tábor keretmeséje a Mária Terézia korabeli Magyarország, 
illetve Délvidék volt. Ennek megfelelően az altáborok lakói 
Szabadka, Zombor, Óbecse, Nagybecskerek, Karlóca, Újvidék 

városait újra birokba vevő telepesek bőrébe bújtak, míg a tá-
bor vezetői – természetesen – Bécset képviselték. A táborlakók 

egész napos kirándulások során eljutottak azokba a városokba, 
amelyekben a tábori keretmese alapján éltek. Vidám cserkész-
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zsivajtól volt hangos az egész Délvidék, színes cserkészkendők és tábori pólók tarkí-
tották a nagyvárosok utcáit. A tábor ideje alatt folyamatosan megjelenő tábori lap a 
Császári Harsona nevet viselte. Mária Terézia alattvalói ebből az újságból értesülhettek 
a várható időjárásról és számos más hasznos tudnivalóról. A szervezők kihasználták 
a környék természeti adottságait is: a Topolyai-tó remek alkalmat és helyet nyújtott 
az úszásra, felüdülésre, kajakozásra és úszástanulásra, mint ahogy a híres kishegyesi 
löszfal árnyékában is mozgalmas és kreatív játékkavalkád során nyílt lehetőség fel-
hőtlen szórakozásra, barátkozásra és versengésre. A sajátos, cserkész Játék határok 

nélkül mellett egy másik program során is együtt mozgott az egész tábor. A roppant 
népszerű kézműves forgószínpad (bőrözés, faragás, sárkánykészítés, karkötőcsomó-
zás, agyagozás, kovácsolás, gyöngyfűzés, csuhézás, nemezelés, üvegfestés), a feszti-
válhangulatú gasztroudvar, az azt követő sokadalom és mesterségbemutató kötetle-
nebb, mégis értékes programeleme volt a rendezvénynek. Az aracsi pusztatemplom 
szakrális tere is újra megtelt hangokkal, a gyerekek kíváncsian hallgatták a helyhez 
kötődő legendákat. A Topolyai-tó volt a célpontja azoknak a túráknak is, amelyek so-
rán a cserkészek megismerkedhettek a Délvidék természeti környezetével, az épített 
környezetet pedig a kishegyesi helyismereti túrán fedezhették fel. Test és lélek egysé-
ge elválaszthatatlan: a vasárnapi tábori mise a lelket edzette, a testet a különféle, sok 
mozgást kívánó hadijátékok és a sportnap (méta, röplabda, foci, cserkészjátékok). 
Testi teljesítményüket próbára tehették a cserkészek a rohampályán, cserkésztudá-
sukról pedig az akadálypályán adhattak számot.
Az est leszálltával a táborhelyeken kigyúltak a tábortüzek. A közös nagy tábortűz 
mellett az altáborok olykor egymást látták vendégül, olykor magukban élték meg 
a tábori esték csodáját. De nem csak tábortűz volt az esti program: a kiscserké-
szek meseerdőben barangoltak, az egyik este pedig a magyar népzenéé volt. Ekkor 
táncház, valamit népzenei koncert szórakoztatta a táborlakókat. Ennek az estének 
kísérő eseménye a mindenki által látogatható teaház volt. Egyes éjszakai progra-
mok korosztályos besorolás alá estek: az idősebbek előadásokat hallgathattak 
a teaházban, és csillagászattal is foglalkozhattak. A Nemzetek Tánca nevű esten 
néhány délvidéki nemzeti közösség képviselői mutatkoztak be, akik nemzetük 
autentikus táncát hozták el a cserkészeknek: szlovák és montenegrói táncosok 
ropták, magyar tamburazenekar muzsikált. Az est csúcspontja pedig a lélegzetel-
állító tűzzsonglőr-bemutató volt. A tábor utolsó estéjén negyven kiscserkész tett 
ígéretet, huszonhét cserkész pedig fogadalmat.
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Összmagyar
segédTIszTképzés
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Szokatlan hangokat hallottak a közeli erdőből 2014. július 14. és 25. között a felvidéki Palást, illetve az erdélyi Nagyenyed lakosai. 
Feltevések szerint több tucat cserkész fészkelte be magát a fák közé, és a rétet is elfoglalták. Balta, fűrész, csákány, tűz, nóta hangját 
vélték felfedezni az arra merészkedők. Hogy mi történt igazából?

