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ELŐSZÓ 

A 2019-es esztendő végéhez közeledünk. Idén is elkészítettük az Évkönyvünket: összegyűjtöttük a Fórum tagjainak beszámolóját
éves munkájukról. Ez a rövid seregszemle itt, e kis füzet hasábjain is jól mutatja a magyar cserkészet erejét: az egymásért vég-
zett munka értékét és a minden nehézség, gond és baj mellett kivívott sikerek örömét. Bemutatjuk azt, hogy milyen gazdagok és 
sokrétűek közösségeink, amelyek a legkülönfélébb élethelyezetekben élő gyermekek számára nyújtják mindazt az áldást, amit 
a magyar cserkészet adni tud.

Munkás éven vagyunk túl. Komoly előkészületek folynak a jövő útjainak a megtalálására: a vezetőképzés megújítására, a közös 
találkozások, táborozások, az együtt végzett munka szervezésére.

Az összmagyar cserkészet idén látványosan megmutatta magát. Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján István a király 
koncerten jártunk a Papp László Sportarénában. Augusztus 20-án részt vettünk a Szent István napi körmenet szolgálatában, 
majd együtt néztük meg az Országházban a tűzijátékot.

Lesz dolgunk jövőre is – elég, ha a csapatokban és legfőképpen az őrsökben folyó cserkészéletre gondolunk. 
Kívánok tehát jó munkát a következő esztendőre! 

Kányádi Sándor írja „Csendes pohárköszöntő újév reggelén” című versében:

„Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.”

Viri (543.)
Dr. Virág András cst.
ÖCSI

„S ezt ne feledjük el, a legharsányabb zsivajban se:
véghetetlen csendben és szelíden Isten most hajtja át 
csillagnyájait az óesztendőből az újesztendő mezőire.”
/Pilinszky János/
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HARMINC ÉV MÚLVA… 30 évvel ezelőtt az igazság pillanatait éltük: a szabadság első 
lépéseit 40 esztendőnyi rabság után. Mi, akik átéltük, sosem felejtjük
a vasfüggöny ledőlését, s azt, hogy miként lett a tiltottból tűrt,
majd támogatott néhány hónap leforgása alatt.

Mindenekelőtt köszönetet kell mondanunk az előttünk járó 
nemzedékeknek. Bodnár Gáborék megőrizték és nagylelkűen 
hazahozták a lángot, amely fellobbant a Kárpát-medencében
és azóta is sok tízezer ember életében világít. A Külföldi Magyar
Cserkészszövetség közösségének a kiérlelt próbarendszert, és egy
minden szempontból működőképes vezetőképző rendszert köszön-
hettünk – mindazt, amire hosszútávú sikereinket alapozhattuk.
Köszönetet kell mondanunk azoknak, akik komoly áldozatok árán,
rejtve őrizték és továbbadták a parazsat. Azoknak, akik a rendőr-
hatósági zaklatások vagy éppen a börtön ellenére is kitartottak,
a cserkészet értékei mellett. Emlékezzünk rájuk és imádkozzunk
értük, hiszen többen már a nagy égi tábortűz mellett ülnek!

30 esztendő a magyar cserkészet történetében nagy idő. Különö-
sen az, ha arra gondolunk, soha ennyi ideje nem volt az össz-
magyar cserkészetnek, hogy a történelemtől háborítatlanul 
dolgozhasson küldetése megvalósításán. A feladatunk ezen 
az ünnepen: hálaadás és számvetés. Hálaadás mindazért, 
amiben részt vehettünk, amit Isten nagyobb dicsőségére el-
végezhettünk. Reális számvetés elért eredményeink felett: hol 
húzódtak határaink, merre emelkedtek korlátaink, jól gazdál-
kodtunk-e a ránk bízott lehetőségekkel, illetve, merre vezet-
hetnek reálisan járható utak a 21. században, hogy a magyar 
cserkészet betölthesse a maga nagyszerű küldetését.

