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Előszó
Kedves Olvasó!

A magyar cserkészet újabb áttekintését tartod a kezedben. A cserkészmozgalom több mint 110 éves, szerve-

zeteink között van száz éve fennálló, de van olyan is, amely alig negyedszázada működik.
Hogyan lettem, miért maradtam mindmáig cserkész?

A forradalom napjaiban megtapasztalt nemzeti összefogás, a kivívott szabadság fölötti öröm egész életemre 

meghatározta gondolkozásomat. Ausztriában az egyik menekült-gimnázium diákjaként lettem magyar cser-

kész. A külföldi magyar cserkészetben olyan példaképeim voltak, mint Bodnár Gábor, Beodray Ferenc és még sokan mások, 

akik megmutatták, hogyan kell szolgálni a magyarságot. 

Amikor a kommunista diktatúrák összeomlottak, és a Kárpát-medence minden országában megindult a cserkészélet, köteles-

ségemnek éreztem, hogy ott segítsek, ahol tudok. A Magyar Cserkész Fórum – ezzel a névvel indultunk – alapításakor felkértek, 

és elvállaltam az elnöki tisztséget. 

Izgalmas idők voltak  aggódva igyeltük a kezdet nehézségeivel küzdő szövetségek első csetlő-botló lépéseit. Évekig tartott, 
amíg kialakultak azok a belső közösségek, amelyek tudatosan keresztény alapokon álló jellemnevelő ifjúsági mozgalmunk 
magjává tudtak formálódni. Ez az almanach röviden bemutatja azt az utat, amit külön-külön és közösen bejártunk. Bemutatja 

az egyes szövetségek történetének sarokpontjait, megmutatja a számokat. 

Ugyanakkor nem tudja megmutatni azt az önfeláldozást és áldozatkészséget, amit többszáz iatal cserkészvezető hetente vég-

zett munkája jelent. Körülöttünk minden a saját szórakozására ingerli és csábítja a iatalokat, így ifjú vezetőinket is. A szórakoz-

tatóipar ezernyi ajánlata helyett ezek a iatalok azzal töltik idejüket, hogy a rájuk bízott cserkészekkel foglalkozzanak – ellen-

szolgáltatás, izetés nélkül.

Arra kérlek, gondolj rájuk nagy tisztelettel  ők a nemzet jövőjének formálói, az ő hangyaszorgalommal végzett munkájuk ered-

ményét mutatja be ez a könyvecske.

Kívánok nekik, és minden olvasónak további 

Jó munkát!

Puma

Szemerédi Tibor cscst.

Kelt Bécsben, 2017. szeptember 30-án 
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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 iatalok, 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 hét éves kortól min-

denkinek, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevéke-

nyen 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 fő-

ként a természetben;

 ▶ magyar kultúra ápolása, különös tekintettel népi hagyo-

mányainkra.

„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



Magyar 
cserkészszövetségek 

kincsei
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 „A fiAtAlság nEm átmEnEti kor, hAnEm A kEgyElEm 
áltAl A szEmélyiség kiAlAkításárA Adott idő”
 ii. jános pál

Mi, magyar cserkészek mindannyian érezzük, hogy a magyar-

ságban gyökerező cserkész létünkkel különleges értéknek 
vagyunk a birtokában. A világ cserkészmozgalmaival testvéri 

viszonyt ápolunk, a Cserkészmozgalom Világszervezetével 

együttműködünk, ugyanakkor érezzük, hogy nekünk az Úr-

isten sok és sajátos talentumot adott, amelyeket kötelessé-

günk felismernünk és kamatoztatnunk.

Minden magyar cserkészszövetség őriz a közös alapok mel-
lett sajátos értékeket, célravezető gyakorlatot, kikristályoso-

dott meglátásokat.

Isten által elrendelt küldetésünk megértéséhez, talentuma-

ink kibontakoztatásához első lépésként nélkülözhetetlen 
kincseink számbavétele. Ennek a munkának láttunk neki 

2017-ben. 

Elsőként a magyar cserkésztörténelmet faggattuk, vizsgálva 
azt, hogy az évtizedek során hogyan alakult a cserkészideál 

hazánkban, a viharosan változó körülmények között milyen 

időtálló jellegzetességeket találunk a magyar cserkészpeda-

gógiában. A kikristályosodott értékek számbavételét köve-

tően a magyar cserkészszövetségek jelenleg hivatalos pró-

barendszereit hasonlítottuk össze, keresve bennük a feltárt 

alapértékek megjelenését a jelenben. Ebben a munkánkban 

elsősorban a közös alapokra koncentráltunk.
A tAlált kincsEk:

. A magyar cserkészet küldetése
 ▶  világháború előtt és után  cél a nemzetmentés
„Emberebb embert akarunk. …  Nincs itt más remény-

ség, csak egyetlen egy  egészen mélyre kell nyúlni, egé-

szen az egyéniség gyökerébe kell beleoltani az új élet 

elvét  a krisztusi lelkiség élő vizéből kell táplálkoznia az 
újjászülető magyar egyéniségnek, hogy az élő egyének-

ben életre kelhessen a nemzet. Félúton itt nem lehet 

megállni, a félmunka rosszabb a semminél. Vagy kap a 

nemzet egész embereket, egész jellemeket, vagy meghal 

a haza.  Sík Sándor
 ▶ -as évek  megmaradni az Eszménél se frázis-irre-

dentizmus, se katonai előképzés se látszatvallásosság
„mikor pedig Istent mondunk, nem elvont fogalmat gon-

dolunk … , hanem a történelemben konkrétan !  meg-

jelent Jézus Krisztus személyében testté lett Istenséget.” 

Sík Sándor
A nevelés Két emberi lélek közös funkciója  a nevelőké 
és a növendékeké. Karácsony Sándor

 ▶ Az emigrációban -  Nemzeti megmaradás
„Csak egy hivatását felmérő, hittel és lendülettel mun-

kába álló ifjúság lehet ma az egyetlen reményünk. Egész 

mélyről, a kereszténység élő vízéből táplálkozó, újjászü-

lető magyar egyéniség megteremtése a cél. Vagy kap 
ezúton a magyarság egész embereket, jellemeket, vagy 

szükségszerűen elpusztul.  Bodnár Gábor, Sík Sándor 
nyomán

 ▶ A rendszerváltozás után  Isten és a magyar nép szolgálata
„A cserkészet céljai között egyes országokban szerepel-

het az értékes, hasznos és felelősségteljes ember nevelé-

se, és még sok minden más. Nekünk, magyar cserkészek-

nek elsőrendű feladatunk volt és maradt is az elkötelezett 
vallásos hitre épülő jellemnevelés és a magyar nemzeti 
öntudat ápolása és növelése anélkül, hogy ez bárki el-

len irányulna. …  Az Isten és a magyar nép elkötelezett 
szolgálata mellett minden más csak másodlagos feladat 

lehet. Sík-Surján .

. istenben gyökerező embereszmény és küldetéstudat, 
hit, vallás, amelyek a legfontosabb életalakító elvek

 ▶ A magyar cserkészszövetségek mindegyike komolyan ve-



szi cserkészhagyományunkat, és hangsúlyosan szerepel 

a próbarendszereikben a vallás kérdése. 

 ▶ A leírt próbaanyagok mögött többnyire nagyon komoly 

módszertani segédanyagok vannak, amelyek segítenek 

teljesíthetővé tenni az „elvárásokat  pl.  KMCSSZ  Egyesí-
tett új próbakönyv  SZMCS  Tájolók, MCSSZ  EINK-könyvek.

 ▶ Az SZMCS új koncepciója érdekes új gondolatokat vet fel 
a vallásossá válás „útjelzőit  illetően.

 ▶ Az MCSSZ rendszerében rendkívül nagy a lexikális ismeret 
és tudásanyag, de ez egyensúlyban van a kért aktivitással.

 ▶ A szövegesen megtanulandó imák, a tudás, ismeretanyag 

és az elvárt aktivitások, valamint a kötetlen ima preferálá-

sa nagyfokú egyezést mutatnak az összes próbarendszer 

esetében.

. A jellemformálás prioritása
 ▶ Sík Sándor a „Magyar cserkészvezetők könyve  gyakorla-

ti módszereket ad a jellemnevelést végző vezetők kezébe 
(erkölcsi megbeszélés, négyszemközti beszélgetés, napi 

jótett, munka, kézi munka, mesterségek, szerszámok, ház 

körüli munkák, játék, önfegyelem, csapatépítés, cserkész-

fogadalom, nagytábor mint a jellemnevelés eszköze . Ezek 
mindegyike !  fellelhető a vizsgált próbarendszerekben.