Cserkésztábor zajlott, de nem akármilyen, hanem STVK, azaz segédtiszti vezetőképző tábor, amelyet immáron második alka-
lommal szervez és valósít meg a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF). Számokban kimutatva, röviden összefoglalva: 
több mint 80 segédtiszt (segédvezető) jelölt és törzstag 8 országból, 2 földrészről, 2 helyszínen, 10 napig sok-sok órai munkával 
igyekezett otthonná varázsolni a számukra kijelölt erdőket.
Így alakult át kitartó munkával e két erdős helyszín jól kiépített, erős menedékké, a különböző országokból érkező ismeretlen 
cserkészek tömege pedig összetartó közösséggé. 
Az MCSSZF segédtiszti vezetőképző tábor fontos esemény az összmagyarság tekintetében, hiszen már a múlt évben egy olyan 
összefogás vette kezdetét, amely több országon ível át és egy közös cél érdekében zajlik, az összmagyar cserkészetért. Egyik 
vezető szavaival élve, ez a képzés megtanít bennünket arra, hogyan fordíthatjuk a szövetségi kultúráinkból adódó különbsé-
geinket és tapasztalatainkat az összmagyar cserkészet javára.
A 2. MCSSZF STVK táborainak 10. napja valaminek a végét és a kezdetét is jelentette. A jelöltekből segédtisztek lettek, a tábor 
befejeződött, de az igazi munka még csak most kezdődik…

Bíró Zsuzsanna, Erdély
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mCsszF szakmaI
konFerenCIák

Az Összmagyar Cserkésziroda a 2014-es évben három konferen-
ciát tartott, melyek a kisközösségi ifjúságneveléssel foglalkoztak.
Az elsőt március 1-jén, a másodikat június 14-én, a harmadikat 
pedig október 4-én rendezték meg.

A konferenciákon több mint ötven vezető gyűlt össze, akik meg-
oszthatták egymással az Összmagyar Cserkészstratégiával kap-
csolatos tapasztalataikat, észrevételeiket.
A rendezvényeken mind a hat tagszövetség (Kárpátaljai Ma-
gyar Cserkészszövetség, Külföldi Magyar Cserkészszövetség, 
Magyar Cserkészszövetség, Romániai Magyar Cserkészszövet-
ség, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Vajdasági Magyar 
Cserkészszövetség) képviseltette magát. Minden szövetség 
beszámolót tartott az Összmagyar Cserkészstratégia alapel-
veinek megvalósításáról, illetve jövőbeli terveikről.
A márciusi konferencia fő témája a nevelésügyi módszertan 
átdolgozása volt, melynek elősegítésére műhelymunkákon kis 
csoportokban vitatták meg a vezetők a különböző alapdefiní-

ciókat, elvi és morális kérdéseket, mint például azt, hogy mi a 
cserkészet alapelve, célja, illetve küldetése.
Mindenki egyetértett abban, hogy rendkívül fontos és felelős-
ségteljes feladat az, hogy a magyar kultúrát és hagyományokat 
átörökítsük a következő generációknak.
A rendezvény folyamán a módszertanról is szó esett, megvi-
tatták többek között a cselekedve tanulás, a kisközösségi–őrsi 
rendszer, illetve a fogadalomtétel alapvető elemeit.
Sok esetben megmutatkozott a szövetségek közötti eltérő 
szóhasználat, illetve a szokások különbözősége, de min-
denki fontosnak tartja a nevelés kérdését, és látszott, hogy 
minden vezetőnek szívügye, hogy cserkészeink minőségi és 
értelmes nevelést kapjanak.
A júniusi rendezvény célja az volt, hogy a Magyar Cserkészszövet-
ség megismertesse eredményeit és jó gyakorlatait a testvérszö-
vetségek vezetőivel, az MCSSZ kerületi vezetőivel és a kisközös-
ségi ifjúságnevelésben jártas vezetőkkel. A projekt során készült 
szakmai termékek bemutatására, közreadására is sor került.
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A konferencia ezenfelül remek alkalmat nyújtott arra, hogy az 
MCSSZ és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának tagjai kö-
zött szorosabb munkakapcsolat alakulhasson ki, illetve min-
denki megismerhesse az Összmagyar Cserkészstratégia kerete-
in belül eddig elért eredményeket.
A résztvevők előadásokon és műhelymunkákon ismerhették 
meg a kisközösségi ifjúságnevelés területén eddig megvaló-
sult fejlesztéseket. 
Különös figyelmet kapott a kortárs önkéntes közösségvezetők 
képzésében elért eredmények bemutatása, ezen belül is a fej-
lesztési módszertan, illetve a strukturális átalakítások. Kitér-
tek arra is, hogy az MCSSZ hogyan kívánja tovább erősíteni a 
vezetőfejlesztés rendszerét.
Bemutatták a projektben eddig megvalósult kutatási eredmé-
nyeket is, az 1200 fős reprezentatív kérdőíves és fókuszcsopor-
tos kutatások következtetéseit, valamint a cserkészmozgalom 
megítélési, és a társadalom szabadidő-felhasználási mutatóit. 
A feltárt jó nemzetközi gyakorlatokat is megosztották, melynek 
köszönhetően a résztvevők olyan szakmai példákkal gazdagod-
hattak, melyekkel saját közösségeiket is építhetik.

