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Előszó
Jelen kiadványunk a 2016-os évi munkánk beszámolója, mert úgy érezzük, ezzel tartozunk barátainknak és 
támogatóinknak. Hiszen nélkülük nem tudnánk ifjúságnevelő és magyarságőrző munkánkat folytatni.

A legelterjedtebb, legsikeresebb ifjúságnevelő mozgalom a cserkészet. Magyarország több mint 100 évvel 
ezelőtt az elsők között ismerte fel életre nevelő, jellemnevelő értékét. A magyar cserkészet rövidesen a világ-
cserkészet egyik legkimagaslóbb, legszínvonalasabb szervezete lett.

Mint ifjúságnevelő szervezet, jellemes, erkölcsös, hívő, testben és lélekben egészséges, az életre szellemileg és gyakorlatilag 
jól felkészült fiatalokat segítünk nevelni a társadalom és a magyarság számára.
Nekünk, magyar cserkészeknek, egy második feladat is jutott: négy földrészen, 18 országban élő, több mint 500 csapatban 
működő cserkészeink megőrzése a magyarság számára. Nemcsak nyelvi- és magyarságismeretek átadása, hanem olyan 
élmények nyújtása, amelyeken keresztül fiataljaink érzelmileg is kötődni fognak magyar származásukhoz. Nem csoda, hogy az 
Összmagyar Cserkészstratégia jelmondata is az lett: Minden magyarul beszélő gyerek találkozzon a cserkészettel!

Száz év alatt változott a világ és mi is sokat változtunk. Korszerűsítettük módszereinket és igazodtunk az új szükségletekhez, 
kihívásokhoz. Csak alapelveinken, értékrendszerünkön, célkitűzéseinken nem változtattunk: továbbra is jellemes, erkölcsös, 
testben és lélekben egészséges, az életre jól felkészült fiatalokat igyekszünk nevelni a társadalom és a magyarság számára. Sík 
Sándor szavaival élve: emberebb embereket, magyarabb magyarokat.

Az almanachban felidézzük a múlt év eredményeit és tanulságait, hogy erőt gyűjtsünk munkánk folytatásához. A múlt évben 
több kitűzött célt is elértünk: megszerveztük konferenciáinkat, közös vezetőképző táborainkat (most már a legmagasabb cser-
késztiszti szinten is) és sikerült tagnövekedést is elérni. Bízunk benne, hogy az utolsó négy év tapasztalataira építve sikerülni 
fog a következő években még több magyar fiatalnak megadni a cserkészet élményét és a kisközösség összetartó erejét. További 
közös erőfeszítéssel az anyaországi, a határontúli és a diaszpórában élő fiatalok hatékonyan fogják szolgálni a magyar nemzet 
gyarapodását és jövőjét.

Ehhez a munkához kérjük barátaink, támogatóink további segítségét, támogatását!

Lendvai-Lintner Imre
Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, elnök
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A MAgyAr csErkészEt jövőképE
A társadalmat (legyen az többségében magyarok által lakott, 
avagy eltérő többségi nemzeti környezet) olyan életrevaló, 
hazája és nemzete iránt elkötelezett, felelős, egészséges pol-
gárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos 
nevelése által az Isten felé növekedjenek.

A MAgyAr csErkészMozgAloM céljA
Olyan életrevaló, hazája és nemzete iránt elkötelezett, fele-
lős, egészséges fiatalok, polgárok nevelése, akiknek fontos 
önmaguk folyamatos nevelése.

A MAgyAr csErkészEt küldEtésE
Önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt 
nyújt, saját nem-formális nevelési módszerével, a helyi kö-
zösségekkel együttműködve, általában hétéves kortól min-
denkinek, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevé-
kenyen részt vállal.

A csErkészEt AlApElvEi
A kötelességteljesítés Isten, haza (beleértve a nemzetet és ön-

magunkat) és embertársaink (beleértve az előttünk járt és a 
minket követő generációkat is) iránt. 

A csErkészEt MEghAtározásA
A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságneve-
lő 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 ha-

gyományainkra.

„A cserkészetet fenn kell tartani, a Szent Koronával ékesített 
jelvényével, melynek jelentősége van és önkéntességével, 
mely nemzeti érték, őrsi rendszerével, mely pedagógiailag jól 
bevált.” 
(részlet a Teleki- hagyatékból, 1941 Ábrahámhegy)
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célunk: Megadni a lehetőséget minden magyarul beszé-
lő gyermeknek, úgy az anyaországban, mint a határon 
túl és a nyugati diaszpórában, hogy megismerje a ma-
gyar cserkészetet, és ha tetszik neki, akkor aktív tagja 
legyen a helyi magyar cserkészközösségnek.

„A magyar cserkészet olyan önkéntes, pártpolitikától függet-
len, felelősségvállaláson, vallási és nemzeti értékeken alapuló 
közösségi szervezet, ahol az adottságoknak és az életkor szük-
ségleteinek megfelelő, élményközpontú folyamatok, tevékeny-
ségek a személyiség és a jellem komplex fejlesztését szolgálják.”

A magyar nemzet egészséges és reményteljes jövőjét az ifjúság 
megfelelő jellemnevelésén keresztül lehet biztositani. Ehhez a 
leghatékonyabb eszköz a magyar cserkészet, amelynek peda-
gógiai alapjai a Biblia és a magyar kultúra. A magyar cserkészet 
több mint százéves múlttal rendelkező mozgalom, amelynek 
kiforrott 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 segítsünk nevelni. Tehát 
egyrészt jóravaló, becsületes embereket nevelünk, ugyanak-
kor olyanokat is, akik sikeresen megállják helyüket az életben. 
Ezenfelül legyenek becsületes és hasznos polgárai lakhelyük-
nek, ugyanakkor értékeljék magyar származásukat is, és te-
kintsék magukat az összmagyarság részének. Az itt közreadott 
stratégia azt célozza meg, hogy a több mint 14 millió tagú ma-
gyar nemzet minden magyarul beszélő gyermekének lehetősé-
ge legyen kipróbálni és minél többnek megszeretni, valamint 
aktívan részt venni a cserkészet 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 cserkészcsapat. Új cserkészeink mellé szakképzett, fel-
készült vezetőket kell biztosítani, így a vezetőképzésünkbe 
kétszeres energiát kell fektetnünk. Új cserkészeinknek és ve-
zetőiknek minőségi programokat kell adni helyi, regionális 
és országos szinten. Ez nemcsak vonzó tevékenységet kínál a 
cserkészek számára, hanem az ismerkedést, az összeszokást 
és a kapcsolatok kiépítését is szolgálja.
A fenti négy célt hatékony infrastruktúrával, médiajelenléttel 
és nyílt, rendszeres, a kormány és a cserkészszövetségek ve-
zetői közötti kommunikációval kell támogatni. Munkánkat a 
nemzet elé kell tárni, részben hogy újabb cserkészeket vonz-
zunk magunkhoz, de talán még fontosabb a közvéleményt 
és a nemzet lelkét munkánk iránt pozitívan befolyásolni. El 
kell érnünk, hogy minden szülő, közintézmény, önkormány-
zat értse és támogassa a cserkészet értékeit, hogy a fiataljaik 
bekapcsolódjanak a mozgalomba.
Kulcsszerepet tölt be ebben a munkában a három partner 
– a kormány, a cserkészszövetségek felső vezetése és a cé-
lokat koordináló iroda – rendszeres, nyílt kommunikációja. 
Ezenfelül ilyen tudatos és egyedülálló hozzáálláshoz feltét-
lenül kell a szakmai tapasztalatcsere, az egymástól eltanult 
tudás hasznosítása.

Cserkészetünk nemzetünk és a világ előtt kiemelt minőségi 
céleseményekkel kell, hogy bizonyítsa létét és képességeit. 
Hosszú távú célunk az kell, hogy legyen, hogy újra a cserkész-
világ egyik kimagaslóan teljesítő egysége legyünk. Ennek 
végső célja lehet, hogy a 2030-as években a gödöllői dzsem-
bori százéves évfordulója táján újra Magyarországon tartsuk 
a Világdzsemborit, ezzel is bizonyítva, hogy a világ cserkész-
családjának egyik kulcstagja vagyunk. Mint 1933-ban is, egy 
magyar dzsembori a nemzet önbizalmát és pozitív önképét 
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 
megismerte a magyar cserkészetet.
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A Magyar Cserkészszövetségek Fórumát (MCSSZF) 1991-ben 
hívták életre Hodossy Gyula és Bodnár Gábor kezdeménye-
zésére, hogy a magyar cserkészetet szolgálja. A Kárpát-me-
dencében és a nyugati szórványban működő nyolc magyar 
cserkészszövetséget 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, 

cserelátogatások előkészítése.
 ▶ Közös kiadványok iránti igény felmérése, az esetleges 

szerkesztés, illetve kiadás lebonyolítása.
 ▶ Honlap működtetése, mely a közvélemény és a tagszö-

vetségek informálását egyaránt szolgálja.