 ▶ A kiforrott személyiség Sík által bemutatott ideálja a 

gerinces, önmagához hű, nem tömegember. Ezt az ön-

állóságra neveléssel kell a cserkészetnek elérnie. Ebből 
a szempontból is elmondható az egységesség a vizsgált 

próbarendszerekben. Az SZMCS Nevelési Koncepciója pe-

dig egyenesen erre épül.

 ▶ A leggyakrabban előforduló jellemvonások elsöprő több-

sége mind a hat próbarendszerben szerepel. 

 ▶ A próbarendszerekben elérendő nevelési célként körvo-

nalazott jellemes cserkész embereszmény teljes össz-

hangban van a Sík Sándortól már idézett ideállal  »különb 
Isten akarata szerinti  ember, és különb nemzetét önzet-

lenül szolgáló  magyar«.

. A magyar örökség átvétele, továbbvitele: hit a ma-

gyarság küldetésében, szolgálatában.
 ▶ A hat próbarendszerből négyben kiemelt terület a ma-

gyarságismeret. A tartalmi elemeknél ismét leírható a 

nagyfokú egyezés, bár megjelennek sajátosságok is.

 ▶ A magyar rögvalóság megismerését, az örökség átvé-

telét szolgálta a Karácsony Sándorhoz köthető regös 
cserkészet kialakulása. Nagyon sok eleme jelenik meg a 
próbarendszerek mindegyikében (néprajz, népszokások, 

népdalok stb. . A nemzeti szimbólumok ismerete, a ha-

zánkkal kapcsolatos történelmi, földrajzi tájékozottság 

szintén teljesen közös kincsek.

 ▶ A KMCSSZ magyarságismereti próbáinak tartalma hi-
hetetlenül kiforrott, kidolgozott, sokoldalú. Az az érzé-

sünk, hogy talán ezzel lehet leghatékonyabban magyar 

identitástudatot kialakítani, hitet ébreszteni a magyar-

ság hivatásában.

 ▶ Több szövetség magyarságismereti anyagában megjele-

nik a Kárpát-medencében történő gondolkodás, azaz a 
térséget egységként kezelik mind földrajzi, mind néprajzi, 

mind történeti értelemben.

A magyar cserkészet talentumainak feltárását, azok „haszno-

sulását , a testvérszövetségek vezetőképző rendszereinek vizs-

gálatával, összehasonlításával folytatjuk a következő évben.
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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 iatalokat segítünk nevelni. Tehát 
egyrészt jóravaló, becsületes embereket nevelünk, de ugyan-

akkor olyanokat, 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, hogy részben 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 iataljaik 
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 -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.



MCSSZF
mAgyAr csErkészszövEtségEk

fórumA
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A Magyar Cserkészszövetségek Fórumát MCSSZF  -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 geni 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

Megigyelői státusszal rendelkezik az országos lefedettségű 
Horvátországi Magyarok Zrínyi Miklós Cserkészcsapata és az 
MCSLSZ, a Magyar Cserkészleány Szövetség. -  kö-

zött a KMCSSZ csak megigyelői 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 



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 . , valláserkölcsi alapon működő ma-

gyar cserkész munkáját fogta át. Míg 2012-ben már alig 14.000 

tagja volt, jelenleg már meghaladta a .  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
 ▶ –  Arató László Magyar Cserkészszövetség
 ▶ –  Martonné Némethy Márta

Magyar Cserkészszövetség
 ▶ 2001–2003 Vitéz László 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
 ▶ –  Bővíz László 

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség
 ▶ 2005–2008 Vitéz László 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

 ▶ 2008–2011 Lendvai-Lintner Imre 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
 ▶ –  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  , Budapest. Második, felújított kiadás  , 
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 ki-

adás és az azt követőek  - , Budapest. Átfogó képet 
ad a Fórumról, működéséről, alapelveiről, az alapját képező 
Összmagyar Cserkészstratégiáról, az Irodáról és a szövetsé-

gekről, mindezt modern, iatalos, vonzó és eladható külsővel. 
Negyedik kiadás  , Budapest. Ötödik kiadás  , Buda-

pest. Hatodik kiadás  , Budapest. Hetedik, jelen kiadás  
2017, Budapest.

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

munkájának segítésére.

 ▶ környezetvédő cserkész
Első kiadás  . A Cserkész Világszövetség Központja mód-

szertani kiadványának, a környezetvédő cserkészprogram-
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nak magyar fordítása. A program az UNEP közreműködésével 
készült  az Egyesült Nemzetek Környezetvédő Programja ál-
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 -től kiadott 
havilapot  ősze óta az MCSSZF közös újságjának 
tekinti. A tagszövetségek nemcsak közösen ter-

jesztik, hanem aktívan bekap-

csolódnak a lap szerkesztésébe 

és a kiadás anyagi fedezetének 

előteremtésébe is.

A fórum tEvékEnységE 7-BEn
Az ÖMCSST-ben kiemelt helyet kapott a szövetségek létszám-

növekedése. A Fórum szintjén 13%-os növekedést sikerült el-

érni, azaz 1998 cserkésszel lett több három év leforgása alatt.

Az Összmagyar Cserkésziroda tagdíjakból származó bevétele 

   forint volt a -os évben, ami fedezi az iroda ki-
adásait, melyeket a következő célra fordítottak  irodavezető 
és gyakornok bére, irodaköltség, kommunikációs költség, évi 

kétszeri fórumülés támogatása a projekten felül, honlap létre-

hozása és éves bejelentése, szakmai találkozók és továbbkép-

zések, illetve kiadványok költségei.

Fontos megemlítenünk az összmagyar segédtisztképzést, mely-

nek keretében az ötödik palásti táborban  jelölt és  vezető 
vett részt. A Fórum vezetőségében az őszi fórumülés során vál-

tozás történt. Az új alelnök Bálint Lajos Lóránt RMCSSZ , ő 
Pótor Józsefet MCSSZ  váltotta, az ÖCSI új igazgatója 

Virág András MCSSZ , aki Szórád 
Gábor KMCSSZ  után vette át a 
szolgálatot. Az elnök továbbra is 

Lendvai-Lintner Imre KMCSSZ .
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vEzEtőség
Elnök: Popovics Pál cst.

üv.elnök: Jakab Annamária cst.

vezetőtiszt: Ilosvai Attila st.

Kárpátaljai
Magyar Cserkészszövetség
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A -es esztendő legnagyobb cserkészélménye a megala-

kulásunk 25 éves jubileumának lezárásaként szervezett szö-

vetségi Nagytáborunk volt. Az elmúlt évek munkájának kö-

szönhetően újoncokkal együtt elértük az  fős létszámot. 
Hagyományos programjaink közül a Szövetségi Cserkésznapot 

idén Beregszászon rendeztük meg több száz cserkész rész-

vételével. Vezetőink részére továbbképző, élménypedagógi-
ai hétvégét tartottunk. Hegyi szakágunk 2 túrát szervezett a 

Kárpátokban, regös szakágunk pedig szüreti hagyományőrző 
napot tartott. Évente rendezünk honismereti kirándulásokat, 
melyek a résztvevők körében mindig nagy sikert aratnak.

mEglévő csApAtAink mEgErősítésE
Nagy lendületet adott a szövetségnek és a vezetőknek is a 
Petői Program keretében érkezett ösztöndíjasunk. Az ő fel-
adata a csapatok megerősítése és patronálása, a vezetők 
munkájának segítése, és új potenciális csapatok helyszínének 

felkutatása. Működő csapatainkban a parancsnokoknak és az 
őrsvezetőknek nyújt segítséget módszertanban, ötletekben, 
programszervezésben és nevelési munkában. 

Új csApAtok AlApításA
Új csapatok alapításához első lépésként újra felnőttképzést 
tartottunk, ahol a cserkészet iránt érdeklődő felnőtteket ismer-

tettünk meg a cserkészettel, vontunk be a cserkészmunkába. A 

felnőttképzés gyakorlati ismereteit pedig a Nagytáborban sajá-

títhatták el a képzés résztvevői.

Idén újraindul a cserkészmunka a nagyszőlősi csapatban. A 
gecsei alakuló csapatunk pedig szeptembertől újra megkezdi 
munkáját egy idei felnőttképzésünket végzett személy vezeté-

sével. Nagy sikernek tekinthető, hogy Beregrákoson szeptem-

bertől elindult a cserkészmunka, ahol új csapatunk alakulhat 
a közeljövőben. 

vonzó csErkészEt kiAlAkításA
Szakágaink igyekeznek minden korosztályt bevonni program-

jaikba hegyi túrákkal és hagyományőrző programokkal. A ter-

vek között szerepel a kerékpáros és a vízi szakág új alapokra 

helyezése, illetve lovas és fotós szakág indítása. 

láthAtó csErkészEt mEgAlApozásA
A Kárpátaljai Nagytábor nagyon jó visszajelzéseket kapott 
a helyi vezetés, az egyházak és a civil szervezetek köréből. A 
KáMCSSZ csatlakozott a „Tiszta Kárpátalja  környezetszépítő 
akcióhoz a helyi civil szervezetekkel közösen. Az év során jelen 

voltunk ifjúsági, egyházi és családi rendezvényeken, fesztiválo-

kon cserkészetet népszerűsítő sátorral és programokkal.