Mi lesz 30 esztendő múlva? Égni fognak-e a tábortüzeink, 
s maguk köré tudják-e gyűjteni a magyar fi atalokat? Akkor már
nem a mi feladatunk és a mi felelősségünk lesz, hogy válaszokat
adjunk erre a kérdésre. Nekünk a jövőért ma kell megtennünk azt,
amit kell és amit lehet. Elsősorban azzal, hogy a jelent méltó 
módon, a „lehető legcserkésziesebben” éljük meg.



CÉLJAINK 
ÉS ÉRTÉKEINK

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
polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos 
nevelése által az Isten felé növekedjenek.

A MAGYAR CSERKÉSZMOZGALOM CÉLJA:

Olyan életrevaló, hazája és nemzete iránt elkötelezett, felelős, 
egészséges fi atalok, 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 közösségekkel 
együttműködve, általában hét éves kortól mindenkinek, aki nyitott
elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.

A CSERKÉSZET ALAPELVEI:

A kötelességteljesítés Isten, haza (beleértve a nemzetet és 
önmagunkat) és embertársaink (beleértve az előttünk járt 
és a minket követő generációkat is) iránt.

A CSERKÉSZET MEGHATÁROZÁSA:

A cserkészet önkéntes, politikamentes, 
vallásos ifjúságnevelő mozgalom.

A MAGYAR CSERKÉSZET MÓDSZEREI:

▶ kisközösségi (őrsi) rendszer

▶ fogadalom és törvények 

▶ cselekedve tanulás

▶ folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos
programok főként a természetben

▶ magyar kultúra ápolása, különös 
tekintettel népi hagyományainkra.

„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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MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉGEK

KINCSEI

„A fi atalság 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 együtt-
működünk, ugyanakkor érezzük, hogy nekünk az Úristen sok és 
sajátos talentumot adott, amelyeket kötelességünk felismernünk
és kamatoztatnunk.

Minden magyar cserkészszövetség őriz a közös alapok mellett 
sajátos értékeket, célravezető gyakorlatot, kikristályosodott 
meglátásokat.

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 követően 
a magyar cserkészszövetségek jelenleg hivatalos próbarend-
szereit hasonlítottuk össze, keresve bennük a feltárt alapértékek
megjelenését a jelenben. Ebben a munkánkban elsősorban 
a közös alapokra koncentráltunk.

A TALÁLT KINCSEK:

1. A magyar cserkészet küldetése

▶ A világháború előtt és után: 
cél a nemzetmentés „Emberebb embert akarunk. (…) 
Nincs itt más reménység, csak egyetlen egy: egészen 
mélyre kell nyúlni, egészen az egyéniség gyökerébe kell 
beleoltani az új életelvét: a krisztusi lelkiség élő vizéből 
kell táplálkoznia az újjászülető magyar egyéniségnek, 
hogy az élő egyénekben 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/

▶ 1930-as évek: megmaradni az Eszménél (se frázisirre-
dentizmus, se katonai előképzés se látszavallásosság): 

„mikor pedig Istent mondunk, nem elvont fogalmat gondo-
lunk (…), hanem a történelemben konkrétan (!) megjelent
Jézus Krisztus személyében testté lett Istenséget.” /Sík 
Sándor/ A nevelés “Két emberi lélek közös funkciója: 
a nevelőké és a növendékeké.” /Karácsony Sándor/

▶ Az emigrációban (1945-88): Nemzeti megmaradás
„Csak egy hivatását felmérő, hittel és lendülettel munkába
álló ifjúság lehet ma az egyetlen reményünk. Egész mélyről,
a kereszténység élő vízéből táplálkozó, újjászülető 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 szol-
gálata „A cserkészet céljai között egyes országokban 
szerepelhet az értékes, hasznos és felelősségteljes ember
nevelése, és még sok minden más. Nekünk, magyar cser-
készeknek elsőrendű feladatunk volt és maradt is az el-
kötelezett vallásos hitre épülő jellemnevelés és a magyar 
nemzeti öntudat ápolása és növelése anélkül, hogy ez 
bárki ellen irányulna. (…) Az Isten és a magyar nép elkö-
telezett szolgálata mellett minden más csak másodlagos 
feladat lehet.” /Sík-Surján).

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

A magyar cserkészszövetségek mindegyike komolyan veszi 
cserkész hagyományunkat, és hangsúlyosan szerepel a próba-
rendszereikben a vallás kérdése. 