Az MCSSZF nem önálló jogi személy, de önállóan gazdálkodik 
saját költségvetése alapján az egyes cserkészszövetségek, a 
Magyar Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítvány és a Ma-
gyar 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, 
valamint más közös táborok stb. Évente közös képviselet-
tel vesznek részt decemberben a Betlehemi Békeláng bécsi 

központi elosztó ünnepségén, hogy aztán karácsonyig minél 
több családhoz eljuttathassák azt működési területükön. 
Havi rendszerességgel belső hírlevelet adnak ki a tagszövet-
ségek munkájáról, továbbá a Szlovákiai Magyar Cserkészszö-
vetség segítségével közös újságként évi 10 alkalommal meg-
jelentetik a Cserkész című lapot.

A kisebbségben működő magyar cserkészelnökségek azt 
a célt is maguk elé tűzték, hogy az adott országon belül élő 
nemzeti cserkészszövetségekkel jó kapcsolatot alakítsanak 
ki. További céljuk a genfi székhelyű Cserkész Világszövetség, 
a WOSM tagság elnyerésének megszervezése. Az ezredfor-
dulóra már lehetővé vált a magyar igazolvánnyal rendelkező 
Kárpát-medencei cserkészek részére, hogy WOSM rendezvé-
nyeken az MCSSZ keretein belül vegyenek részt.

Az MCSSZF logója (jelvénye): körben elhelyezett nyolc cser-
készliliom, 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 kö-
zött a KMCSSZ csak megfigyelői minőségben, szavazati jog 
nélkül vett részt a tanácskozásokon.

A Kárpát-medencében Magyarország határain kívül működő 
magyar cserkészszövetségek története a világháborúk előtti 
időkre nyúlik vissza, a magyarországi cserkészet történetéhez 
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kapcsolódik. 1920 után több más állam keretei közé kénysze-
rültek. (Csak a terület-visszacsatolások idején lett sok csapat 
ismét, de csak időlegesen a Magyar Cserkészszövetség része.) 
Közép-Kelet-Európa országaiban később, a kommunizmus 
évtizedei alatt nem lehetett cserkészmunkát végezni, a rend-
szerváltozások után azonban újraindult a mozgalom. Ennek 
során mindenütt nagy segítséget nyújtott a világon szét-
szóródott magyarság (emigráció) körében működő Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség (vezetőképzés, cserkészkönyvek, 
anyagiak), mely a II. világháborút követően alakult meg a 
nyugati magyarság körében. Ezek a szövetségek nem tagjai a 
cserkész világszervezeteknek. Saját országaik többségi nem-
zeti cserkészszövetségeivel a gyakorlatban inkább csak helyi 
szinten működnek együtt.

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma – megalakulásakor – 
világszerte mintegy 30.000, valláserkölcsi alapon működő ma-
gyar cserkész munkáját fogta át. Míg 2012-ben már alig 14.000 
tagja volt, jelenleg már meghaladta a 17.500 főt a magyar cser-
készek száma, elsősorban az ÖMCSST-nek köszönhetően.

Az McsszF Eddigi ElnökEi
A Fórum az évek során több cserkészvezető elnöklete alatt 
működött, változó sikerrel, viszont mindig jó szándékkal és a 
cserkészeszme 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 Cserkészszövetség)

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

(Külföldi Magyar Cserkészszövetség)

Az elnököt és az alelnököt az MCSSZF háromévenkénti tiszt-
újító közgyűlése titkos szavazással választja meg, továbbá az 
Összmagyar Cserkésziroda igazgatóját is e közgyűlés választja.

Az McsszF kiAdványAi

 ▶ Magyar cserkész Almanach
Első kiadás: 1992, Budapest. Második, felújított kiadás: 2000, 
Dunaszerdahely. A szövetségek felépítését, tevékenységét 
mutatja be. Ismerteti a főbb tisztségviselők neveit. A kiad-
vány amellett, hogy helyzetképet ad a világ magyar cserké-
szetéről, népszerűsítő szerepet is tölt be; az olvasó tudomást 
szerezhet arról, hogyan és honnan indul a cserkészet, mi a 
cserkészet, hogyan válik cserkésszé az ember. Harmadik kia-
dás: 2013, Budapest. Átfogó képet ad a Fórumról, működésé-
ről, alapelveiről, az alapját képező Összmagyar Cserkészstra-
tégiáról, az Irodáról és a szövetségekről, mindezt modern, 
fiatalos, vonzó és eladható külsővel. Negyedik kiadás: 2014, 
Budapest. Ötödik kiadás: 2015, Budapest.

 ▶ szabóné rér Anna: kiscserkész vezetők kézikönyve
Első kiadás: 1992, Dunaszerdahely. Módszertani kiadvány a 
Kárpát-medencében újrainduló magyar cserkészszövetségek 
munkájának segítésére.

 ▶ környezetvédő cserkész
Első kiadás: 1994. A Cserkész Világszövetség Központja mód-
szertani kiadványának, a környezetvédő cserkészprogram-
nak magyar fordítása. A program az UNEP közreműködésével 
készült; az Egyesült Nemzetek Környezetvédő Programja ál-
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tal kiadott kis kézikönyv számtalan gyakorlati tanáccsal pró-
bálja megkönnyíteni a cserkészmozgalmaknak a környezetet 
érintő problémákban való eligazodást: az ökológiai nevelést 
és a környezetvédelem terén elengedhetetlen tevékenysé-
get. A cserkészmozgalom mindig aktív erőként lépett fel a 
természet védelmében. A Földet manapság sújtó problémák 
mérhetetlenül bonyolultak, és világméretűvé váltak. Ez a ki-
advány ezért 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 aktí-
van bekapcsolódnak a lap szerkesztésébe és a kiadás 
anyagi fedezetének előteremtésébe is.

A FóruM tEvékEnységE 
2016-BAn
Az ÖMCSST-ben kiemelt helyet 
kapott a szövetségek létszám-
növekedése. A Fórum szintjén 
13,8%-os növekedést si-
került elérni, azaz 2115 
cserkésszel lett több 

mindössze két év leforgása alatt.
Az Összmagyar Cserkésziroda tagdíjakból származó bevétele 
4 500 000 forint volt a 2015-ös évben, ami fedezi az iroda ki-
adásait, s melyet a következő célokra fordítottak: irodaveze-
tő és gyakornok bére, irodaköltség, kommunikációs költség, 
évi kétszeri fórumülés támogatása a projekten felül, honlap 
létrehozása és éves bejelentése, szakmai találkozók és to-
vábbképzések, illetve kiadványok költségei.
Fontos megemlítenünk az összmagyar segédtisztképzést, 
melynek keretében a negyedik palásti táborban 16 jelölt és 
10 vezető vett részt. Továbbá ebben az évben megrendeztük 
az ötödik fórumos tisztképző tanfolyamot is, melyen 14 jelölt 
és 8 kiképző vett részt.
Érdemi változás várható a tagszövetségek kommunikáció-

ját illetően a hivatalos Fórum honlap létrejöttének kö-
szönhetően. A honlap létrehozása 150 ezer forintba 

került, ami az elvárások szerint 
a gyorsabb és közvetlenebb 
kommunikációban fog megté-
rülni. A www.mcsszf.org ezentúl 
központi szerverként szerepel 
az összmagyar cserkészet életé-
ben, amely megbízható és aktu-

ális információkkal látja el 
az érdeklődőket.
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vEzEtőség
Elnök: Popovics Pál cst.

ügyvezető elnök: Jakab Annamária cst.
vezetőtiszt: Ilosvai Attila st.

tb. elnök: Popovics Béla cst.
irodavezető: Holub Regina
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Szövetségünk idén ünnepli újjáalakulásának 25. évfordulóját. 
Ennek kapcsán tavasszal felavattuk önálló szövetségi szék-
házunkat, a jubileumi évre ünnepi üléssel, cserkésztörténeti 
kiállítással készülünk, 2017 nyarán pedig jubileumi nagytá-
borba hívjuk Kárpátalja és testvérszövetségeink cserkészeit. 
Az elmúlt évek munkájának köszönhetően idén az újoncokkal 
együtt elértük az 500 fős létszámot, ami a nagyarányú elván-
dorlás tükrében pozitív eredménynek számít. 
2016-ban első alkalommal szerveztünk Szövetségi Akadály-
versenyt. Hagyományos programunkat, a Szövetségi Cser-
késznapot Nagyszőlősön rendeztük meg a Forrai Sándor Ro-
vásírásversennyel egybekötve. Az MCSSZF tavaszi ülését idén 
Munkácson tartották meg a frissen felavatott székházban. 

MEglévő csApAtAink MEgErősítésE
Meglévő csapataink változó intenzitással működnek. A pa-
rancsnokok az őrsvezetők továbbtanulása okozta elvándor-
lással küszködnek, de mindannyian igyekeznek továbbvinni a 
cserkészmunkát. Fontos cél a csapatvezetők továbbképzése, 
hiszen így tovább tudják adni a lendületet vezetőiknek is. Ki-
emelt feladat őrsvezetőink fejlesztése és újak kiképzése, hogy 
évről évre folyamatosan biztosítsuk a megfelelő vezetői létszá-
mot. Az elmúlt évben szakmai segítség mellett anyagi támoga-
tást is nyújtottunk csapatainknak, melynek köszönhetően mi-
nőségi és élménydús csapattáborokat, kirándulásokat tudtak 
megvalósítani. Az őv és rover korosztály részére továbbképző, 
csapatépítő hétvégét tartottunk. 