A nEmzEti mozgAlom ErősítésE
A Kárpátaljai Nagytáborban együtt táboroztunk vajdasági, ma-

gyarországi és felvidéki cserkészekkel, mely erősítette nemzeti 
összetartozásunkat, cserkészkapcsolatok építését, Kárpát-me-

dencei identitásunk megőrzését. Az MCSSZF által szervezett 
vezetőképző táborok biztosítják cserkészeink folyamatos ta-

pasztalatcseréjét, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő 
magyar cserkészvezetők találkozását, közös gondolkodását. 

nAgytáBor 7
A KáMCSSZ  év után először tartott nagytábort, így ez a közös 
megmozdulás nagy kihívást és még nagyobb élményt jelentett 

résztvevők és vezetők számára egyaránt. Az Egri csillagok ke-

retmeséje köré épülő nagytábort Nádaspatakon tartottuk júli-
us - . között,  fővel és  altáborral, a VMCSSZ, az SZMCS 
és az MCSSZ képviselőivel közösen.

ElérhEtőségEk
Cím   Munkács, Ivan Franko u. 
E-mail  kamcssz@gmail.com, iroda.kamcssz@gmail.com
Honlap  www.cserkesz.com.ua  
Facebook  www.facebook.com/KarpataljaiMagyarCsekeszszovetseg



vEzEtőség
Elnök: Lendvai-Lintner Imre cscst.

Alelnök: Dömötör Gábor cscst.

főtitkár: Szórád Gábor cscst.

vezetőtiszt, iB elnök: Szentkirályi Pál cscst.

Külföldi
Magyar Cserkészszövetség



21

A Szövetség -ben Nyugat-Európa menekülttáboraiban 
éledt újjá. A KMCSSZ  csapata,  cserkésze ma már négy 
földrészen működik  Európában, Ausztráliában, Észak- és 
Dél-Amerikában. Az itt élő magyar cserkészek kapcsolatát erő-

sítik folyóirataink, a jubileumi táborok, a tanulmányi ösztöndí-

jak és a vezetőképzéseink vk . Könyvkiadásunk jelentős. Tánc- 
és regöscsoportjaink elsőként alakultak a nyugati világban, és 
sok civil tánccsoport magját alkották vezetőink. Központi vk 
táborunk Fillmore, NY  mellett több cserkészparkot és cser-

készházat tartunk fenn világszerte.

A külföldön élő, magyar származását értékelő iatal a cserké-

szetben találja meg azt a környezetet, ahol érdekes foglalko-

zásokkal, barátok társaságában fejlesztheti ismereteit, jelle-

mét és magyarságtudatát. Ma már cserkészeink fele harmadik 

generációs, egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a di-

aszpórában a magyar nyelv megőrzésére és a magyarságisme-

ret elsajátítására. Egyre fontosabb viszont az is, hogy a iatalok 
személyesen ismerjék meg Magyarországot és a Kárpát-me-

dence magyarlakta vidékeit. Ugyanakkor cserkészeink másik 

fele kárpát-medencei születésű és szüleik nem rég érkeztek 
nyugatra. Ezeknél a családoknál a hangsúly a magyarságtudat 

és a cserkésztudás megerősítésére helyezzük.
A KMCSSZ terveinek és stratégiájának egyik legfőbb célja a ma-

gyar nyelvű cserkészet terjesztése nyugaton, a diaszpórában, 
a nevelési program minőségének javulását előtérbe helyező 
létszámbővítésen keresztül. 

működő csApAtok mEgErősítésE
Biztosítani kell, hogy képzett, felkészült vezetőink legyenek 
minden korosztály számára. Figyelmet kell fordítani a vezetői 
közösségépítésre. Ezt vk táborok támogatásával valósítottuk 

meg  vk-t tartottunk Észak-Amerikában és Európában. A tiszt-

újító Közgyűlésen a szövetség vezetését további négy évre 
megerősítették munkájukban.

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

ElérhEtőségEk
Cím   Rt. N, NEWFOUNDLAND, N.J. O   – USA
Telefonszám  +   -   E-mail  kmcssz@aol.com
Honlap  www.kmcssz.org  Facebook  www.facebook.com/kmcssz

lelő városokba való eljuttatásával, valamint csapatalapítási hét-

végék és programok szervezésével érjük el. Közel 50 városban 

alakítottunk ki kapcsolatokat az ott élő magyarokkal csapatala-

pítás céljából.

vonzó csErkészEt kiAlAkításA
Ennek érdekében

 ▶ tiszti konferenciát szerveztünk, amelyen megvitattuk a ia-

talokat érintő különleges kérdésköröket,
 ▶ cserkészújságjainkat Magyar Cserkész, Vezetők Lapja  el-
juttattuk digitális kiadásban a iataloknak, nyomtatásban 
az idősebb korosztálynak,

 ▶ megszerveztük immár . alkalommal az őrsvezetők ma-

gyarországi körútját,

 ▶ adakozói hírlevelet adtunk ki féléves rendszerességgel, szí-

nes kivitelben.

láthAtó csErkészEt mEgAlApozásA
Folytattuk cserkészparkunk vonzóvá és modernné tételét  a Sík 
Sándor cserkészparkban felújításokat végeztünk és sikerült azt új 

területekkel bővíteni. Évente kiadott Cserkésznaptárunk is széle-

sebb kör számára vált elérhetővé immár színes, modern kivitelben. 

összmAgyAr csErkészEt támogAtásA
Továbbra is meghirdetjük a kárpát-medencei cserkészek részé-

re az USA tanulmányutat. A közös vk-t minden szinten támogat-

juk úgy vezetőkkel, mint anyagi eszközökkel. 

A világ változik  új kihívásoknak, ugyanakkor új lehetőségeknek 
nézünk elébe. Ami nem változik, az a cserkészideál. Bízunk benne, 

mert tudjuk, hogy Szövetségünk minden tagja és minden vezető-

je önkéntesen, meggyőződésből és lelkes áldozatkészséggel végzi 
munkáját. Kétségtelenül ez a legnagyobb és legéltetőbb erőnk.



vEzEtőség
Elnök: Pótó Judit st.

ügyvezető elnök: Pótor József cst.

vezetőtiszt: Ronkay János Péter st.

Magyar
Cserkészszövetség



23

A szövetség a -es évben tovább növekedett  több mint  
ezer aktív tagja van, nagyjából  csapatban. Nyári tábora-

inkban összesen 7800 iskolás korú gyermek vett részt. Három 

cserkészkerület II. Észak-magyarországi, VIII. Nyugat-alföldi, 
IX. Észak-alföldi  szervezett kerületi nagytábort. Ezek jó lehe-

tőséget kínáltak a csapatok közötti kapcsolatok erősítésére 
és a tapasztalatcserére. Több fesztivál civil részlegén is be-

mutatkoztunk, sőt több mint  gyermeknek és iatalnak 
meséltünk a cserkészetről. A szövetség láthatóságát erősítet-

te a lezárt Szabadság-hídon szervezett kötélhúzó verseny is.

strAtégiAi tErvEzés
Megfogalmaztuk azt a szervezeti jövőképet a kerületeinkkel, 
amely illeszkedik az Összmagyar Cserkészstratégia célkitűzé-

seihez is  „ -re a cserkészet Magyarország ismert és elis-

mert, vallásos ifjúsági mozgalma, amelynek létszáma eléri a 27 

 főt, és minden járásban működik cserkészcsapata. Neve-

lési programja hatására a mozgalom tagjai iatal koruktól aktí-
van alakítják társadalmi környezetüket. A MCSSZ szervezeti és 
döntéshozatali rendszere hatékonyan működik, gazdaságilag 
önálló és stabil.  Ezen jövőkép mentén haladunk tovább.

fEjlEsztésEk
Újjászületett az elektronikus tagnyilvántartó rendszerünk, 
amely jóval átláthatóbbá teszi a szervezet belső működését, 
segíti az adminisztrációt, és értékes statisztikákkal szolgál az 

évek során összegyűjtött adatok feldolgozása után. Az ese-

mények és hírek kezelése is a rendszer részét képezi, ahogyan 

a táborhelyek megosztása is.

rEformációs Emlékév
A Szövetség az ICHTHÜSZ lelki közösségével vette ki részét a 
reformáció 500. emlékévének megünneplésében. Sor került 

közös kiscserkész tanyázásra, szávai vízi túrára, budapesti 

cserkésznapra, protestáns cserkészimakönyv kiadására.
ElérhEtőségEk
Cím   Budapest, Tömörkény utca /a., . emelet 
Levélcím   Budapest, Pf. .
Telefonszám  +         
E-mail cím  titkarsag@cserkesz.hu  
Honlap  www.cserkesz.hu   Facebook  www.facebook.com/MCSSZ

nEmzEtközi kApcsolAtok
Az MCSSZ küldöttsége részt vett Azerbajdzsánban a . Cser-

kész Világkonferencián és az azt megelőző . Cserkész Ifjú-

sági Világfórumon (World Scout Conference & World Scout 

Youth Forum , ahol a magyar delegáció két javaslatát 
is megszavazták a küldöttek.  a vallásosság cserkészetben 
betöltött szerepével foglalkozó munkacsoport felállítása,  a 
iatal korosztály részvételének erősítése a döntéshozatalban.