Az októberi konferencia fő célja az volt, 
hogy a tagszövetségek megoszthassák 
egymással sikereiket, tapasztalataikat és 
elkészített nevelési anyagaikat, melyek az 
Összmagyar Cserkészstratégiának köszön-
hetően jöhettek létre.
Beszéltek arról, hogy a cserkészet egyre több 
helyre fog eljutni, és ahhoz, hogy mindenhol 
legyen csapatunk, mennyiség és minőség 
egyaránt szükséges. Tudnunk kell, hogy a 
gyerekeknek mire van szükségük, és mernünk 
kell nagyot lépni, hogy elérjük céljainkat.

A nap során minden tagszövetség bemutatót tartott az Összma-
gyar Cserkészstratégiában leírt célok megvalósításáról, valamint 
a jövőbeli tervekről. A vezetők így sokat tanulhatnak egymástól, 
hogy az esetleg problémásabb területeket hogyan kell kezelni, 
mit kell tenni azért, hogy minél sikeresebbek legyenek.
Abban minden szövetség egyetértett, hogy az anyagi forrás-
bővülésnek köszönhetően mertek nagyobbat álmodni, ami 
nagy hatással volt eredményeikre is.
Szó esett az Egységes Ifjúságnevelési Koncepcióról is, mely a ma-
gyar cserkészet nevelési tevékenységét helyezi minden magyar 
közösségben érvényes, a mai kor kihívásaira válaszoló alapra.

A konferenciák rendkívül hasznosan és színvonalasan teltek. A 
BGA anyagi támogatásával és a TÁMOP 5.2.8. keretén belül megva-
lósítottuk az Összmagyar Cserkészstratégiában vállalt kötelezett-
ségeinket és átadtuk egymásnak tudásunkat, tapasztalatainkat.
További céljaink közé tartozik, hogy ezen eredményeket megosz-
szuk másokkal, és sikereinken felbuzdulva egyre több cserkésztest-
vérünk érezze magáénak a stratégia megvalósításának eszméjét.
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Összmagyar
CserkészIroda

Mi az ÖCSI?
Az Összmagyar Cserkésziroda a Magyar Cserkészszövetségek 
Fórumának titkársága, melynek szervezeti szolgáltató felada-
ta abban jelenik meg, hogy olyan háttértámogatást biztosít a 
tagszervezeteknek s azok vezetőinek, amelynek birtokában 
energiájuk javával legfontosabb feladatukra, a gyermekek 
és fiatalok nevelésére koncentrálhatnak saját szervezetükön 
belül. Egyfajta ernyőszervezetként kell, hogy dolgozzon, úgy, 
hogy célja egy erős, szolgáltatást és koordinálást nyújtó szer-
vezet kialakítása legyen. Elsődleges célja tehát a szövetségek 
közti információáramlás biztosítása és a közös célok érdeké-
ben történő feladatok összehangolása. 
Az ÖCSI nem szabályzatokat és adminisztrációt gyártó, bonyo-
lult és átláthatatlan működésű intézmény, hanem egyszerűbb 
és élhetőbb rendszerben működő, szolgáltatásokat nyújtó hát-
tér, erős adminisztratív lábakon álló felelős vezetőséggel. Eb-

ben kiemelt figyelmet kap minden tagszövetség, és azok tudá-
sának összekapcsolása elsőbbséget élvez, hiszen ez biztosítja 
az ÖMCSST céljainak elérését.