▶ A leírt próbaanyagok mögött többnyire nagyon komoly 
módszertani segédanyagok vannak, amelyek segítenek
teljesíthetővé tenni az „elvárásokat”; pl.: KMCSSZ: Egyesített
új próbakönyv; SZMCS: Tájolók, MCSSZ: EINK-könyvek. 
Az SZMCS nevelési módszertana érdekes új gondola-
tokat vet fel a vallásossá válás „útjelzőit” illetően.
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▶ Az MCSSZ rendszerében rendkívül nagy a lexikális 
ismeret és tudásanyag, de ez egyensúlyban van 
a kért aktivitással.

▶ A szövegesen megtanulandó imák, a tudás, ismeret-
anyag és az elvárt aktivitások, valamint a kötetlen 
ima preferálása nagyfokú egyezést mutatnak az 
összes próbarendszer esetében.

3. A jellemformálás prioritása

▶ Sík Sándor a „Magyar cserkészvezetők könyve” gyakorlati
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 ge-
inces, önmagához hű, nem tömegember. Ezt az önál-
lóságra neveléssel kell a cserkészetnek elérnie. Ebből 
a szempontból is elmondható az egységesség a vizsgált 
próbarendszerekben. Az SZMCS Nevelési Módszertana
pedig egyenesen erre épül. A leggyakrabban előforduló 
jellemvonások elsöprő többsége mind a hat próbarend-
szerben szerepel. A próbarendszerekben elérendő neve-
lési célként körvonalazott jellemes cserkész ember-
eszmény teljes összhangban van a Sík Sándortól már 
idézett ideállal: különb (Isten akarata szerinti) ember, 
és különb (nemzetét önzetlenül szolgáló) magyar.

4. A magyar örökség átvétele, továbbvitele: 
 hit a magyarság küldetésében, szolgálatában.

▶ A hat próbarendszerből négyben kiemelt terület a magyarság-
ismeret. A tartalmi elemeknél ismét leírható a nagyfokú
egyezés, bár megjelennek sajátosságok is.

▶ A magyar rögvalóság megismerését, az örökség átvételét 
szolgálta a Karácsony Sándorhoz köthető regös cserkészet
kialakulása. Nagyon sok eleme jelenik meg a próbarend-
szerek mindegyikében (néprajz, népszokások, népdalok 
stb.). A nemzeti szimbólumok ismerete, a hazánkkal 
kapcsolatos történelmi, földrajzi tájékozottság szintén 
teljesen közös kincsek.

▶ A KMCSSZ magyarságismereti próbáinak tartalma hihetet-
lenül kiforrott, kidolgozott, sokoldalú. Az az érzésünk, 
hogy talán ezzel lehet leghatékonyabban magyar iden-
titástudatot kialakítani, hitet ébreszteni a magyarság 
hivatásában.

▶ Több szövetség magyarságismereti anyagában meg-
jelenik a Kárpát–medencében történő gondolkodás, 
azaz a térséget egységként kezelik mind földrajzi, mind 
néprajzi, mind történeti értelemben. A magyar cserkészet
talentumainak feltárását, azok „hasznosulását”, a test-
vérszövetségek vezetőképző rendszereinek vizsgálatával,
összehasonlításával folytatjuk a következő évben.
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Ö� ZMAGYAR
CSERKÉSZSTRATÉGIA

CÉLUNK: Megadni a lehetőséget minden magyarul 
beszélő gyermeknek, úgy az Anyaországban, mint 
a határon túl és a nyugati diaszpórában, hogy megis-
merje a magyar cserkészetet, és ha tetszik neki, akkor 
aktív tagja legyen a helyi magyar cserkészközösségnek.