Otthont adtunk a Cserkészmozgalom Világszervezetének 

WOSM  és a Cserkészlány Világszövetség WAGGGS  euró-

pai régiói által szervezett Academy konferenciának. A ren-

dezvény tizedik alkalommal, mintegy kétszáz résztvevőnek 
adott lehetőséget vezetői tudásának bővítésére a kontinens 
minden pontjáról. Itt számos önkéntes hazai szervezővel mu-

tathattuk be a magyar cserkészet jellegzetességeit.

pályázAtok
Eredményesen zárult az -os emlékév kapcsán a „Parázs 
a hamu alatt” projektünk. Egy történészek által szerkesztett 

tanulmánykötettel is gazdagította a cserkészet múltjának 

megismerhetőségét. Lezárult az „Emberek az embertelen-

ségben” emléktúra-sorozatunk is, amellyel a Gulág-emlékév 

előtt tisztelegtünk. Alapos előkészületek után elindítottuk az 
„Imre herceg terv – közelebb egymáshoz” EU-s pályázatun-

kat. Céljai  a hátrányos helyzetű iatalok cserkészetbe való 
bevonásának módszertani kidolgozása, a kommunikációs és 

az informatikai eszköztárunk fejlesztése, valamint a kerületek 

programkínálatának és csapataink támogatásának erősítése.



vEzEtőség
Elnök: Bálint Lajos Lóránt csv.

ügyvezető elnök: Györgyjakab Pál István csv.

mozgalmi vezető: Kerekes István csv.

pénztáros: Borka Botond csv.

külügyi vezető: dr. Györgyjakab Timea Rita csv.

vezetőképző vezető: dr. Halmágyi Levente sv.

fundraiser: Szőcs József sv.
nevelési vezető: Tóth Zselyke sv.

Új csapatokért felelős vezető: Balla Stefánia sv.

főtitkár: Varga Melinda sv.

irodavezető: Szabó Bernadette csv.

Romániai
Magyar Cserkészszövetség
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A RMCSSZ  óta végzi ifjúságnevelői munkáját. Az elmúlt 
évek alatt Románia egyik legnagyobb magyar ifjúsági szer-

vezetévé nőtte ki magát. Tevékenységeink országos szinten, 
egyes körzetekben, csapatokban és azokon belül őrsökben, 
néhol rajokban zajlanak. -  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 folyik, 

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 (cserkész bál, szüreti bál, rovásírás verseny, 

énekverseny, sportnapok, Pentaktív, országos őrsi vetélkedő, 
cserkész- és vezetői lelki napok . 

A 2017-es évet stabilitás jellemezte. Erdélyben is az Összma-

gyar Cserkész Stratégia mottója alapján dolgozunk, biztosít-

va minden magyar gyereknek a lehetőséget, hogy találkoz-

hasson a cserkészettel. 

Három szinten indult vezetőképző tábor, amelyre  jelölt 
jelentkezett be. A júliusban megtartott táborban őrsvezető 
és segédőrsvezető jelöltek számára nyújtottunk képzési le-

hetőséget, valamint ezzel párhuzamosan zajlott az Országos 
Kiscserkész Tanyázás is. Önkéntes vezetőink ezúttal is cser-

készvezetői fogadalmukhoz híven dolgoztak, hogy „a legjobb 
tudások szerint” neveljék a rájuk bízottakat az egy éves veze-

tőképzési folyamat során. 

A Határtalanul táborokban Erdélyből  gyerek táborozott. 
Ennek kapcsán több településről is jelezték komoly szándé-

kukat cserkészcsapatok indítása iránt.

A szövetség erejét az azt alkotó csapatok adják, így büszkén 

mondhatjuk el, hogy a -es évben végleges működési 
engedély kapott a 151. sz. nagykárolyi gr. Károlyi Gyula és a 

gyimesbükki 133. sz. Lázár Dániel Gergely, valamint újrain-

dult a négyfalusi  sz. Zajzoni Rab István és a gyulafehérvári 
cserkészcsapat. 

Hiánypótló kiadványok láttak napvilágot  a cserkészek kor-

osztálynak szánt Cserkész Kisokos az SZMCS kiadványának 
erdélyi változata , valamint egy teljes sorozat, a vezetői és 
korosztályi kézikönyvek (a Magyar Cserkészszövetség kézi-

könyveinek mintájára . A  kézikönyv külön korosztályokra 
bontva tartalmazza az adott korosztályra vonatkozó ismere-

tanyagot, valamint a vezetőknek nyújt módszertani és cser-

készpedagógiai segítséget.  

A -as évet pedig kívánjuk, hogy ez a lelkület jellemezze  
„Nem elég jóra vágyni  a jót akarni kell! És nem elég akarni  de 
tenni, tenni kell!  Váci Mihály

ElérhEtőségEk
Levélcím  RO-  Miercurea Ciuc, OP. , CP. 
Székhely  RO-  Miercurea Ciuc, str. Petői Sándor nr. , 
jud. Harghita

Telefon    
E-mail  ofice@rmcssz.ro
Weboldal  www.rmcssz.ro
Facebook  www.facebook.com/RMCSSZ



vEzEtőség
Elnök: Gál Erik cst.

ügyvezető elnök: Csémi Szilárd – Kismedve cst.

mozgalmi vezető: Szpisák Ádám st.

Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség
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A Felvidék legnagyobb gyermek- és ifjúsági szervezete 

1990-es újjáalakulása óta. Gyökerei 1913-ig nyúlnak visz-

sza, az első felvidéki cserkészek már a magyar cserkészet 
legendás vági tutajútján is részt vettek.

A működő csApAtok mEgErősítésE
Rendezvények szempontjából sűrű volt a -es év. A csapa-

taink által szervezett programok mellett megvalósult a Vas-

cserkész erőnlétpróbáló csapatverseny, az országos métabaj-
nokság és Bakancspróba névvel az országos akadályverseny is. 

Nyáron megrendeztük Szövetségi Nagytáborunkat és annak ke-

retében a családos cserkészek nyári táborozását is. A Nagytábor-
ban mintegy  magyar cserkész táborozott  napon keresztül.
Vezetőképzéseinket immár két akkreditált képzés segíti, az 
őrsvezetőképzés és a kiscserkészvezető-képzés.

Új csApAtok AlApításA
Hatalmas öröm számunkra, hogy az elmúlt évben Pozsonyban 

újjáalakult és Somorján megalakult egy cserkészcsapatunk. A 

fővárosi cserkészcsapat különösen is fontos, hisz itt egy több-

szörösen szórvány vidéken tudtuk sok év erőfeszítését követő-

en a iatalságot mozgósítani egy állandó közösséget kínálva az 
ottani magyarságnak. A Határtalanul programnak köszönhető-

en az idei nyáron összesen körülbelül 100 nem cserkész, több-

ségében hátrányos helyzetű felvidéki gyerek és iatal ismerke-

dett meg a cserkészettel, s azon keresztül az összmagyarság 

értékeivel. A program sikeres, részünkről nyitottak vagyunk a 
további folytatására is.

vonzó csErkészEt kiAlAkításA
A megújított nevelési programunk gyakorlatba ültetése to-

vább folyik. 2017-ben a mutatkozó nagy igény miatt újra kiad-

tuk a nevelési kiadványokat. Ezen a téren csapataink részére 

igény esetén utánkövetést, mentorálást nyújtunk. Megkezd-

tük Cserkész havilapunk megújítását, amely a nevelési mun-

ka támogatását fogja szolgálni. 

láthAtó csErkészEt
Igyekszünk részt venni ernyőszervezeteink életében is. A 
Szlovák Ifjúsági Tanácsban a többi tagszövetséggel együtt 

partnerséget vállalunk a szlovák ifjúságpolitika alakításában. 