Az iroda feladatai és működésének alapjai
Feladatok:

Az ÖMCSST és az ehhez csatlakozó iroda sikerének alapját a 
közös gondolkodás és egy erős közös vízió melletti kiállás biz-
tosítja. Az irodának mindenkori feladata az ÖMCSST-ben foglal-
tak megvalósításában való aktív részvétel (meglévő csapatok 
erősítése, új csapatok alapítása, vonzó cserkészet kialakítása, 
látható cserkészet növelése, közös értékek megteremtése, kap-
csolattartás, konkrét célok megfogalmazása és azok valóra vál-
tása, közös jövőkép kialakítása), amelyen keresztül segítséget 
nyújt a cserkészszövetségek közötti együttműködés felgyorsí-
tásában, a különbségek kiküszöbölésében, illetve a felmerülő 
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félreértések kezelésében. Úgyszintén alapvető fontossággal bír, 
hogy a közös víziót életben tartsa minden tagszövetségen belül. 
Továbbá egyfajta koordinációs tevékenységet végez: támogatja 
a vezetői közösségépítés minden szintjét és a tagszövetségek 
szintjein megvalósuló nevelési munkát (közös rendezvények 
és szakmai konferenciák támogatása, műhelyek létrehozása, a 
szövetségek rendszeres meglátogatása és a folyamatos kapcso-
lattartás). Az iroda részt vesz az összmagyar projektek tervezé-
sében és forráshátterének biztosításában, rendszeresen tartja 
a kapcsolatot a BGA projektirodával, ill. további forrásteremtési 
stratégiák kialakításán dolgozik.
Mindezek mellett feladata a tagszövetségek közti kommu-
nikáció javítása, ennek érdekében olyan közös felületek 
létrehozása, mely mind a szövetségek, mind az érdeklődők 
által keresett információk elérhetőségét biztosítja, könnyíti. 
Támogatja a magyar cserkészek látható jelenlétét a határon 
túli magyar (HTM) körökben és a magyar diplomáciában.
Ellátja az MCSSZF titkársági feladatait, támogatja az MCSSZF 
működését és a mindenkori elnököt. HTM cserkészügyekben a 
minisztériumokkal kapcsolatot tart osztályvezetői és főosztály-
vezetői szinten, részt vesz a szakbizottsági munkában.

Felállása és működése:

Az iroda élén az MCSSZF tagjai által konszenzussal választott 
irodavezető áll, akinek munkáltatója az MCSSZF elnöke. Az 
iroda mögötti jogi személyiség az MCSSZ, mely a munkáltatói 
jogokat delegálja az MCSSZF mindenkori elnökének. Az Alapító 
Okirat alapján az Összmagyar Cserkésziroda működése önálló, 
a Magyar Cserkészszövetségtől független. Az irodavezető mun-
káját gyakornok segíti, akit pályázat alapján választanak ki.

Fenntartása:

Az iroda fenntartása két forrásból valósul meg. Az első a tagszö-
vetségek által befizetett tagdíj, melyet a mindenkori szövetségi 

taglétszám alapján határoznak meg, a második pedig a TáMOP 
támogatásokból valósul meg. Ezt az összeget közös rendezvé-
nyekre, közös gondolkodásból fakadó új, mindenhol kamatoz-
tatható projektekre (mint pl. közös továbbképzések, szakmai 
fórumok, stb.) fordítja az iroda.