Új csApAtok AlApításA
Alakuló csapataink munkáját is segítettük és erősítettük Be-
regrákoson és Ungváron. Az egy éve indult cserkészmunkát 
közeli csapatok vezetőinek bevonásával, őrsvezetők képzésé-
vel, nagyobb programokkal segítjük. További csapatok alapí-
tásához újra szervezünk felnőttképzést, ahol a cserkészet iránt 
érdeklődő felnőtteket ismertetjük meg a cserkészettel, vonjuk 
be a cserkészmunkába. 

vonzó csErkészEt kiAlAkításA
Eredményesen működő szakágaink igyekeznek minden kor-
osztályt bevonni programjaikba és minél vonzóbbá tenni a 
cserkészetet. Mindezt hegyi és biciklitúrákkal, vízi programok-
kal teszik a szakági vezetők. A hagyományőrző hétvégéken pe-
dig a régi szokások élővé tételével és felelevenítésével teszik 
élménydússá az őrsi kereteken kívüli cserkészéletet. 
Terveink között szerepel különpróbák rendszerének bevezeté-
se, mellyel új kihívást, élményt és tapasztalatot kívánunk adni 
tagjaink számára. 

láthAtó csErkészEt MEgAlApozásA
Kárpátalján különösen jó a cserkészet megítélése, csapataink 
és Szövetségünk is jó kapcsolatot ápol a helyi civil, állami és 
egyházi szervezetekkel, közös kezdeményezésekben veszünk 
részt. A cserkészet példamutató és töretlen jelenléte a kül-
világ számára vonzó, értékteremtő mozgalom benyomását 
alakította ki. Rendszeresen jelen vagyunk nemzeti és egyházi 
ünnepeinken, családi és gyermekprogramokon, fesztiválokon, 
így évről évre egyre többen ismerkednek meg a cserkészettel. 

A nEMzEti MozgAloM ErősítésE
Kiemelt helyet kap nálunk a kapcsolatépítés a világ más pont-
jain élő cserkésztestvérekkel. Az MCSSZF által szervezett veze-
tőképzések biztosítják a folyamatos tapasztalatcserét, a Kár-
pát-medencei és a diaszpórában élő magyar cserkészvezetők 
közös munkáját, találkozását. A Külföldi Magyar Cserkészszö-
vetség segítségével egy vezetőnk minden nyáron új élmények-
kel és ismeretekkel gazdagodik az USA-tanulmányúton. Csa-
pataink rendszeresen táboroznak magyarországi és külhoni 
cserkészcsapatokkal közösen.

ElérhEtőségEk
Cím: 89600 Munkács, Ivan Franko u. 20
Központi telefonszám: +380313154893, irodavezető: +380502191916 
E-mail: kamcssz@gmail.com, iroda.kamcssz@gmail.com
Honlap: www.cserkesz.com.ua  Facebook: www.facebook.com/
KarpataljaiMagyarCsekeszszovetseg
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vEzEtőség
Elnök: Lendvai-Lintner Imre cscst.

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

vezetőtiszt: Szentkirályi Pál cscst.
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A Szövetség 1945-ben Nyugat-Európa menekülttáboraiban éledt 
újjá. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) 68 csapata, 
2480 cserkésze ma már négy földrészen működik: Európában, 
Ausztráliában, Észak- és Dél-Amerikában. Az itt élő magyar cser-
készek kapcsolatát erősítik folyóirataink, a jubileumi táborok, 
a tanulmányi ösztöndíjak és a vezetőképzéseink (vk). Könyvki-
adásunk jelentős. Tánc- és regöscsoportjaink elsőként alakultak 
a nyugati világban, és sok civil tánccsoport magját alkották ve-
zetőink. Központi vk táborunk (Fillmore, NY) mellett Ohióban, 
Ausztráliában, Németországban és Brazíliában tartunk fent 
cserkészparkokat. Cserkészházaink vannak New Brunswick, 
Garfield, Sydney, Buenos Aires és Cleveland városokban.
A külföldön élő, magyar származását értékelő fiatal a cser-
készetben találja meg azt a környezetet, ahol érdekes fog-
lalkozásokkal, barátok társaságában fejlesztheti ismereteit, 
jellemét és magyarságtudatát. Ma már cserkészeink többsé-
ge harmadik generációs, egyre nagyobb hangsúlyt kell fek-
tetnünk a magyar nyelv megőrzésére és a magyarságismeret 
elsajátítására a diaszpórában. Egyre fontosabb viszont az is, 
hogy a fiatalok személyesen ismerjék meg Magyarországot és 
a Kárpát-medence magyarlakta vidékeit.
A KMCSSZ terveinek és stratégiájának egyik legfőbb célja a 
magyar nyelvű cserkészet terjesztése nyugaton, a diaszpórá-
ban, a nevelési program minőségének javulását előtérbe he-
lyező létszámbővítésen keresztül. 

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 vk 
táborok támogatásával valósítottuk meg: vezetőképzést 
tartottunk Észak-Amerikában, ahol Európából, Észak- és 
Dél-Amerikából, valamint Ausztráliából is voltak jelöltek.

Új csApAtok AlApításA
Ezt a célt a csapatindító csomagok elkészítésével és a megfe-

lelő városokba való eljuttatásával, valamint csapatalapítási 
hétvégék és programok szervezésével érjük el. Az idén négy 
városra összpontosítottunk az USA-ban (Portland/Seattle, Min-
neapolis, San Diego, Detroit), kettőre Kanadában (Edmonton 
és Vancouver), kettőre pedig Európában (Nürnberg és London).

vonzó csErkészEt kiAlAkításA
Ennek érdekében

 ▶ minőségi regöstábort, valamint modern és tanulságos 
tisztikonferenciát szerveztünk,

 ▶ cserkészújságjainkat (Magyar Cserkész, Vezetők Lapja) 
eljuttattuk a fiataloknak,

 ▶ megszerveztük immár 19. alkalommal az őrsvezetők ma-
gyarországi körútját,

 ▶ Venezuelában iskolatábort szerveztünk több mint 40 
résztvevővel, és

 ▶ adakozói hírlevelet adunk ki féléves rendszerességgel, 
színes kivitelben.

láthAtó csErkészEt MEgAlApozásA
Folytattuk cserkészparkunk vonzóvá és modernné tételét: a 
Sík Sándor Cserkészparkban többek között új hűtőrendszer-
rel láttuk el a konyhát, kiépítettük a csatornázási rendszert, 
felújítottuk a tisztálkodási helyiségeket. Évente kiadott Cser-
késznaptárunk is szélesebb kör számára vált elérhetővé im-
már színes, modern kivitelben. Megszerveztük az európai ke-
rület nagytáborát, amelyen több mint 300 cserkész vett részt.

A világ változik; új kihívásoknak, ugyanakkor új lehetőségek-
nek nézzünk elébe. Ami nem változik, az a cserkészideál. Bí-
zunk benne, mert tudjuk, hogy Szövetségünk minden tagja 
és minden vezetője önkéntesen, meggyőződésből és lelkes 
áldozatkészséggel végzi munkáját. Kétségtelenül ez a legna-
gyobb és legéltetőbb erőnk.

ElérhEtőségEk
Cím: 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/kmcssz 17



vEzEtőség
Elnök: Pótó Judit st.

ügyvezető elnök: Pótor József cst.
vezetőtiszt: Ronkay János Péter st.
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2016 során a Szövetség tovább dolgozott az Összmagyar Cser-
készstratégia (ÖMCSST) és saját céljai megvalósításán. 2016-
ban 13 új cserkészcsapatunk alakult, 10 348 aktív tagunk van 
(620 fős növekedés). Növekedési programunkat tovább foly-
tatjuk. Magazinjaink – Magyar Cserkész, Vezetők Lapja – 2015 
őszétől online jelennek meg a magazin.cserkesz.hu oldalon.
 
vEzEtőképzés
Ebben az évben egy új őrsvezetőképző és egy új segédtiszt-
képző táborral bővült a vezetőképzők köre, valamint 445 új 
cserkészvezetőt képeztünk (11 tiszt, 19 csapatparancsnok, 85 
segédtiszt, 330 őrsvezető). Emellett évek óta jól működnek 
vezető-továbbképzéseink is.

rEndEzvényEk, EsEMényEk, táBorok
2016-ban is folytattuk a cserkészet népszerűsítését. Az Orszá-
gos Cserkésznapon több mint 700-an voltak, de nagy érdek-
lődés övezte hagyományos emlék- és teljesítménytúráinkat 
is. Megjelentünk idén is a Gyerekszigeten, a SZIGET- en, a 
VOLT-on, a STRAND-on, ahol a fesztiválozók bepillanthattak 
a cserkészek élményekkel teli világába.
Az Erzsébet-program keretében megvalósuló Cser-Készen 
az életre táborokban 750 hátrányos helyzetű fiatal, a szintén 
nem cserkészeknek szóló Felfedező táborban 250 gyermek 
ismerkedett meg a cserkészettel.
Idén a csapattáborok mellett kerületi nagytáborokat is szer-
veztünk. Ezek nemcsak a kerületi egységet és a cserkészek 
közötti kapcsolatot erősítik, hanem méretüknél fogva látha-
tóbb cserkészprogramot is jelentenek. 