A Szlovák Cserkészszövetséggel rendszeresen egyeztetünk 

leginkább a cserkészet láttatása és a társadalmi elismertsé-

ge témákban. 2017-ben az elmúlt évekhez hasonlóan ismét 

több helyszínen is rendeztünk cserkészkiállításokat, ezúttal 

Nagymegyeren, Ipolyfödémesen, és Budapesten. Országos 
szinten tevékenységünkről rendszeresen hírt ad a magyar, 
időnként a szlovák sajtó is. Folytatjuk a Mária Út felvidéki sza-

kaszainak kiépítését, valamint zarándoklatok indítását. 

Társrendezőként bekapcsolódtunk a Felvidék mártírjának, 
gróf Esterházy János emlékének szentelt emlékév lebonyo-

lításába is. Többek között az ő emlékének szenteltük a két 
vezetői konferenciánkat, valamint részt vállaltunk Esterházy 
János kegyeleti megemlékezés megszervezéséből is. 
Az év végi Betlehemi Békeláng stafétánkba évről évre egyre 
több település és civil csatlakozik be, több helyen példás, 

határokon átívelő együttműködést is sikerült kialakítanunk 
cserkészek és civilek között.

A nEmzEti mozgAlom ErősítésE
Kiemelt területünk a cserkészetünk összmagyar oldala. 2017-ben 

is kiadtuk az összmagyar cserkészlapot, a Cserkészt, és gyara-

pítjuk a digitális cserkészkönyvtárat konyvtar.szmcs.sk .
Otthont adtunk az összmagyar segédtisztképzésnek is. Az 

V. Szövetségi Nagytáborban vendégül láttunk vajdasági, 
valamint magyarországi cserkésztestvéreket.

ElérhEtőségEk
Cím  Szent István tér / ., Dunaszerdahely   – Szlovákia 
Tel.  +   , +    
E-mail  szmcs@szmcs.sk 
Web  www.szmcs.sk 
Facebook  facebook.com/cserkeszszovetseg



vEzEtőség
Elnök: Kalapis Stojan cst.

Alelnök: Farkas Zsuzsanna cst.
mozgalmi vezető: Szabó Hunor cst.

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.

Vajdasági
Magyar Cserkészszövetség



29

működő csApAtAink mEgErősítésE
Szövetségünk kiemelt célja az összmagyar cserkészstraté-

gián belül, hogy működő csapatait megerősítse és növelje 
cserkésztudásban és létszámban egyaránt. Jelenleg Vajda-

ság  településén  működő csapatunk van. Szabadka, 
Horgos, Kishegyes, Topolya, Muzslya, Temerin, Csantavér, 

Kispiac, Hajdújárás, Királyhalom  Szeptember és október 
folyamán csapataink többsége toborzót tartott. Sajnos to-

vábbra is nehezíti csapataink rendszeres őrsi életét a cser-

készotthonok, illetve a megfelelő termek hiánya. A -es 
évben a csapattámogatási rendszer keretében csapataink 

pályázhattak támogatásért nagyobb rendezvényeik megva-

lósításához. A muzslyai csapatunk idén ünnepelte, megala-

kulásának . évfordulóját. A -es évben a VMCSSZ-nek 
saját őrsvezetőképzése volt, amely nagy lendültet adott a 
csapatoknak. Erdélyi és magyarországi cserkészekből felál-
lított törzs irányítása alatt szövetségünk saját őrsvezetőkép-

zést szervezett  fővel.

Új csApAtok AlApításA
Nagy hangsúlyt fektetünk az alakuló csapatokra is. Jelenleg 

 településen alakul csapat, ezek a következők  Martonos, 
Szaján, Erzsébetlak, Nagybecskerek, Kevi, Tornyos és Zenta. 
Igyekszünk támogatni őket és példát mutatni nekik, illetve be-

kapcsolni őket a szövetségi programokba. Nagy segítség szá-

munkra a Határtalanul tábor, amelyben a formálódó csapatok 

leendő jelöltjei vesznek részt. A VMCSSZ saját őrsvezetőképzé-

sében már az alakuló csapatok cserkészei is részt vettek. 

vonzó csErkészEt kiAlAkításA
A vonzó cserkészet kialakítása során igyekszünk korosztályi 

és szakági programokat rendezni cserkészeinknek. Szövetsé-

günk ezen felül próbarendszerének megújításán is dolgozik.

láthAtó csErkészEt
A vajdasági nyomtatott és online sajtóban rendszeresen meg-

jelennek cikkek rendezvényeinkről. Hét Nap, Magyar Szó, Jó 
Pajtás, Mézeskalács, Vajdaság Ma, Délvidéki Civil Portál stb.  
Nagyobb szövetségi rendezvényeinkre a Kárpát Express mű-

során keresztül nyerünk betekintést. Csapataink a helyi meg-

emlékezéseken díszőrséget állnak vagy koszorúznak. A zentai 
Mosolytenger gyermekfesztiválon, amelyet idén nyolcadik al-

kalommal szerveztek meg, cserkészeink saját standdal képvi-

selték a szövetséget. Harmadik alkalommal kerül megrende-

zésre fotópályázatunk, amelynek beérkezett munkáiból 2018 

februárjában kiállítás nyílik.

nEmzEti mozgAlom ErősítésE
Kiemelten fontosnak tartjuk cserkészetünk összmagyar ol-

dalát. Az idei évben két vajdasági vezető vett részt a KMCSSZ 
nyári USA tanulmányútján. Az ott megszerzett tapasztalatai-

kat hazatérve a szövetségen belül kamatoztatják. A KáMCSSZ 
és az SZMCS is megalakulásuk . évfordulóját ünnepelték ju-

bileumi táboraikkal. A kárpátaljai táborban  fő, a felvidéki 
Nagytáborban pedig  cserkészünk vett részt. 

ElérhEtőségEk
Cím   Nagybecskerek, Magyar kommün . – Szerbia
E-mail  vajdasagimcssz@gmail.com
Web  www.vmcssz.rs
Facebook  www.facebook.com/VMCSSZ



küldEtésünk
Lányok és iatal nők teljes életre nevelése lehetőséget biztosít-

va számukra, hogy legteljesebben kibontakoztathassák képes-

ségeiket az élet minden területén.

A Magyar Cserkészlány Szövetség célja, hogy programjai által 

lányok és iatal nők készségeik fejlesztésén át nyitott és felelős-

ségteljes felnőttekké váljanak.

tEvékEnységEink
Nőkép projektek, képzések, továbbképzések, klubfoglalko-

zások tematikus ilmklub, könyvklub, kreatív foglalkozások, 
workshopok . Célunk, hogy tagjainknak lehetőséget adjunk 
olyan programok tartására, amelyekben kiteljesedhetnek, le-

hetőséget teremtve ezáltal a mozgalom iránt érdeklődőknek a 
megismerésünkre és a munkánkba történő bekapcsolódásra. 
Filmklubjaink -es témájának köszönhetően minden alka-

lommal egy-egy nem hétköznapi nő történetébe nyerhettünk 
betekintést, valamint nőkkel kapcsolatos tabutémákat, társa-

dalmi problémákat, tragédiákat és komédiákat elemeztünk.

Naturally empowered  Activity others címmel egy sikeres nem-

zetközi outdoor képzést is megszerveztünk 2017. május 11-18. 

között Lajosmizsén. A képzési program célja ifjúsági munkások 

kompetenciáinak fejlesztése, mely képessé teszi őket outdoor 
módszerek alkalmazására iatalok bátorítása céljából. A kép-

zésre  országból  résztvevő érkezett, hogy közösen érjék el 
a célokat a két képző támogatásával és iránymutatása alatt.
Részt vettünk továbbá a Néma Tanúk felvonuláson is november 

-én, azaz a Nők elleni erőszak elleni küzdelem világnapján, 
ahol az elmúlt egy évben családon belüli erőszak során megölt 
áldozatokra emlékeztünk. A nemzetközi kampánysorozat célja, 

hogy felhívja a igyelmet a nők és gyermekek elleni erőszakos 
esetek súlyosságára, és közös összefogásra buzdítson.