2014-ben elért eredmények
Az iroda a Magyar Cserkészszövetséggel együtt átköltözött a 
Horánszky utcában található Párbeszéd Házába. Az összesített 
vezetői és parancsnoki címlistákat frissítették, hatheti rendsze-
rességgel megjelenik az összmagyar hírlevél, a Kapocs, illetve 
elindult a Fórum hivatalos honlapja, a www.mcsszf.org. A szö-
vetségek együttműködését szimbolizálja az Almanach megúju-
lása és kiadása is, annak modern és vonzó köntösbe történő 
öltöztetése, mellyel partnereinknek és támogatóinknak sze-
retnénk köszönetet mondani a segítségért. 2014-től az iroda 
vállalta a tagszövetségek Erzsébet-táborainak koordinációját, 
így idén 400 határon túli gyermek tudott Zánkán táborozni. Az 
összmagyar gondolkodás jegyében a rendszeres fórumülések 
mellett idén már két TáMOP által finanszírozott mentorálási 
konferenciát sikerült szervezni, melynek köszönhetően pozitív 
kommunikáció indult meg a szövetségek közt, különös hang-
súlyt fektetve a nevelésügyi különbségek megvitatására. A 
fórumelnök, Lendvai-Lintner Imre és az iroda igazgatója, Szó-
rád Gábor szövetségi látogatásainak és a BGA-s előpályázati 
projektek áttekintésének köszönhetően az idei pályázatleadás 
gördülékenyebben zajlott, az Összmagyar Cserkészstratégia 
mentén kidolgozott kérelmek teljesítése sikerült. Július 14-25. 
közt megrendezték a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma által 
szervezett II. Segédtisztképző Tábort, idén már két helyszínen, a 
palásti Olvári-völgyben a 2/a, illetve Nagyenyeden a 2/b tábort, 
összesen közel 100 jelölttel. Az összmagyar vezetőképzés azon-
ban új távlatokat is nyit: a muzslyai fórumülésen elhangzottak 
alapján a közös tiszti tábor megszervezése is elkezdődött.

kapCsolaT Budapest, Horánszky u. 20., 1085 Magyarország
Telefonszám: +36 20 253 7443.  Igazgató: Szórád Gábor cscst. 
E-mail: igazgato@mcsszf.org    Honlap: www.mcsszf.org
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Rövidítés: MCSSZFA
Székhelye és postacíme: 1085 Budapest, Stahly u. 5., I/8.
Telefonszám: +36 20 9411181; +36 1 2663217
E-mail: cserkeszpark@freemail.hu
Honlap: http://mcsszf.org/index.php/mcsszf/mcsszfa
Adószáma: 18104439-1-41
Bankszámlaszáma: 11711034-20857275

A Magyar Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítványt 2001. 
május 23-án hozták létre. Rendeltetése, hogy a Magyar Cser-
készszövetségek Fórumának működéshez szükséges hátteret 
biztosítsa. Erkölcsileg és anyagilag támogatja a cserkészmoz-
galmat, amelynek célja, hogy a fiatalok jellemes egyéniségként 
a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek értékes 
és hasznos tagjai legyenek: „emberebb emberré, magyarabb 
magyarrá” váljanak. Fontos célja az anyaországtól elszakadt 
magyarság és az egész magyar nép kultúrájának és történelmi 
hagyományainak védelme és ápolása.

Az Alapítvány célja és vagyona elsősorban a következőkre 
használható fel:

 ▶ a tagszövetségek cserkészeinek kirándulásaival, táborozá-
saival, valamint egyéb rendezvényeivel kapcsolatos költ-
ségek csökkentésére;

 ▶ kiképzési, táborozási és sportfelszerelések, segédeszközök 
beszerzésére, felújítására;

 ▶ cserkészotthonok megfelelő, egészséges kialakítására;
 ▶ a cserkészmunkában kitűzött feladatok megvalósítására;
 ▶ könyvek és egyéb tárgyak vásárlására (jutalmazási célokra); 
 ▶ a tagszövetségek közötti kapcsolattartásra és egymás 

kölcsönös informálásra;
 ▶ időszerű súlyponti szakkérdések megvitatása esetén a 

szakelőadók és az illetékes szakvezetők megbízási díja-
inak kifizetésére;

 ▶ konferenciák, szemináriumok szervezésére, melyeken 
egyéni és közös problémákat vitatnak meg és megoldási 
javaslatokat dolgoznak ki;

 ▶ szövetségi rendezvények ismertetésére és meghívások, 
cserelátogatások előkészítésére, lebonyolítására;

 ▶ közös kiadványok iránti igény felmérésére, az esetleges 
szerkesztés, illetve kiadás lebonyolítására;

 ▶ honlapok működtetésére, melyek a közvélemény és a tag-
szövetségek informálását szolgálják;

 ▶ a tagszövetségek közötti esetenkénti együttműködés 
koordinálására.