 ▶ I.  sz., Budai cserkészkerület, Csokonyavistonta, 2500 cserkész
 ▶ III. sz., Nyugat-magyarországi cserkészkerület, Szombat-

hely – Szent Márton tábor, 400 cserkész
 ▶ X. sz., Pesti cserkészkerület, Homokbödöge, 1400 cserkész

szErvEzEtFEjlEsztés
A Cserkészmozgalom Világszervezete (WOSM) tagszervezetei fej-

lődésének elősegítésére létrehozta a Global Support Assessment 
Tool (GSAT) programot, amely egy teljes körű működési, szakmai 
és pénzügyi átvilágítás során értékeli a tagszervezet működését, 
és ajánlásokat tesz neki. Éltünk a lehetőséggel és önkéntesen 
átvilágíttattuk az MCSSZ-t. Ez nagyon hasznosnak bizonyult, az 
eredményeket beépítjük a most készülő stratégiai tervbe. Az át-
láthatóság jegyében az eredményeket elérhetővé tettük.

cEj – cEntrAl EuropEAn jAMBorEE
A Magyar Csapat 125 fővel képviselte magát a „The art of 
Scouting” témájú táborban Lengyelországban, melyet reme-
kül összekötöttek az Európa Kulturális Fővárosa címet éppen 
birtokló Wrocław programjaival. A közép-európai dzsembori-
ra számos Európán kívüli ország is elfogadta a meghívást: 
többek közt Algéria, Egyiptom, Nigéria.
A Visegrádi Négyek együttműködését szimbolizáló rendez-
vényt kétéves rotációban rendezik meg. A következő találko-
zó helyszíne 2018-ban ismét Magyarország lesz.

v4+B3 EgyüttMűködés
A Cserkészmozgalom Világszervezetének (WOSM) keretében 
mélyítjük el a kapcsolatot és az együttműködést a Visegrádi 
Négyek (lengyel, cseh, szlovák, magyar) és a Balti Hármak (észt, 
lett, litván) tagszervezetei között. Összehangoljuk működésünket, 
érdekképviseleti tevékenységünket, megosztjuk tapasztalatain-
kat, a korábbinál több közös programot, találkozót szervezünk.

projEktzárás
Az év elején került sor a TÁMOP 5.2.8 „Kisközösségi ifjúságne-
velés támogatása” című kiemelt projektünk pénzügyi és szak-
mai lezárására. A projekt eredményeképpen több tízezer fiatalt 
szólítottunk meg, akik még sosem hallottak a cserkészetről.

ElérhEtőségEk
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 19



vEzEtőség
Elnök: Bálint Lajos Lóránt csv.

ügyvezető elnök: Györgyjakab Pál István csv.
Mozgalmi vezető: Kerekes István csv.

pénztáros: Borka Botond csv.
külügyi vezető: Györgyjakab Timea Rita csv.

vezetőképző vezető: Lázár Dániel sv.
Fundraiser: Szőcs József sv.

Új csapatokért felelős vezető: Tóth Zselyke sv.
Főtitkár: Varga Melinda sv.
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Az RMCSSZ 1990 óta végzi ifjúságnevelői munkáját. A 26 év 
alatt Románia egyik legnagyobb magyar ifjúsági szerveze-
tévé nőtte ki magát. Tevékenységeink országos szinten, az 
egyes körzetekben, csapatokban és azokon belül őrsökben, 
néhol rajokban zajlanak. 7-10 éves kiscserkészektől szép kort 
megélt öregcserkészekig minden korosztály fellelhető csapa-
tainkban, melyek úgy a tömbmagyarságban, mint a szórvány 
magyarsággal rendelkező településeken is működnek.
Az év nagy részében a cserkészmunka a csapatokban zajlik, 
de hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a csapatok országos 
szinten is találkozzanak egymással. Ennek érdekében évente 
számos szövetségi rendezvényt szervezünk a báloktól a kü-
lönböző vetélkedőkön át egészen a lelki feltöltődést szolgá-
ló programokig (cserkészbál, szüreti bál, rovásírás-verseny, 
énekverseny, sportnapok, Pentaktív, országos őrsi vetélkedő, 
cserkész- és vezetői lelki napok stb.).

Ezek a már hagyományosnak számító programok, de a 2016-
os év sok újdonságot is hozott számunkra. Erdélyben is az 
Összmagyar Cserkészstratégia mottója alapján dolgozunk, 
biztosítva minden magyar gyereknek a lehetőséget, hogy ta-
lálkozhasson a cserkészettel.

Három szinten indult vezetőképző tábor, amelyre 387 jelölt 
jelentkezett. A júliusban megtartott táborban őrsvezető- és 
segédőrsvezető-jelöltek számára nyújtottunk képzési lehe-
tőséget, valamint ezzel párhuzamosan zajlott az Országos 
Kiscserkész Tanyázás. Öröm volt számunkra, hogy idén a Vaj-
dasági Magyar Cserkészszövetség jelöltekkel és kiképzőkkel 

egyaránt részt vett a táborban. Önkéntes vezetőink ezúttal 
is cserkészvezetői fogadalmukhoz híven dolgoztak, hogy „a 
legjobb tudásuk szerint” neveljék a rájuk bízottakat az egy-
éves vezetőképzési folyamat során.

Egyre nagyobb igény volt olyan programok szervezésére, me-
lyek a 15 év fölötti korosztálynak szólnak, lévén, hogy a cser-
készet, ahogy az egyik mottó is mondja: „életre szóló kaland”. 
Erre válaszolva szerveztük meg idén először a SZÉRENCSE 
(Székelyföldi regös napok cserkészeknek), Kolozsváron pedig 
a Felfedező hétvége elnevezésű programokat.

A Határtalanul táborokban Erdélyből 396 gyerek vehetett 
részt, 27 településről. Ennek kapcsán több településről is je-
lezték komoly szándékukat cserkészcsapatok indítása iránt.
Új csapatok indultak Nagykárolyban (Szatmár megye), 
Agyagfalván és Csíkdánfalván (Hargita megye), Szilágypere-
csenen (Szilágy megye) és Bereckben (Kovászna megye).

Hiánypótló kiadvány előkészítése van folyamatban: a cser-
kész korosztálynak szánt Cserkész Kisokos, az SZMCS Cser-
kész Kisokosa mintájára. Az új cserkészévben ez a kiadvány 
fogja gazdagítani cserkészeink tudását, illetve elősegíteni a 
csapatokban zajló munkát.

ElérhEtőségEk
Levélcím: RO-530220 Miercurea Ciuc, OP. 1, CP. 59
Székhely: RO-530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 51, 
jud. Harghita
FAX: 0367 811 553
E-mail: office@rmcssz.ro
Weboldal: www.rmcssz.ro
Facebook: https://www.facebook.com/RMCSSZ
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vEzEtőség
Elnök: Gál Erik cst.

ügyvezető elnök: Csémi Szilárd – Kismedve cst.
Mozgalmi vezető: Szpisák Ádám st.
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A Felvidék legnagyobb gyermek- és ifjúsági szervezete 1990-es 
újjáalakulása óta. Gyökerei 1913-ig nyúlnak vissza, az első felvi-
déki cserkészek már a magyar cserkészet legendás vági tutajút-
ján is részt vettek.

A Működő csApAtok MEgErősítésE
2015 végén új szervezeti struktúrára állt át Szövetségünk, 
mely 2016-ra egyre olajozottabban működik, előtérbe he-
lyezve a mozgalmi oldal megerősödését. Vezetőképző tá-
borainkat 20 év után ismét cserkész mintatábor is segítette. 
Elkezdődött képzéseink akkreditációja is, elsőként az őrsve-
zetőképzésre szóló kérelmet adtuk be. Országos rendezvé-
nyeink közül kiemelhető a jubileumi métabajnokság Szepsi-
ben és a szövetségi sportnap Érsekújvárban.

Új csApAtok AlApításA
Köbölkúton újjáalakult, Zsitvabesenyőn pedig megalakult a 
cserkészcsapat. Sikeres kezdeményezések indultak az ország 
több pontján cserkészközösségek felállítására, amiket ún. 
kezdőcsomagokkal tudunk segíteni. A tavaszi és őszi alap-
képzéseken fiatal felnőtteket ismertettünk meg a magyar 
cserkészet alapjaival és működésével.  Belső támogatási 
rendszerünk 2016-os kulcskövetelménye is a toborzás és a 
közösségépítés lett. A Határtalanul programnak köszönhető-
en 2016-ban közel kétszáz fiatalunk ismerkedett meg a cser-
készet, a magyar nemzet és az összmagyarság értékeivel.

vonzó csErkészEt kiAlAkításA
Megújított nevelési programunk gyakorlatba ültetése gőzerő-
vel folyik. Elkészültek a nevelési kiadványok, az új vezetők a 
szükséges ismereteket már a vezetőképzések során kapják 
meg. Csapataink nevelőmunkájának sikerét jelzik a különböző 
díjak is, pl. az érsekújváriaknak megítélt városi Pro Urbe-díj.

láthAtó csErkészEt
Aktívan részt veszünk ernyőszervezeteink életében. Együtt-
működési megállapodást kötöttünk a Rákóczi Szövetséggel. 
Bekapcsolódtunk az EU 2016-os évi strukturált párbeszéd-
programjába, a felvidéki magyar fiatalok véleményének 
felmérésére. Cserkészkiállításokat szerveztünk Felvidéken 
és Magyarországon. Országos szinten tevékenységünkről 
rendszeresen hírt ad a magyar, időnként a szlovák sajtó is. 
A munkaerőpiacra való felkészítést kemenceépítő, ill. első-
segélynyújtó tanfolyamokkal segítjük. Folytatjuk a Mária Út 
felvidéki szakaszainak kiépítését, valamint zarándoklatok 
indítását. Októberben 1956 hőseire, majd november 11-én 
a hazájukért elesett hősökre emlékeztünk egy nemzetközi 
megemlékezési program keretében. Az év végi Betlehemi 
Békeláng stafétánkba évről évre egyre több település és civil 
csatlakozik be.