Az év végén Végh Márta, Márta néni, a Magyar Cserkészlány 

Szövetség korábbi elnöke 92 éves korában elhunyt. Temeté-

sén részt vett küldöttségünk 2017. december 15-én a Farkas-

réti temetőben.

vEzEtőség
országos intéző Bizottság tagjai:
Szalai Zita, Kaszás Mónika, Kurmann Dóra, Nyeső Dóra, 
Sztankó Eszter, Balogh Enikő

ElérhEtőségEk
Cím   Budapest, Angyal utca .
Tel  + / /  
E-mail  cserkeszlany@yahoo.com
Honlap  www.cserkeszlanyok.hu

Magyar
Cserkészlány

Szövetség
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A csapat -ban alakult meg Zágrábban. Eleinte helyi egyesületként 
működött, de később a horvátországi magyar iatalok országos egyesü-
lete lett, ma is így működik. A tagok száma évről évre változik. Jelenleg 
elsősorban Zágrábban tevékenykednek. 
A csapat 2017-ben is megrendezte hagyományos programjait, továbbá 
tevékenységeik részeként aktívan kiveszik részüket a kulturális életből is 
koszorúzások, díszőrségek, havi zágrábi családi összejövetelek, társalgá-

sok . Céljuk, hogy összefogják a magyar iatalokat, s hogy megerősítsék 
őket nemzeti öntudatukban. A csapat a zágrábi cserkészszövetség hagyo-
mányosnak mondható Köszöntsük a tavaszt! rendezvényén is rendszere-
sen részt vesz, ahol -ben Brezovicában a babgulyásfőző versenyen 
ismét az előkelő negyedik helyezést érték el.  Ígéretet tettünk zarándoku-
tak horvátországi részeinek fejlesztésének segítésében is. Természetesen 
képviseletünk a fórum tavaszi és őszi ülésén is részt vett. Június -án az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör alapításának 85. évfordulóján a cserkészcsa-
patunkat köszönő oklevélben részesítették a két egyesület eddigi sikeres 
együttműködéséért. A rendezvény keretein belül, Filip Škiljan  Mađari u 
Zagrebu Magyarok Zágrábban  könyvbemutatóra is sor került, melyben 
csapatunk is jelentős helyet kapott, úgy szöveggel, mint képekkel is. Júni-
us - -ig cserkészeink idén is részt vettek a Nyolc ország, egy nemzet tá-
borban Sátoraljaújhelyen, ahol Soltész Miklós államtitkár egy délelőttöt 
töltött az ifjakkal cserkészjátékokat játszva, Virág András Viri , az Országy-
gyűlés elnökének képviseletében a cserkésznapon vett részt. Cserkész-
csapatunn szervezésében  fő zágrábi és több mint  fő baranyai magyar 
gyerek vett részt a Határtalanul táborokban.
A 2017-es év egyik legfontosabb cserkészeseménye a Vörösmarton a fó-
rum segítségével megszervezett cserkésznap volt a település és a környé-
kén élő gyerekei részére. A nyári tábor után ez volt a kezdete az ottani, új 
horvátországi cserkészcsapatok megalakulásának. 
Ugyanilyen fontos volt a szeptember - -ei cserkészhétvége  fővel 
Baranyában, Hercegszőlősön a bicskei cserkészekkel és győri népzené-
szekkel, táncosokkal együtt. 
Az év idén is a betlehemi békeláng osztással végződött. A béke szimbólu-
mát december -án Bécsben vették át csapatunk tagjai, majd jelen vol-
tak másnap december 17-én a láng hivatalos horvátországi átadásán is a 
Zágrábi Székesegyházban. Csapatunk hagyományosan átadták a Lángot 
a zágrábi magyar szervezeteknek és intézményeknek, a helyi magyar 
óvodába és általános iskolába is átadták, hogy onnan a béke, szeretet és 
barátság e szimbóluma minél több otthonba eljuthasson az ádventi idő-
szakban. A láng átvételén velünk voltak az újonnan megalakult Baranyai 
Cserkészcsapatok tagjai is.

vEzEtőség
Egyesületi elnök: id. Likó János

titkár: Balázs Piri Zoltán

ElérhEtőségEk
Cím   Zagreb, Ulica kraljice Jelene . – Horvátország
Telefonszám  +    
E-mail  zoltanbalazpiri@gmail.com

Horvátországi
Magyarok

Zrínyi Miklós
Cserkészcsapata



Kisközöségi együtműködés 
a magyar fiatalságért
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A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma és a Magyar Ifjúsági 

Konferencia Egyesület 2017. május 5-én közös rendezvényt 

tartott az Emberi Erőforrások Minisztériumában. A konferen-

cia témája a toborzás és kisközösségi szervezés volt.

Az összejövetel rendkívüli jelentőségű, hiszen a magyar cser-

készszövetségek képviselői mellett más civil szervezetek ve-

zetői is beszámoltak kisközösségi szervezéseikről. A nyitás 
azért is fontos, mert több esetben is céljaink közösek, de nem 

ismerjük, nincsenek kapcsolataink. Ezzel a konferenciával az 

a régi álmunk vált valóra, hogy közelebb kerüljünk egymás-

hoz, közös projekteket indítsunk és valósítsunk meg. Hiszen 

sokat tanulhatunk egymás jó gyakorlataiból.

A délelőtti megnyitón Rétvári Bence, az Emberi Erőforrá-

sok Minisztériumának parlamenti államtitkára beszámolt a 

Határtalanul program fejlesztéseiről, bővítéséről, valamint 
az adminisztráció egyszerűsítéséről. Kiemelte, hogy a tava-

lyi évhez képest  százalékkal nőtt a jelentkezők száma a 
célzott korosztályban. Milován Orsolya, a nemzetpolitikai 

államtitkárság főosztályvezetője a cserkészet magyarság 
összetartó erejét hangsúlyozta, hiszen a mozgalom akkor is 

segítette a határon túl élő magyarokat, amikor az anyaor-

szág elfordult tőlük.

A megnyitó után a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma tag-

szövetségei számoltak be toborzási, csapatalapítási stratégi-

áikról, elért eredményeikről, jövőbeni terveikről. 
A cserkész vonalon kívül más ifjúsági civil szervezetek is be-

mutatkoztak, valamint ismertették az általuk használt mód-

szereket, programokat. Meghallgathattuk az Új Nemzedék 
Központ, a HÖOK, a KÖSZI jó gyakorlatait, valamint egy na-

gyon hasznos előadást a hátrányos helyzetű iatalok kiskö-

zösségbe szervezéséről.

A nap végén a résztvevők összegezték a konferencia tanulsá-

gait, és megállapították, hogy a cserkészeten kívül is sok civil 

szervezet munkálkodik azonos célkitűzések mentén, ezért a 
velük való kapcsolattartás és együttműködés minden fél szá-

mára rendkívüli sikereket hozhat. Abban mindenki egyetér-

tett, hogy a jövőt a iatalokra kell alapozni, és a legfontosabb 
lépés minden munkában az, hogy bevonjuk őket, megkér-

dezzük, mit is szeretnének, számukra mi jelent értéket, hogy 

ezzel is támogathassuk az otthonmaradásukat.

Az eredményes tanácskozás után a cserkészszövetségek kép-

viselőit egy fogadással várták az Országházban, amelyen Gu-

lyás Gergely, az Országház alelnöke, mint a fogadás házigaz-

dája üdvözölte az összegyülteket.



Segédtisztképzés
. mcsszf sEgédtisztképző 

táBor
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Immár ötéves múltra tekint vissza a Magyar Cserkészszövet-

ségek Fórumának segédtisztképző tábora. Mint az ezelőtti 
négy, az idei ötödik tábor is a palásti réten zajlott. Ez alkalom-

mal sem esőből, sem szárazságból nem volt túl sok.

A jelöltek az áprilisban Ócsán megtartott hivatástisztázó hét-

végén találkozhattak első ízben a törzs tagjaival és egymás-

sal. Amellett, hogy itt a különböző tagszövetségek képviselői 
egy közös hétvégét töltenek el, a találkozás célja a jelölteknek 

segíteni abban, hogy tudatosítsák magukban, milyen útra 

vállalkoznak a segédtisztképzés keretein belül, mit von maga 

után a vezetői lét, és mik azok a területek, melyekben legin-

kább fejlődni szeretnének. 

A hivatástisztázó hétvége után volt, aki úgy döntött, nem foly-

tatja ebben az évben a képzést, volt, aki új lendületre kapott, 

míg július tizedikén huszonegy jelölt és nyolc kiképző vert 
tábort a palásti réten. Igazság szerint a törzs már az előtábor-

ban nekilátott a munkának, hogy minden időre kész legyen. 
Idén szükség is volt az egymásra hangolódásra, ugyanis a tör-

zsbe két új kiképző érkezett Maitz László és Stolmár György , 
akikkel eddig a „régi” törzstagok még nem dolgoztak együtt.

Nap nap után telt, a körletek épültek, a képzések zajlottak, az 
őrsök pedig lassan kezdték megtapasztalni, mekkora erő rejlik 
az összefogásban és a feladatok hatékony leosztásában. A fel-

vidéki, erdélyi, vajdasági, magyarország és a bécsi jelölt a tábo-

ri mindennapokban tapasztalták meg, országonként mennyire 

más és mégis mennyire azonos tud lenni magyarságunk.

A tábor idén aránylag zavartalanul zajlott  csupán egy tábor-

tüzet szakított félbe vihar, illetve az előadások alatt is csupán 
az időnként arra tévedt nyulak és őzek vonták magukra a je-

löltek igyelmét.