Az Alapítvány szervezete – a kuratórium
Az Alapítvány kezelője a kuratórium, mely az alapítványi va-
gyon konkrét felhasználásáról dönt. A kuratórium az Alapítvány 
vagyonát és hozadékát egyaránt felhasználhatja az Alapítvány 
céljainak szolgálatára. A kuratórium az Alapítók által határozat-
lan időre felkért elnökből és két tagból áll.

A kuratórium jelenlegi tagjai
1. Szakács Gusztáv (1085 Budapest, Stahly u. 5., I/8.) – kurató-
riumi elnök
2. Martonné Némethy Márta (9730 Kőszeg, Bertalan E. u. 8/d.)
3. Lendvai-Lintner Béla (1056 Budapest, Irányi u. 19–21., II/4.)

Az elmúlt másfél év fontosabb eredményei
 ▶ a közös segédtisztképzéshez felszerelés beszerzése és 

tárolóhely kialakítása;
 ▶ az MCSSZF honlap beindítása;
 ▶ közös rendezvényeink és kiadványaink anyagi és erkölcsi 

támogatása;
 ▶ számítógép, projektor biztosítása az ÖCSI-nek.
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Cserkész
A Cserkész újság egyidős a magyar cserkészet újraindulá-
sával, 1990-ben alapították. A Magyar Cserkészszövetségek 
Fóruma 2007-ben hivatalos lapjává emelte a Cserkész maga-
zint, aminek köszönhetően a lap olvasótábora kiszélesedett 
a Kárpát-medencében és a nyugati szórványban élő magyar-
ság fiatal tagjaival. Ennek következtében a lap tartalma és 
szerkesztési mechanizmusa részben átalakult.
A havilap jelenleg az egyetlen, közös kiadásban nyomtatásban 
megjelenő cserkészlap magyar nyelvterületen, valamint egyike 
azon kevés ifjúsági magazinnak, amelyek bulvárinformációk, 
„sztárhírek” nélkül jelennek meg, igényes, minőségi tartalmat 
szolgáltatva több ezer olvasónak.
A Cserkész havilap célja, hogy értékeket közvetítő és szórakoz-
tató lapot juttasson a magyar nyelvű fiatalok kezébe, határok-
tól függetlenül. Tartalmán keresztül hozzájárulhat a személyi-
ség pozitív irányban való fejlődéséhez, hiszen nemzeti, erkölcsi, 
kulturális értéket egyaránt képvisel, csaknem egyedüliként 
a magyar nyelvű ifjúsági sajtó körében. Reményeink szerint a 
lap azzal, hogy közös felületet biztosít a világban élő magyar-
ságnak, hozzájárul a közös magyar identitás megőrzéséhez és 
ápolásához. Sok térségben ez a lap jelenti az egyetlen magyar 
nyelvű lapot, amely széles körben könnyen hozzáférhető.

A Cserkész című havilap évi 10 számmal jelenik meg, a nyári 
hónapok kivételével minden hónap 2. hetében. Egy lapszám 24 
oldalas, amelyből 8 a színes oldalak száma. Tíz országban ter-
jesztjük Európában és a tengerentúlon.