„A magyar cserkészet olyan önkéntes, pártpolitikától füg-
getlen, felelősségvállaláson, vallási és nemzeti értékeken 
alapuló közösségi szervezet, ahol az adottságoknak és az 
életkor szükségleteinek megfelelő, élményközpontú folya-
matok, tevékenységek 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 cser-
készetünk alapvető célja, hogy jellemes, erkölcsös, hívő, testben 
és lélekben egészséges, az életre szellemileg és gyakorlatilag 
jól felkészült fi atalokat segítünk nevelni. Tehát egyrészt jóravaló,
becsületes embereket nevelünk, de ugyanakkor olyanokat, akik 
sikeresen megállják helyüket az életben. Ezen felül legyenek
becsületes és hasznos polgárai lakhelyüknek, ugyanakkor érté-
keljék magyar származásukat is, és tekintsék magukat az össz-
magyarság részének. Az itt közreadott stratégia azt célozza meg,
hogy a több mint 14 millió tagú magyar nemzet minden magyarul
beszélő gyermekének lehetősége 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, felkészült vezetőket kell bizto-
sítani, így a vezetőképzésünkbe kétszeres energiát kell fektetnünk. 
Új cserkészeinknek és vezetőiknek minőségi programokat kell adni 
helyi, regionális és országos szinten. Ez nem csak vonzó tevé-
kenységet 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 vezetői közötti 
kommunikációval kell támogatni. Munkánkat a nemzet elé kell 
tárni, hogy részben újabb cserkészeket vonzzunk magunkhoz, 
de talán még fontosabb a közvéleményt és a nemzet lelkét mun-
kánk iránt pozitívan befolyásolni. El kell érnünk, hogy minden
szülő, közintézmény, önkormányzat értse és támogassa a cser-
készet értékeit, hogy a fi ataljaik bekapcsolódjanak a mozgalomba.

Kulcsszerepet tölt be ebben a munkában a három partner 
– a kormány, a cserkészszövetségek felső vezetése és a célokat
koordináló iroda – rendszeres, nyílt kommunikációja. Ezenfelül 
ilyen tudatos és egyedülálló hozzáálláshoz feltétlenül kell a szak-
mai 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 dzsembori száz-
éves évfordulója táján újra Magyarországon tartsuk a Világ-
dzsemborit, ezzel is bizonyítva, hogy a világ cserkészcsaládjának
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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MC� ZF MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉGEK 

FÓRUMA

A Magyar Cserkészszövetségek Fórumát (MCSSZF) 1991-ben hívták
életre Hodossy Gyula és Bodnár Gábor kezdeményezésére, hogy 
a magyar cserkészetet szolgálja. A Kárpát-medencében és a nyuga-
ti szórványban működő nyolc magyar cserkészszövetséget tömöríti.

CÉLJAINK

A tagszövetségek közötti kapcsolattartás 
és egymás kölcsönös informálása.

▶ Időszerű súlyponti szakkérdések megvitatása 
szakelőadók és az illetékes szakvezetők bevonásával.

▶ Egyéni és közös problémák megvitatása 
és megoldási javaslatok 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 tagszövetségek 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 Magyar Cserkészszövetség támogatásával. Az MCSSZF 
ülésein az egyes szövetségeket azok legfelsőbb vezetői, ill. 
megbízottai képviselik a fentiekben meghatározott célok el-
érése érdekében. Az MCSSZF lehetőség szerint évente kétszer, 
tavasszal és ősszel tart ülést. Az ülések során a szövetségek
vezetői beszámolnak helyzetükről, eredményeikről és gond-
jaikról. A felmerülő kérdésekben ajánlásokat dolgoznak ki, amelyek 
csak saját elnökségük jóváhagyásával válnak kötelezővé. 
Közös programokat szerveznek, ilyenek például a cserkésztiszt-
képzések és a segédtisztképzések, valamint más közös táborok 
stb. Évente közös képviselettel 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 tagszövetségek munkájáról, továbbá a Szlovákiai 
Magyar Cserkészszövetség segítségével közös újságként évi 
10 alkalommal megjelentetik 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 tag-
ság elnyerésének megszervezése. Az ezredfordulóra már lehe-
tővé vált a magyar igazolvánnyal rendelkező kárpát-medencei 
cserkészek részére, hogy WOSM rendezvényeken az MCSSZ kere-
tein belül vegyenek részt.