A nEMzEti MozgAloM ErősítésE
Kiemelt területünk a cserkészetünk összmagyar oldala. Nyá-
ron újabb vezetőnk volt az USA-ban a KMCSSZ gyakornoki 
programján, valamint folyamatosan kiadjuk az összmagyar 
cserkészlapot, a Cserkészt, és gyarapítjuk a digitális cserkész-
könyvtárat (konyvtar.szmcs.sk). Otthont adtunk az összma-
gyar segédtisztképzésnek és a cserkésztisztképzésnek is.
Tagjaink részt vettek a lengyelországi 14. Közép-európai 
Dzsemborin, de a krakkói ifjúsági világtalálkozón is szép 
számmal képviseltettük magunkat. Elkezdődött a jövő évi  
V. Szövetségi Nagytáborunk szervezése is.

ElérhEtőségEk
Cím: Szent István tér 296/6., Dunaszerdahely 929 01 – Szlovákia 
Tel.: +421 918 512292, +421 31 552 7121
E-mail: szmcs@szmcs.sk 
Web: www.szmcs.sk 
Facebook: facebook.com/cserkeszszovetseg
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vEzEtőség
Elnök: Kalapis Stojan cst.

Alelnök: Farkas Zsuzsanna st.
Mozgalmi vezető: Szabó Hunor st.

észak-Bácskai Magyar cserkészegyesület: Popov Tihomir cst.
torontál cserkészkörzet: Varga Zoltán cst.

dél-bácskai szerémségi cserkészkörzet: Magyar Dániel őv.
homokháti kistérségi cserkészkörzet: Kratz Krisztián cst.
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Szövetségünk immár 27 éve folytatja azt a munkát, amelyet 
elkezdett, s halad biztosan előre a célkitűzései mentén.

Működő csApAtok MEgErősítésE
Szövetségünk kiemelt célja a meglévő 12 (Szabadka, Horgos, 
Topolya, Kishegyes, Kispiac, Hajdújárás, Királyhalom, Szent-
mihály, Muzslya, Csantavér és két temerini) cserkészcsapat 
működésének megerősítése. Szeptember folyamán több 
városban is cserkésztoborzókat szerveztek. Sajnos a cser-
készotthonok hiánya miatt nehezen megvalósíthatók az őrsi 
gyűlések. Ahol nincsen hittanterem, ott igencsak szűkösen 
oldható meg a rendszeres foglalkozás. A csapatvezetői talál-
kozón az SZMCS és az MCSSZ cserkész témájú könyveit osz-
tottuk ki, hogy a csapatok megfelelő szakirodalmat tudjanak 
használni munkájukhoz. Szövetségünk nem rendezett önálló 
vezetőképzést, ezért különböző szövetségek képzéseiben 
vett részt. Minden képzés szintjén képviseltettük magunkat, 
de külön kiemelném az MCSSZF által rendezett segédtiszti tá-
bor résztvevőit, akik hazaérve nagy lelkesedéssel és tapasz-
talattal kapcsolódtak be a Szövetség munkájába. Összesen 
51 személy vett részt a vezetőképzésben, az előző évinek 
majdnem a duplája. Célunk, hogy jövőre ez a szám megkét-
szereződjön.

Új csApAtok létrEhozásA
Nagy hangsúlyt fektetünk az alakuló csapatokra is. Jelenleg 
8 településen alakul csapat, ezek a következők: Padé, Mar-
tonos, Szaján, Erzsébetlak, Nagybecskerek, Kevi, Tornyos és 
Zenta. Igyekszünk támogatni őket és példát mutatni nekik, il-
letve bekapcsolni őket a szövetségi programokba. Nagy segít-
ség számunkra a Határtalanul tábor, amelyben a formálódó 
csapatok leendő jelöltjei vesznek részt. A kishegyesi Welker 
tanyán immár ötödik alkalommal rendeztünk nyílt tábort, 
amelyben a cserkészet iránt érdeklődő gyerekek és felnőttek 
vettek részt. A nyári táborok alkalmával a Szövetségen belül 

az a tendencia volt megfigyelhető, hogy két-három csapat 
összefogott és közös csapattábort rendezett. Ez erősítette a 
csapatok közti kapcsolatokat, az egységesség kialakulását, 
és előmozdította a közös célokat.

vonzó csErkészEt kiAlAkításA
Az idei évben a regös és vízi segédtiszti képzést sikeresen 
teljesítették cserkészeink. Képesítésük megszerezése és az 
utófeladatok jó alapot biztosítanak arra, hogy a Szövetségen 
belül meginduljon a vízi és a regös szakág. A horgosi sport-
nap és a központi akadályverseny jó alkalom volt arra, hogy 
a csapatok találkozzanak, játék és sport közben felmérjék 
cserkészeik tudását.

láthAtó csErkészEt
Több városi és gyermekrendezvényen részt vettünk az elmúlt 
évben, pl. a Mosolytenger gyermekfesztivál Zentán, Zentai 
napok, Interetno fesztivál Szabadkán, központi Szent Ist-
ván-napi ünnepség Palicson, hittanos lelkinap Csantavéren. 
Ezenkívül a cipősdoboz akcióba is bekapcsolódtunk. A VM-
CSSZ második alkalommal hirdette meg fotópályázatát, ez-
úttal „Van képed hozzá?” mottóval. A fórum tagszövetségei is 
mind bekapcsolódtak a pályázatba, negyven pályázótól 121 
kép érkezett. Az eredményhirdetésre decemberben, a Betle-
hemi Békeláng átadásakor kerül sor, amikor a beküldött pá-
lyamunkákat is kiállítjuk.

ElérhEtőségEk
Cím: 23000 Nagybecskerek, Magyar kommün 56. – Szerbia
E-mail: vajdasagimcssz@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/VMCSSZ
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küldEtésünk
Lányok és fiatal nők teljes életre nevelése, lehetőséget bizto-
sítva számukra, hogy a lehető legteljesebben kibontakoztat-
hassák képességeiket az élet minden területén.

A Magyar Cserkészlány Szövetség célja, hogy programjai által 
lányok és fiatal nők minél teljesebben kibontakoztathassák 
képességeiket és nyitott, felelősségteljes felnőttekké váljanak.
2016-ban folytatódtak az előző években megkezdett te-
vékenységek: Nőkép projekt, képzések, továbbképzések, 
klubfoglalkozások (tematikus filmklub, könyvklub, kreatív 
foglalkozások, workshopok). Célunk, hogy tagjainknak lehe-
tőséget adjunk olyan programok tartására, amikben kitelje-
sedhetnek, lehetőséget teremtve ezáltal a mozgalom iránt 
érdeklődőknek a megismerésünkre, bekapcsolódásra.

A Cserkészlány Világszövetség (WAGGGS) és a Cserkészmoz-
galom Világszervezete (WOSM) közös rendezésében a Magyar 
Cserkészlány Szövetség képviseletében Szalai Zita vett részt 
a 15. Európai Cserkész- és Cserkészlány Konferencián (15th 
European Guide and Scout Conference), melyet Norvégiában 
(Melsomvik, Oslofjord Convention Központ) szerveztek meg 
2016. június 17-22. között.