A Cserkész újság célcsoportja a 10-16 év közötti magyar fia-
talság, de a lapban helyet kapnak 6-10 év közöttieknek szóló 
anyagok is, valamint olyan írások, amelyek a felnőtt generációt 
is érdekelhetik. Az állandó rovatok többek között olyan témá-
kat járnak körül, mint a környezettudatos életmód, magyar-
ságunk néprajzi értékei, környezetünk növényei és állatai, de 
különféle programokon való részvételre is buzdítanak. Külde-
tésünknek tekintjük, hogy bemutassuk a magyar cserkészszö-
vetségek sokszínű életét, így a nagyobb rendezvényekről szóló 
tudósítások is helyet kapnak a lapban.
A sokszínűséget tükrözi a szerkesztőség összetétele is, hiszen a 
magazinnak minden szövetségből van legalább egy munkatár-
sa. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a tehetséges fiatalok 
bekapcsolódhassanak a lap összeállításába, és ezáltal értékes 
tapasztalatot szerezzenek az újságírás területén.
Havi 1400 példányban jelenik meg a lap, ám ez a valóságban 
sokkal több olvasót jelent, hiszen az újság sokszor nem egy-
egy személyhez kerül, hanem az egyes helyi cserkészközös-
ségek kapnak egy vagy több példányt, amelyet aztán a tagok 
elolvashatnak. Hasonló a helyzet a könyvtárakkal is, ahol min-
den látogató számára elérhető az újság. Célunk az, hogy minél 
több emberhez eljusson a lap.

Előfizethető a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnél vagy a 
szerkesztőség címén (e-mail: cserkeszujsag@szmcs.sk). A lap ré-
gebbi lapszámai megtekinthetők a konyvtar.szmcs.sk honlapon.
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* a zárójelben szereplő számok az alakuló cserkészközösségeket jelentik
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A tagszervezetek létszámai:

Tagszervezet Létszám 2013 Létszám 2014 Növekedés
MCSSZ 8500 9133 7,4%

KMCSSZ 2250 2400 6,7%

RMCSSZ 1600 2100 31,3%

SZMCS 1113 1126 1,2%

VMCSSZ 350 365 4,3%

KáMCSSZ 262 322 22,9%

összesen: 14 075 15 420 9,6%
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The Forum of Hungarian Scout Associations (MCSSZF) was 
formed in 1991.  Its mission is to unite the Hungarian Scout As-
sociations of the world.  Its members are:

 ▶ Hungarian Scout Association in Transcarpathia (KáMCSSZ)
 ▶ Hungarian Scout Association in Exteris (KMCSSZ)
 ▶ Hungarian Scout Association (MCSSZ)
 ▶ Hungarian Scout Association of Romania (RMCSSZ)
 ▶ Hungarian Scout Association of Slovakia (SZMCS)
 ▶ Hungarian Scout Association of Vojvodina (VMCSSZ)
 ▶ Miklós Zrínyi Scout Troop of Croatian Hungarians 

(observer member)
 ▶ Hungarian Girl Scout Association (MCSLSZ) 

(observer member)

In addition to mutual interest representation, the goal of the MC-
SSZF is to develop unified educational programs, strengthen its 
members common Hungarian identity, harmonize existing pro-
grams and familiarize as many Hungarian children as possible 
with the values of scouting. Of utmost importance for the scout 
associations is the creation of common long range strategies.   

Included in the activities of the MCSSZF is the organization of 
various professional scout educational meetings, the devel-
opment and unification of leadership training programs, the 
promotion of cooperation among the associations and the 
operation of an internal support system. This work is coordi-
nated by the All-Hungarian Scout Office.

Working in a difficult local social environment, one of our biggest 
achievements in 2014, was the Hungarian Scout Association of 
Vojdovina’s international Jamboree.  More than 300 participants 
were guests in Kishegy (Serbia), where the participants enjoyed a 
multitude of entertaining and educational programs.  

Looking to the future our leadership training is of the utmost impor-
tance.  We were able to organize this year for the second time the 
All-Hungarian Assisstant Scoutmaster Training for our young adult 
leaders at two locations (Slovakia and Romania).  In these camps 
we prepared those future leaders who in the coming years will be 
the movers and shakers of the local scout troops and associations.

It is also important to mention the conference series that came to 
fruition in 2014, which served the promotion of our educational 
work.  The representatives of  the associations participated in 
three meetings in Hungary.  On these occasions they shared with 
each other their successful projects, experiences of the past years.
  
Additionally several hundred Hungarian scout programs were 
realized worldwide: summer camps, several daylong tours, 
folklore preservation events, and excursions. This was accom-
plished as part of the All-Hungarian scout strategy, specifically 
meeting the chief goal and also the strategy’s motto that ”every 
Hungarian speaking child should encounter scouting”.

THe Forum oF HungarIan 
sCouT assoCIaTIons In 2014
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