Élmény volt ismét a törzs tagjának lenni, és megtapasztalni 
ugyanazokat a kihívásokat, melyekkel a jelöltek is szembe-

sülnek. Van, hogy akadozik a törzsi induló, van, hogy nehéz a 

reggeli felkelés, mégis mikorra kell, minden feladat elkészül. 

Azt hiszem, pont ez adja a fórumos segédtisztképzés varázsát, 

hogy a vezetők elérhetőek a jelöltek számára, emberi mivol-
tukban lehet őket megismerni és nem céljuk palástolni, hogy 
nekik is van érzékeny oldaluk.

A -es segédtisztképző tábor lakóinak nevében köszönet 
minden tagszövetségnek, aki bizalmat szavazott ennek a 

képzésnek, a szülőknek, akik ismét  elengedték gyerekeiket 
egy olyan táborba, amelyből visszatérve nem mesélhetnek a 
részletekről, illetve mindenkinek, aki jelenlétével, munkájá-

val hozzájárult a tábori mindennapok színességéhez. Lendít-

senek ezek az élmények mindannyiunk motivációján, hozza-

nak új ötleteket, s mindezekhez kívánok jó munkát!



A Határtalanul
táborok 2017
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A Magyar Cserkészszövetség az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által kiírt Határtalanul! program keretében immáron 
harmadik alkalommal nyert lehetőséget, hogy  határon 
túli magyar diák számára szervezzen tábort Magyarországon, 

a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával együttműködve.
A „CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében  táborok -ben  
db hatnapos turnusban valósultak meg. Ebből  turnus Nagy-

kovácsiban és 3 turnus a balaton-felvidéki Tailándörögdön a 

helyi értékőrző ifjúsági egyesületek hathatós közreműködé-

sével. Az előző évekhez képest a táboron több ponton fejlesz-

tettünk, hogy a cserkész-élményt és a cserkész-tudást minél 

hatékonyabban adhassuk át a iataloknak.
 ▶ A turnusok átlagos létszámát a  főről sikerült  főre 
csökkentenünk, így mindenkire több igyelem, és több 
programélmény jutott. 

 ▶ A skanzenben idén is új program várt minket. Ezen a nyá-

ron a kenyérkészítés hagyományaiba és a nemezelésbe 

vezették be a iatalokat. A Budakeszi Vadaspark dínó 
parkkal bővült, és a Parlament még mindig olyan cso-

dálatos, hogy oda minden évben kötelező elmennünk.
 ▶ A határontúli magyar cserkészszövetségek segítségével 

idén a visszajáró erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasá-

gi iatalokon túl, horvátországi és magyarországi iatalok 
is érkeztek a turnusokba.

 ▶ A horvátországi magyarok először jöttek a táborba és nagy 
örömünkre rendkívül sikeres volt számukra a tábor. Ott-

honi közösségüknél elindulóban van a cserkészet. Ebben 

nagy segítség volt az az idei újítás, hogy sok turnusban 

egy-egy magyar cserkész őrs is részt vett „házigazdaként . 
Ez a magyarországi cserkészőrs egyébként még a nyáron 
eljutott a horvátországi magyarokhoz tovább erősítve és 
segítve őket a cserkészet létrejöttében. Köszönjük Szórád 
Gábor közvetítését és segítségét a kapcsolat kiépítésében!

 ▶ Idén újdonságként törekedtünk létrejött egy „mix turnus  
is. Ebben egyszerre táborozott együtt felvidéki, vajdasági 

és magyarországi iatal. Ez láthatóan működött, mind a 
vezetők, mind a gyerekek örültek ennek a sokszínűségnek.

 ▶ A cserkészet megismertetését, és megszerettetését szolgálta 

új programunk a félnapos cserkészforgó, amelyen gyakorla-

ti és praktikus cserkésztudást tanulhattak a táborozók.

 ▶ Még egy nagy pozitívum, hogy az idei kísérők már felké-

szültebben érkeztek a táborba, köszönhetően az előzetes 
információknak, amelyet a honlapunkról www.cserkesz.
hu/hatartalanul  szereztek.

 

kihívások, amelyeket sikerrel leküzdöttünk
 ▶ Szokásosnál később derült ki az időpont
 ▶ SZMCS és KÁMCSSZ is tartott idén nyáron nagytábort.
 ▶ A Kastély felújítási munkálatok miatt az október időpont-

tal nem számolhattunk.

Ezeket a budaörsi Fórum ülésen és utána egyeztetni tudtuk. 

Örülök, hogy mindenki rugalmas volt a lehetőségeihez képest. 
Egyedül Kárpátalján akadtak nehézségek. Kárpátaljáról any-

nyiféle táborba csábítják Magyarországra a gyerekeket, hogy 

a miénk már későn futott be, így a tervezett  gyermek 
helyett csak 10 jött el hozzánk. Örüljünk, hogy ennyire jól el 

vannak látva táborral a kárpátaljai gyermekek!

 

A BAlAton-fElvidéki turnusokról
Szórád Gábor hatékony segítségére támaszkodva a Közép-du-

nántúli Szövetség az Ifjúságért Egyesület KÖSZI  szervezés-

ben valósult meg alprogramunk a „Határtalanul az Érték őrök 
birodalmában , ahol  határon túli iatal vett részt. Ők sem 
maradtak cserkészet nélkül, hiszen személyes élményelőadást 
és beszélgetést tartottunk a cserkészetről . A KÖSZI olyan iata-

lokat vonzott táborába, akik többsége nem hallott még rólunk, 

így egy újabb csoportot sikerült megszólítanunk.

 

Bízunk benne, hogy a vendégül látott gyerekek közül sokan csat-

lakoznak otthoni cserkészekhez. A táborokban új barátságok 

szövődtek, és hálás visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől.

Köszönjük mindenkinek a munkáját, segítségét. Reméljük jö-

vőre is találkozunk!



Öszmagyar
cserkésziroda

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 iatalok nevelésére koncentrálhatnak saját 
szervezetükön belül. Egyfajta ernyőszervezetként célja egy 
erős, szolgáltatást és koordinálást nyújtó szervezet kialakí-
tása, a szövetségek közti információáramlás biztosítása és 

a közös célok érdekében történő feladatok összehangolása, 
felelős vezetőséggel. Ebben kiemelt igyelmet kap minden 

tagszövetség, azok tudásának összekapcsolása elsődleges, 
hiszen ez biztosítja az ÖMCSST céljainak elérését.

feladatok
Az ÖMCSST és az ehhez csatlakozó iroda sikere a közös gon-

dolkodás és egy erős közös vízió melletti kiállás. Az irodának 
mindenkori feladata az ÖMCSST-ben foglaltak megvalósí-

tásában való aktív részvétel meglévő csapatok erősítése, 
új csapatok alapítása, vonzó cserkészet kialakítása, látható 

cserkészet növelése, közös értékek megteremtése, kapcso-
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lattartás, konkrét célok megfogalmazása és azok valóra váltá-

sa, közös jövőkép kialakítása , amelyen keresztül segítséget 
nyújt a cserkészszövetségek közötti együttműködés felgyor-

sításában, a különbségek kiküszöbölésében, a felmerülő fél-
reértések kezelésében. Feladatai még  A közös vízió életben 
tartása minden tagszövetségen belül. Egyfajta koordinátor-

ként támogatni a vezetői közösségépítés minden szintjét és 
a tagszövetségek szintjein megvalósuló nevelési munkát (kö-

zös rendezvények és szakmai konferenciák támogatása, mű-

helyek létrehozása, a szövetségek rendszeres meglátogatása 

és a folyamatos kapcsolattartás . Részvétel az összmagyar 
projektek tervezésében és forráshátterének biztosításában, 

forrásteremtési stratégiák kialakítása.

Fontos feladata a tagszövetségek közti kommunikáció javítá-

sa és közös felületek létrehozásával a szövetségek, valamint 

az érdeklődők által is keresett információk elérhetőségének 
biztosítása, könnyítése. A magyar cserkészek látható jelenlé-

tének támogatása határon túli magyar körökben és a magyar 

diplomáciában.

Ellátja az MCSSZF titkársági feladatait, támogatja az MCSSZF 
működését és a mindenkori elnököt. Határon túli magyar 
cserkészügyekben a minisztériumokkal kapcsolatot tart osz-

tályvezetői és főosztályvezetői szinten, részt vesz a szakbi-
zottsági munkában.

felállása és működése
Az iroda élén az MCSSZF tagjai által 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 Cser-

készszövetségtől független. Az irodavezető munkáját gyakor-

nok segíti, akit pályázat alapján választanak ki.

fenntartása
Az iroda fenntartása a tagszövetségek által beizetett tagdíj-
ból valósul meg, melyet minden évben a mindenkori szövet-

ségi taglétszám alapján határoznak meg.