ElérhEtőségEk
Cím: 1096 Budapest, Angyal utca 4.
Tel: +36/30/4142044 
E-mail: cserkeszlany@yahoo.com
Honlap: www.cserkeszlanyok.hu

vEzEtőség
országos intézőbizottság tagjai:
Szalai Zita, Kaszás Mónika, Kurmann Dóra, Nyeső Dóra, 
Sztankó Eszter, Balogh Enikő
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A Zrínyi Miklós Cserkészcsapat 1996-ban alakult meg Zág-
rábban. Eleinte helyi egyesületként működött, de később a 
horvátországi magyar fiatalok országos egyesülete lett, ma 
is így működik. A tagok száma évről évre változik. Jelenleg 
elsősorban Zágrábban tevékenykednek. A csapat 2016-ban 
ünnepli fennállásának 20. évfordulóját.
Tevékenységeik részeként aktívan kiveszik részüket a kultu-
rális életből is. Céljuk, hogy összefogják a magyar fiatalokat, 
s hogy megerősítsék őket nemzeti öntudatukban. A csapat a 
zágrábi cserkészszövetség hagyományosnak mondható Kö-

szöntsük a tavaszt! rendezvényén is rendszeresen részt vesz, 
ahol 2016-ban Brezovicában a babgulyásfőző versenyen az 
előkelő negyedik helyezést érték el.
A cserkészcsapat tagjai részt vettek a kilencedik Blagaić ta-
lálkozón június 4-én. Itt a cserkészek meglátogatták a zágrá-
bi gombamúzeumot, gombákat gyűjtöttek az erdőben, majd 
gombafelismerő előadáson is részt vettek. November 17-én 
kirándulást tettek Lepoglavára, Varasdra és G. Kuršanecra, 
amit egy szigetvári látogatás előzött meg október 1-jén, ami-
kor a csapatnévadó Zrínyi Miklós nyomában a cserkészek a 
Szigetvári csata 450. évfordulójára emlékeztek a történelmi 
helyszínen, megtekintve a várat és a múzeumot is.
A csapattagok kivették részüket a helyi megemlékezésekből 
(díszőrség és koszorúzás márc. 11-én a Petőfi Sándor emlék-
táblánál, az Antall-szobornál április 13-án és október 26-án, a 
Zrínyi Miklós emlékműnél G. Kuršanecon november 17-én) is.
A cserkészcsapat programjainak megvalósításához Zágráb 
várostól részesül szerény támogatásban, valamint munkássá-
gát rendszeresen követi, anyagilag is támogatja Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa. Bár a csapat aktivitása az utóbbi 
időben vezetőhiány miatt csökkent, ugyanakkor tevékenysé-
geihez a jótékonykodás továbbra is hozzátartozik. Adventkor a 
betlehemi lángot, a béke szimbólumát a zágrábi cserkészszö-
vetség csapatával közösen ajándékozták a város polgármes-
teri hivatalának, az óvodának és az alapiskolának, a zágrábi 
intézményeknek és közösségeknek, az idős, beteg személyek-
nek, mozgáskorlátozottaknak, kisbabás családoknak. 

ElérhEtőségEk
Cím: 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
titkár: Balázs Piri Zoltán (2016. októberéig)
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A Magyar Cserkészszövetség az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő által kiírt Határtalanul! program keretében arra nyert 
lehetőséget, hogy 800 határon túli magyar diák számára szer-
vezzen tábort Magyarországon, a Magyar Cserkészszövetsé-
gek Fórumával együttműködve.

A cserkészet cselekedve tanítja a rábízottakat, hogy talpraesett 
emberekké váljanak. Egyenruhában vagy anélkül kint vagyunk 
a gáton, ha kell; de cselekszünk akkor is, amikor az összmagyar-
ság megerősítéséről van szó. Örömmel vállaltuk a Határtalanul! 
program egyedi lehetőségét. A határon túli magyar cserkészszö-
vetségek segítségével összesen nyolcszáz fiatalt tudunk meg-
szólítani Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból, 
hogy értékes élményekkel gazdagodhassanak Budapesten és 
környékén, jobban megismerjék Magyarország értékeit, ezáltal 
is növelve összetartozás-érzésüket. Bízunk benne, hogy a ven-
dégül látott gyerekek közül sokan csatlakoznak otthoni cserké-
szekhez, ami segíteni tudja őket magyarságuk megélésében.
A „CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében” táborok 2016-ban 8 
turnusban valósultak meg Budapesten és környékén, összesen 
mintegy 800 gyermek részvételével. A 10-18 éves résztvevők 
Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és Kárpátaljáról érkeztek.

A program rengeteg lehetőséget ad a táborozó gyerekek szá-
mára, hogy megismerkedjenek egymással, megerősödjenek 
magyarságukban és bepillantást nyerhessenek a cserkészet 
életre szóló kalandjába.

A táBorok céljA
 ▶ Értékalkotó szabadidős pedagógiai kultúra megalapozá-

sa a határon túli magyar kisközösségekben.
 ▶ Anyaországi élmények által a nemzeti identitás erősítése, 

kortársakkal való kapcsolatok kialakítása.
 ▶ A cserkészet megismertetése és a szórványban élő gyere-

kek közösségekhez, szervezetekhez való csatlakozásának 
ösztönzése.

A cserkész-jellegű programokat öt napon keresztül, hetente 
100-150 fős turnosokban, természetes környezetben, a Bu-
dai-hegység szívében, a Nagykovácsiban lévő Teleki-Tisza 
Kastélyparkban tartjuk. A tábor résztvevőit a határon túli ma-
gyar cserkészszövetségek közreműködésével választjuk ki és 
szervezzük csoportokba, igazodva a helyi igényekhez. Elsőd-
leges szempont a szociális rászorultság. A tábor lehetőséget 
ad arra, hogy akik ezáltal ismerkednek meg a cserkészettel, 
otthon csatlakozhassanak a helyi cserkészcsapathoz.
Az itt töltött napok alatt a táborozóknak lehetősége nyílt meg-
ismerkedni Budapest nevezetességeivel. Szakszerű vezetéssel 
meglátogatták az Országházat, a Szent István Bazilikát, a vá-
rosnézés és a margitszigeti séta után pedig a Palatinus Stran-
don hűsölhettek. A Budai Vár meglátogatása során a Magyar-
ság Házában lévő, a tíz legszebb magyar szó köré felépített „Mi, 
magyarok” kiállítást is megtekintették. Kézműveskedésre és a 
népi kultúrával való ismerkedésre adott lehetőséget a Szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ahol mesteremberek se-
gítségével mindenki elkészíthette a saját portékáját nemezből, 
bőrből vagy agyagból. Erejüket és ügyességüket egy izgalmas 
kalandparkban tehették próbára a táborozók, fákra erősített 
kötélpályán a Budakeszi Vadasparkban. Újfajta programelem-
ként „okosház” elektronikai alkotó foglalkozáson ismerked-
hettek a gyerekek a technikával. Íjászat, tájékozódási feladatok 
és cserkészjátékok mellett a kereskedőjáték, esti meseerdő, 
népi táncház és az elmaradhatatlan tábortüzek tették a tábort 
cserkészélménnyé. A látogatások és az esti programok komp-
lex történelmi és honismereti tudásbővítésként is szolgáltak a 
gyermekek számára.
A táborokban új barátságok szövődtek, és hálás visszajelzé-
seket kaptunk a résztvevőktől.

Szervezők az MCSSZ részéről:
Projektvezetők és koordinátorok: Metz Márk, Kovács Virág, 
Szántó Fruzsina, Paczolay Réka, Szórád Elvira. Turnusveze-
tők: Bolló Balázs, Vida Bernadett, Laczkó Florina, Velis Márk
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isMét nAgy sikErnEk örvEndEtt Az McsszF stvk

Immár hagyományosnak számító keretek között gyűlt össze 
idén a fórumos STVK törzse a palásti réten: ezelőtt négy évvel 
még bizonytalan sorsú volt ez a kiképzőtábor, mára azonban 
stabil tábori felszereléssel rendelkezik, a helyszín immár mi-
tikusnak számít, az őzek neszezése pedig otthonossá teszi a 
táborlakók számára a rétet és környékét. 

A táborba ezúttal tizenhat jelölt érkezett Felvidékről, Vajda-
ságból, Kárpátaljáról és Erdélyből; ők első ízben az áprilisban 
Ócsán megszervezett előhétvégén találkoztak egymással. A 
kiképzők sora ugyancsak gazdagodott: Szentkirályi Endre az 
Egyesült Államokból, Cleveland-ból, Hajdú Anikó Felvidékről, 
Krekuska Róbert pedig Vajdaságból érkezett. Anikóban friss 
volt még a fórumos ST emléke, hiszen ő az előző évben jelölt-
ként élte meg a tábor vidámabb és munkásabb pillanatait.
Úgy gondolom, a törzsön, a tábor menetén nagyon érződött 
az, hogy az évek során a kiképzők összecsiszolódtak: a fel-
adatok nem maradtak gazda nélkül, mélyült a latrinagödör, 
innovatív kapu készült, férőhelyesebb lett az asztal, és az 
előtábori étkezések alkalmával nem maradt senki éhesen. A 
tábor ideje alatt egyetlen egyszer sem volt csúszás, minden 
kellék idejében a helyén volt, és több képzést is együtt, közös 
megegyezés alapján tartottak a kiképzők.

Szeretnék azokról is írni, akikért a törzs egész évben a háttér-
ben munkálkodik: a jelöltekről. Nagyon vidám és talpraesett 
jelöltek népesítették be a palásti rétet: nyitottak voltak, kér-
deztek, énekeltek, táncoltak és önfeledten nevettek, élmény 
volt velük a játék, a tábortűz, a kézműveskedés. Részesei 
lehettünk általuk vidám és megható perceknek egyaránt, jó 
volt látni, ahogy az őrsök összecsiszolódtak és barátkoztak 
egymással, ahogy még fáradtan is csillogott a szemük és kap-
hatók voltak egy-egy újabb népdalra.

Sikeres tábort zártunk, minden jelölt eljutott a tábor végéig, 
reményeink szerint olyan életre szóló élményekkel és len-
dülettel gazdagodva, ami löketet ad majd nekik a további 
munkához, és ami majd megerősíti a szövetségek közötti 
együttműködést. Úgy érezzük, van igény a közös ST táborra, 
sok értéket közvetít a jelöltek felé, bőséges a hozadéka cser-
késztudás, valamint személyes fejlődés terén is. 

A törzs nevében köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szava-
zott ennek a kiképzőtábornak, és külön köszönet a jelöltek-
nek, akik hősiesen állták a próbát. 

Bízunk benne, hogy az idei cserkészévben is lesznek lelkes 
jelöltek, akik nekirugaszkodnak a képzésnek: várjuk őket az 
5. MCSSZF STVK táborba!
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A Magyar cserkészszövetségek Fóruma 2016. október 
15-23. között tartotta 5. tiszti tanfolyamát paláston, 
Felvidéken. összesen 22-en vettek részt rajta, ezek kö-
zül 14-en jelöltként és 8-an kiképzőként. A palásti iván-
ka-kastély remek helyszín volt a képzésre, ahol 6 régió 
cserkészei képviseltették magukat (Erdély, Felvidék, 
délvidék, Ausztria, észak-Amerika, németország).

A résztvevők és a kiképzők más-más szövetségekből érkez-
tek, de a képzés végére egy közösségé kovácsolódtak. Úgy 
érzem, mindenki számára hasznosnak bizonyult az együtt 
töltött idő. A képzés során betekintést nyertünk a fórum szö-
vetségeinek munkájába, szervezetébe és egyes cserkészcsa-
patok életébe. A képzés egyik célja a tapasztalatcsere volt, 
amellyel elindulhatunk a közös úton a közös célok megva-
lósításának irányába. Esténként a táborokhoz hasonlóan tá-
bortűzzel koronáztuk meg napjainkat. A komoly témák mel-
lett a népdalokra is nagy hangsúly került, és pihenőként népi 
játékokat játszott a lelkes társaság. A képzés célja nemcsak 
a cserkésztudás elmélyítése volt, hanem a cserkészvezetők 
közti ismerkedés és a szorosabb együttműködés kialakítása 
és elősegítése is. A közös képzés jó alapot ad a további hatá-
ron átívelő összmagyar programok és az összefogás megva-
lósításához.

A szombati nap volt a képzés záróakkordja. A hét folyamán 
elsajátított és már meglévő tudást kis csoportokban tudtuk 
a gyakorlatban is kibontakoztatni és bemutatni, majd átbe-
szélni a kiképzőkkel. A jelen évben – 2016-ban – volt az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója. A tábortűz 
keretében tartott megható megemlékezéssel közelebb kerül-
tünk 1956 történéseihez, és közösen méltóképpen megemlé-
keztünk erről a cserkészetre nézve is meghatározó történelmi 
eseményről.

Fontos kiemelni, hogy a Magyar Cserkészszövetségek Fóru-
ma által 2013-ban elindított segédtisztképző táborok foly-
tatásaként ezen a tiszti tanfolyamon többen is részt vettek. 
Ez az első olyan generáció, mely már a közös fórumos segéd-
tiszti képzésen és a most megrendezett tiszti tanfolyamon is 
jelen volt.
Mint minden vezetőképző tábornak, ennek is vége lett, de va-
lami új kezdődhetett. A képzésnek vége, de az igazi munka 
csak most kezdődik, miután mindenki saját szövetségében 
hasznosítja a sok új tapasztalatot, ötletet. A képzésről lelkes, 
öntudatos, lendülettel teli, elkötelezett cserkészvezetők in-
dultak haza, hogy folytassák a megkezdett cserkészmunkát.

Farkas Zsuzsanna cst.
Vajdasági Magyar Cserkészszövetség
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Mi Az öcsi?
Az MCSSZF titkársága. Szervezeti szolgáltató feladata: háttér-
támogatást biztosít a tagszervezeteknek s azok vezetőinek, 
hogy azok energiájuk javával legfontosabb feladatukra, a 
gyermekek és a fiatalok nevelésére koncentrálhassanak sa-
ját szervezetükön belül. Egyfajta ernyőszervezetként célja 
egy erős, szolgáltatást és koordinálást nyújtó szervezet kiala-
kítása, a szövetségek közti információáramlás biztosítása és 
a közös célok érdekében történő feladatok összehangolása, 
felelős vezetőséggel. Ebben kiemelt figyelmet kap minden 
tagszövetség, elsődlegesen azok tudásának összekapcsolá-
sa, hiszen ez biztosítja az ÖMCSST céljainak elérését.

Feladatok
Az ÖMCSST és az ehhez csatlakozó iroda sikerét a közös gon-
dolkodás és egy erős közös vízió melletti kiállás biztosítja. Az 
irodának mindenkori feladata az ÖMCSST-ben foglaltak meg-
valósításában való aktív részvétel (meglévő csapatok erősíté-
se, új csapatok alapítása, vonzó cserkészet kialakítása, látható 
cserkészet növelése, közös értékek megteremtése, kapcsolat-
tartás, konkrét célok megfogalmazása és azok valóra váltása, 
közös jövőkép kialakítása), amelyen keresztül segítséget nyújt a 
cserkészszövetségek közötti együttműködés felgyorsításában, a 
különbségek kiküszöbölésében, a felmerülő félreértések kezelé-
sében. Feladatai még: A közös vízió életben tartása minden tag-
szövetségen belül. Egyfajta koordinátorként támogatja a veze-
tői 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 kapcsolattartás). 
Részvétel az összmagyar projektek tervezésében és forráshát-
terének biztosításában, forrásteremtési stratégiák kialakítása.
Fontos feladata a tagszövetségek közti kommunikáció javítása 
és közös felületek létrehozásával a szövetségek, valamint az ér-
deklődők által is keresett információk elérhetőségének biztosí-
tása, annak megkönnyítése. A magyar cserkészek látható jelen-
létének támogatása 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 főosz-
tályvezetői 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.
Az iroda fenntartása a tagszövetségek által befizetett tagdíj-
ból valósul meg, melyet minden évben a mindenkori szövet-
ségi taglétszám alapján határoznak meg.

2016-BAn Elért ErEdMényEk
Az összesített vezetői és parancsnoki címlisták frissítése, az 
összmagyar hírlevél, a Kapocs megjelentetése, a Fórum hi-
vatalos honlapjának, a www.mcsszf.org-nak karbantartása. 
A szövetségek együttműködését szimbolizálja az Almanach 
megújulása és kiadása is, annak modern és vonzó köntösbe 
történő öltöztetése, mellyel partnereinknek és támogatóink-
nak szeretnénk köszönetet mondani a segítségért. 2015-től 
az iroda vállalta a tagszövetségek Határtalanul táborainak 
koordinációját, így idén 800 résztvevő táborozott Magyaror-
szágon a Kárpátaljai, Romániai, Szlovákiai, valamint a Vajda-
sági Magyar Cserkészszövetségek szervezésével. További 90 
fő részvételével pedig regös tábort rendeznek a program ke-
retén belül. Július 18-28. közt megrendezték az MCSSZF által 
szervezett IV. Segédtisztképző Tábort 16 jelölttel a palásti Ol-
vári-völgyben. Az összmagyar vezetőképzés azonban új távla-
tokat is nyit: közel 10 év után ismét megvalósulhatott a közös 
tisztképzés. Október 15-23. között rendezték meg az V. Tiszt-
képző tanfolyamot 14 jelölttel a palásti Ivánka-kastélyban.
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A Magyar Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítványt 2001. 
május 23-án hozták létre. Rendeltetése, hogy biztosítsa a Ma-
gyar Cserkészszövetségek Fórumának működéshez szükséges 
hátteret. Erkölcsileg és anyagilag támogatja a cserkészmozgal-
mat, 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, valamint a magyar nép kultúrájának és történelmi 
hagyományainak védelme és ápolása.

Az Alapítvány célja és vagyona elsősorban a következőkre 
használható fel:

 ▶ a tagszövetségek cserkészeinek kirándulásaival, tábo-
rozásaival, valamint egyéb rendezvényeivel kapcsolatos 
költségek csökkentésére;

 ▶ kiképzési, táborozási és sportfelszerelések, valamint se-
gédeszközök beszerzésére, felújítására;

 ▶ cserkészotthonok megfelelő, egészséges kialakítására;
 ▶ a cserkészmunkában kitűzött feladatok megvalósítására;
 ▶ jutalmazások céljára könyvek és egyéb tárgyak vásárlásá-

ra; valamint:
 ▶ a tagszövetségek közötti kapcsolattartásra és kölcsönös 

informálásra;
 ▶ időszerű súlyponti szakkérdések megvitatására 

szakelőadók és az illetékes szakvezetők bevonásával, 
számukra megbízási díjak kifizetésére;

 ▶ egyéni és közös problémák megvitatására és megoldási 
javaslatok kidolgozására, konferenciák, szemináriumok 
szervezésére;

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

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

 ▶ honlap(ok) működtetésére, mely úgy a közvélemény, 
mint a tagszövetségek informálását szolgálja;

 ▶ a tagszövetségek közti esetenkénti együttműködés koor-
dinálására.