7-BEn Elért ErEdményEk
A szövetségek együttműködését szimbolizálja az Almanach 
megújulása és kiadása is, annak modern és vonzó köntös-

be történő öltöztetése, mellyel partnereinknek és támo-

gatóinknak szeretnénk köszönetet mondani a segítségért. 

-től az iroda vállalta a tagszövetségek Határtalanul 
táborainak koordinációját, így -ben is  résztvevő 
táborozott Magyarországon a Kárpátaljai, Romániai, Szlová-

kiai, valamint a Vajdasági Magyar Cserkészszövetségek szer-

vezésével. Az idei évtől kezdve a horvátországi cserkészek 
is alkalmat kaptak a táborozáson való részvételre, további 

 fő részvételével pedig olyan iataloknak adtunk lehető-

séget táborozni, akik nem voltak még a cserkészet vonzás-

körében. Július - . között megrendezték a MCSSZF által 
szervezett V. Segédtisztképző Tábort  jelölttel a palásti 
Olvári-völgyben. Magyar Cserkészszövetségek Fóruma és 

a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesülettel együttműköd-

ve május -én közös rendezvényt tartott az Emberi Erőfor-

rások Minisztériumában. A konferencia témája a toborzás 

és kisközösségi szervezés volt. Az összejövetel rendkívüli 

jelentőségű, hiszen a magyar cserkészszövetségek képvi-
selői mellett más civil szervezetek vezetői is beszámoltak 
kisközösségi szervezéseikről. A nyitás más szervezetek felé 
azért fontos, mert több esetben is céljaink közösek, de nem 

ismerjük, nincsenek kapcsolataink. Ezzel a konferenciával 

az a régi álmunk valósult meg, hogy közelebb kerüljünk egy-

máshoz, közös projekteket indítsunk és valósítsunk meg. 

Hiszen sokat tanulhatunk egymás jó gyakorlataiból.



MCSSZF
alapítvány
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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 iatalok 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 megvitatása 
szakelőadók és az illetékes szakvezetők bevonásával, 
számukra megbízási díjak kiizetésére

 ▶ egyéni és közös problémák megvitatása 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, ő 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 kettő tagból áll.

A kuratórium jelenlegi tagjai
. Szakács Gusztáv  Budapest, Stáhly u. ., I/ .

kuratóriumi elnök

. Martonné Némethy Márta  Kőszeg, Bertalan E. u. /d.

. Lendvai-Lintner Béla  Budapest, Irányi u. - . II/ .

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:  Budapest, Stáhly u. ., I/ .
telefonszám: + - - -  + - - -
drótposta: szakcsgusztv@gmail.com
honlap: mcsszf.org/index.php/mcsszf/mcsszfa
Adószáma: 18104439-1-41

Bankszámlaszáma: 11711034-20857275



Magyar
cserkészcsapatok
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A tAgszErvEzEtEk létszámAi:

tagszervezet létszám 7

KáMCSSZ 380

KMCSSZ  

MCSSZ 11 072

RMCSSZ 2 400

SZMCS  

VMCSSZ

összesen: 18 264



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

In addition to mutual interest representation, the goal of 

the MCSSZF is to develop uniied 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 uniication 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 Ofice.
The All-Hungarian Scout Ofice dues based budget was   

 HUF. This amount covered various expenses including 
director and intern wages, ofice costs, communications ex-

penses, inancial support for the two annual meetings of the 
MCSSZF, home page operation and maintenance, educatio-

nal conference expenses and publication costs.
Looking to the future, our leadership training is of the ut-

most importance.  We were able to organize this year for the 
ith time the All-Hungarian Assistant Scoutmaster Training 
Camp for our young adult leaders in Slovakia.  In this camp 

we prepared those future leaders who in the coming years 
will be the movers and shakers of the local scout troops and 
associations. We had 21 participants representing all the 

member associations.

A critical part of the All-Hungarian scout strategy is member-

ship growth. In  all growth of % was achieved, repre-

senting a real increase of 1998 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, speciically mee-

ting the chief goal and also the strategy’s motto that ”every 

Hungarian speaking child should encounter scouting”.

Finally, elections at the Fall meeting resulted in the reelection 

of Imre Lendvai-Lintner KMCSSZ  as President. Lajos Loránt 
Bálint RMCSSZ  was elected as Vice-President. The All-Hun-

garian Scout Ofice Director became András Virág MCSSZ .

The Forum of Hungarian Scout 
Asociations in 2017
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Das Forum der Ung. Pfadinderverbände wurde in  geg-
ründet. Zu seinen Aufgaben gehören, die Kommunikation zu 
erleichtern, die Tätigkeit zu koordinieren und die ungarischen 
Pfadinderorganisationen in der Welt zu vereinigen.
Seine Mitglieder sind

 ▶ Ungarisches Pfadinderbund der Karpato-Ukraine KáMCSSZ
 ▶ Ungarisches Auslandspfadinderbund KMCSSZ
 ▶ Ungarisches Pfadinderbund MCSSZ
 ▶ Ungarisches Pfadinderbund Rumäniens RMCSSZ
 ▶ Ungarisches Pfadinderbund in der Slowakei SZMCS
 ▶ Ungarisches Pfadinderbund in der Wojvodina VMCSSZ
 ▶ Ungarisches Pfadinderinnenbund MCSLSZ  Als Beobachter
 ▶ Pfadindergruppe „Miklós Zrinyi  der Ungarn in Kroatien

Als Beobachter

Zusätzlich zu der Vertretung gemeinsame Interessen, der Ziel des 
MCSSZF ist die Entwicklung von gemeinsamen Erziehungsprog-
rammen, die Stärkung der ungarischen Identität allen Mitgliedern, 
das Harmonisieren vorhandene Programme, und so viele, wie 
nur mögliche ungarische Kinder mit den Werten der Pfadinder 
bekannt zu machen. Die Entwicklung von gemeinsamen Langze-
it-Strategien ist von größter Bedeutung für die Verbände.
Das Forum der Ungarischen Pfadinderbünde umfasste – bei 
seiner Gründung – die Arbeit von weltweit etwa .  Unga-
rischen Pfadinder, die auf dem Basis von religiösen Moralprinzi-
pien organisiert sind. Nach der Versenkund ist die Mitgliederzahl 
der ungarischen Pfadinder seit dem Jahr  von .   auf  
über .  gestiegen, aufgrund der Tätigkeit des ÖMCSST.
In den Aktivitäten des MCSSZF inbegrifen ist das Organisie-
ren von verschiedenen professionellen Erziehungstrefs, die 
Entwicklung und Vereinheitlichung von Leiterschulungsprog-
rammen, die Unterstützung der Zusammenarbeit unter den 

Organisationen, sowie das Betreiben eines internen  Unterstütz-
ungssystems. Dies wird von dem Büro für Gesamtungarisches 
Pfadinderwesen koordiniert.
Was die Zukunt betrit, 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 zuküntige Leiter auf ihre kommenden 
Aufgaben in den örtlichen Gruppen und einzelnen Verbänden 
als Systemerhalter und -Erneuerer. Die Teilnehmer kamen von 
allen Mitglieder-Organisationen.
Wichtig ist die Gesamtungarische Leiterausbildung zu erwähnen. 
An der . Ausbildungslager in Palást/Plastovce Slowakei  haben 
21 Kandidaten unter der Leitung von 8 Ausbildern teilgenommen.
Ein kritische Punkt der gemeinsamen ungarischen Pfadinder-
strategie ist die Anwerbung von Mitgliedern. In diesem Jahr 
konnten wir eine Steigerung von  %  erreichen, was einer zah-
lenmässigen Zunahme von   PfadinderInnen entspricht.
Darüber hinaus wurden weltweit Hunderte von ungarischen 
Pfadinderprogramen wie Sommerlager, Tagesauslüge, 
Brauchtumplege-Tage und andere Veranstaltungen verwirkli-
cht. All das ist Teil der Gesamt-Ungarischen Pfadinderstrategie, 
entsprechend unseren Hauptziel, welche gleichzeitig das Motto 
unsere Strategie ist  „Jedes Ungarisch sprechendes Kind soll die 
Möglichkeit erhalten, Pfadinder zu werden.

An der Herbstsitzung des Forums wurden in deren Leitung 
personelle Änderungen getrofen. Der neuer stellvertretender 
Vorsitzende wurde statt József Pótor MCSSZ  Lóránt Bálint 
Lajos RMCSSZ , der neuer Büroleiter des ÖCSI wurde András 
Virág MCSSZ , der Gábor Szórád KMCSSZ  ablöste. Imre Lend-
vai-Lintner KMCSSZ  blieb Vorsitzende.

Das Forum der Ungarischen 
Pfadfinderverbände in 2017
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