Az Alapítvány szervezete – kuratórium
Az alapítvány kezelője a kuratórium, mely dönt az alapítványi 
vagyon konkrét felhasználásáról. A kuratórium az Alapítvány 
vagyonát és hozadékát egyaránt felhasználhatja az alapít-
vány céljainak szolgálatára. A kuratórium az Alapítók által 
határozatlan időre felkért elnökből és két tagból áll.

A kuratórium jelenlegi tagjai
1. Szakács Gusztáv (1085 Budapest, Stáhly u.5., I/8.)

kuratóriumi 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 megvalósításai:
 ▶ a közös segédtisztképzés felszerelésének bővítése és a 

vezetőképzés támogatása
 ▶ honlap folyamatos üzemeltetése
 ▶ a Határtalanul táborok, közös rendezvényeink és kiadvá-

nyaink anyagi, pályázati és szervezői támogatása
 ▶ pénzügyi háttér és együttműködés biztosítása a határon 

túli cserkészpályázatok részére

Magyar cserkészszövetségek Fórumáért Alapítvány
rövidítés: MCSSZFA
székhelye és postacíme: 1085 Budapest, Stáhly u.5., I/8.
telefonszám: +36-20-941-1181; +36-1-266-3217
drótposta: szakcsgusztv@gmail.com
honlap: mcsszf.org/index.php/mcsszf/mcsszfa
Adószáma: 18104439-1-41
Bankszámlaszáma: 11711034-20857275
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A tagszervezetek létszámai:

tagszervezet létszám 2016

KáMCSSZ 420

KMCSSZ 2 600

MCSSZ 10 495

RMCSSZ 2 400

SZMCS 1 305

VMCSSZ 360

összesen: 17 580
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The Forum of Hungarian Scout Associations (MCSSZF) was 
formed in 1991.  Its mission is to facilitate communication, 
coordinate and eventually unify the Hungarian Scout Associ-
ations of the world.  Its members are:

 ▶ Hungarian Scout Association of Sub-Carpathia (KáMCSSZ)
 ▶ Hungarian Scout Association in Exteris (KMCSSZ)
 ▶ Hungarian Scout Association (MCSSZ)
 ▶ Hungarian Scout Association of Romania (RMCSSZ)
 ▶ Hungarian Scout Association in Slovakia (SZMCS)
 ▶ Hungarian Scout Association of Vojvodina (VMCSSZ)
 ▶ Hungarian Girl Scout Association (MCSLSZ)

(observer member)
 ▶ Miklós Zrínyi Scout Troop of Croatian Hungarians 

(observer member)

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

Included in the activities of the MCSSZF is the organization of 
various professional scout educational conferences, the de-
velopment and unification of leadership training programs, 
the promotion of cooperation among the associations and 
the operation of an internal support system. This work is co-
ordinated by the All-Hungarian Scout Office.
In 2016 the Hungarian scouting movements organized a 
summer camp in Hungary for interested hungarian speaking 

native students called „Without borders! – Scouting in the  
Carpathian-basin”. In 2016 we were able to provide this expe-
rience to 800 youngsters. The participants between the ages 
10-18, came from Romania, Serbia, Slovakia and Ukraine. 
The program was focussed on strengthening the attendees 
Hungarian roots, providing an in depth opportunity for per-
sonal contacts and an intensive immersion into the common 
elemnts of our culture.

Looking to the future, our leadership training is of the utmost 
importance.  We were able to organize this year for the fourth 
time the All-Hungarian Assistant Scoutmaster Training Camp 
for our young adult leaders in Slovakia.  In this camp we pre-
pared those future leaders who in the coming years will be 
the movers and shakers of the local scout troops and associa-
tions. We had participants from all the member associations.
After a nine year hiatus, we were again organized in Slovakia 
Scoutmaster training. This training took place between Octo-
ber 15-23 with participants from all the membership organi-
zations, with 14 attendees.

A critical part of the All-Hungarian scout strategy is member-
ship growth. In 2016 all growth of 13,8% was achieved, repre-
senting a real increase of 2115 scouts.

Additionally several hundred scout programs were realized 
worldwide: summer camps, several daylong tours, folklore 
preservation events, and excursions. This was accomplished 
as part of the All-Hungarian scout strategy, specifically mee-
ting the chief goal and also the strategy’s motto that ”every 
hungarian speaking child should encounter scouting”.

thE ForuM oF hungAriAn scout 
AssociAtions in 2016
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Das Forum der Ung. Pfadfinderverbände wurde in 1991 
gegründet. Seine Aufgabe ist es, die Kommunikation zu er-
leichtern, die Tätigkeit zu koordinieren und die ungarischen 
Pfadfinderorganisationen in der Welt eventuell zu vereinigen. 
Seine Mitglieder sind:

 ▶ Ungarisches Pfadfinderbund der Karpato-Ukraine (KáMCSSZ)
 ▶ Ungarisches Auslandspfadfinderbund (KMCSSZ)
 ▶ Ungarisches Pfadfinderbund (MCSSZ)
 ▶ Ungarisches Pfadfinderbund Rumäniens (RMCSSZ)
 ▶ Ungarisches Pfadfinderbund in der Slowakei (SZMCS)
 ▶ Ungarisches Pfadfinderbund in der Wojvodina (VMCSSZ)
 ▶ Ungarisches Pfadfinderinnenbund (MCSLSZ) (Als Beobachter)
 ▶ Pfadfindergruppe „Miklós Zrínyi” der Ungarn in Kroatien

(Als Beobachter)

Zusätzlich zu der Vertretung gemeinsame Interessen, der 
Ziel des MCSSZF ist die Entwicklung von gemeinsamen Erzie-
hungsprogrammen, die Stärkung der ungarischen Identität 
allen Mitgliedern, das Harmonisieren vorhandene Program-
me, und so viele, wie nur mögliche ungarische Kinder mit 
den Werten der Pfadfinder bekannt zu machen. Die Entwic-
klung von gemeinsamen Langzeit-Strategien ist von größter 
Bedeu tung für die Verbände. 
In den Aktivitäten des MCSSZF inbegriffen ist das Organisie-
ren von verschiedenen professionellen Erziehungstreffs, 
die Entwicklung und Vereinheitlichung von Leiterschulung-
sprogrammen, die Unterstützung der Zusammenarbeit unter 
den Organisationen, sowie das Betreiben eines internen  Un-
terstützungssystems. Dies wird von dem Büro für Gesamtun-
garisches Pfadfinderwesen koordiniert.
In dem Jahr 2016 haben die Pfadfinder einen Sommerlager 

in Ungarn organisiert unter dem Motto: Ohne Grenzen – 
Pfadfinder in den Karpatenbecken. Wir konnten dieses Er-
lebnis an 800 Jugendliche vermitteln. Die Teilnehmer kamen 
aus Rumänien, Serbien, der Slowakei und der Ukraine. Das 
Programm war darauf ausgerichtet, die ungarische Wurzeln 
der Teilnehmer zu stärken, Möglichkeit für enge persönliche 
Kontakte zu schliessen und die intensive Vertiefung der ge-
meinsamen Elemente unserer Kultur.
Was die Zukunft betrifft, die Ausbildung unsere Leiter ist von 
größter Bedeutung. Wir konnten in diesem Jahr zum drittenmal 
in der Slowakei eine Gesamt-Ungarische Hilfsfeldmeister-Aus-
bildungslager für unsere jungen Leiter abhalten.  In diesem 
Lager bereiten wir diese zukünftige Leiter auf ihre kommenden 
Aufgaben in den örtlichen Gruppen und einzelnen Verbänden 
als Systemerhalter und -Erneuerer. Die Teilnehmer kamen von 
allen Mitglied-Organisationen.
Nach neunjähriger Pause konnten wir wieder einen Grup-
pen-Feldmeister-Kurs in der Slowakei abhalten. An der Ausbil-
dung, welche 15-23 Oktober stattfand, wurden 14 Leiter aus den 
Verbänden aller Mitglieder geschult.
Ein kritischer Punkt der gemeinsamen ungarischen Pfadfinder-
strategie ist die Anwerbung von Mitgliedern. In diesem Jahr konn-
ten wir eine Steigerung von  13,8%  erreichen, was einer zahlen-
mässigen Zunahme von  2115 PfadfinderInnen entspricht.
Darüber hinaus wurden weltweit Hunderte von ungarischen 
Pfadfinderprogramen wie Sommerlager, Tagesausflüge, 
Brauchtumpflege-Tage und andere Veranstaltungen verwirkli-
cht. All das ist Teil der Gesamt-Ungarischen Pfadfinderstrategie, 
entsprechend unserem Hauptziel, welche gleichzeitig das Mot-
to unserer Strategie ist: „jedes ungarisch sprechendes kind 
soll die Möglichkeit erhalten, pfadfinder zu werden.”

dAs ForuM dEr ungArischEn 
pFAdFindErvErBändE in 2016
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Magyar cserkészszövetségek Fóruma Almanach 2016

szerkesztők:
Bodzás Gergely - Bodzi

Csémi Szilárd - Kismedve
Szórád Gábor

kiadó:
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti

Kiadás éve: 2016
Kiadva a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 

Összmagyar Cserkésziroda megbízásából.
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