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

Az MCSSZF szavazati joggal rendelkező tagszövetségei

▶ KáMCSSZ – Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

▶ KMCSSZ – Külföldi Magyar Cserkészszövetség

▶ MCSSZ – Magyar Cserkészszövetség

▶ RMCSSZ – Romániai Magyar Cserkészszövetség

▶ SZMCS – Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

▶ VMCSSZ – Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

Megfi gyelői státusszal rendelkezik az országos lefedettségű 
Horvátországi Magyar Cserkészszövetség és az MCSLSZ, 
a Magyar Cserkészleány Szövetség. 1992-1999 között a KM-
CSSZ csak megfi gyelői minőségben, szavazati jog nélkül vett 
részt a tanácskozásokon. A Kárpát-medencében Magyaror-
szág határain kívül működő magyar cserkészszövetségek 
története a világháborúk előtti időkre nyúlik vissza, a 
magyarországi cserkészet történetéhez kapcsolódik. 
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1920 után több más állam keretei közé kényszerültek. (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 rendszerváltozások 
után azonban újraindult a mozgalom. Ennek során mindenütt 
nagy segítséget nyújtott a világon szétszóródott magyarság 
(emigráció) körében működő Külföldi Magyar Cserkészszövetség
(vezetőképzés, cserkészkönyvek, anyagiak), mely a II. világháborút
követően alakult meg a nyugati magyarság körében. Ezek a szövet-
ségek nem tagjai a cserkész világszervezeteknek. Saját orszá-
gaik többségi nemzeti cserkészszövetségeivel a gyakorlatban 
inkább csak helyi szinten működnek együtt.

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma – megalakulása-
kor – világszerte mintegy 30.000, valláserkölcsi alapon 
működő magyar cserkész munkáját fogta át. Míg 2012-ben 
már alig 14.000 tagja volt, jelenleg már meghaladta a 20. 000 
főt a magyar cserkészek 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 /Évkönyv/

Első kiadás: 1992, Budapest. Második, felújított kiadás: 2000, 
Dunaszerdahely. A szövetségek felépítését, tevékenységét 
mutatja be. Ismerteti a főbb tisztségviselők neveit. A kiadvány 
amellett, hogy helyzetképet ad a világ magyar cserkészetéről, 
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 kiadás és az azt 
követőek: 2013-2017, Budapest. Átfogó képet ad a Fórumról, 
működéséről, alapelveiről, az alapját képező Összmagyar 
Cserkészstratégiáról, az Irodáról és a szövetségekről, mindezt 
modern, fi atalos, vonzó és eladható külsővel. Negyedik kiadás: 
2014, Budapest. Ötödik kiadás: 2015, Budapest. Hatodik kiadás: 
2016, Budapest. Hetedik kiadás: 2017, Budapest. Nyolcadik ki-
adás: 2018, Budapest Kilencedik, jelen kiadás: 2019, 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 cserkész programnak 
magyar fordítása. A program az UNEP közreműködésével 
készült; az Egyesült Nemzetek Környezetvédő Programja 
által kiadott kis kézikönyv számtalan gyakorlati tanáccsal 
próbálja megkönnyíteni a cserkészmozgalmaknak a környe-
zetet érintő problémákban való eligazodást: az ökológiai 
nevelést és a környezetvédelem terén elengedhetetlen 
tevékenységet. A cserkészmozgalom mindig aktív erőként 
lépett fel a természet védelmében. 

A Földet manapság sújtó problémák mérhetetlenül bonyo-
lultak, és világméretűvé váltak. Ez a kiadvány ezért inkább 
a megelőzésre, az ökológiai nevelésre összpontosít, semmint 
a puszta védelemre.

▶ Cserkész

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség által 1990-től kiadott 
havilapot 2007-től 2018-ig az MCSSZF közös újságjának tekintet-
te. A tagszövetségek közösen terjesztik, és a kiadás anyagi 
fedezetének előteremtésébe is bekapcsolódnak.
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KÁRPÁTALJAI MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Elnök: Popovics Pál cst.
Ügyvezető elnök: Jakab Annamária cst.
Vezetőtiszt: Ilosvay Attila st.
Postacím: Ukrajna, 89600 Munkács, Ivan Frankó u. 20.
Honlap: www.cserkesz.com.ua

Idén a stratégiaalkotásé volt a főszerep a szövetségben. Az elmúlt
évek munkájának köszönhetően elértük az 400 fős létszámot. 
Idén a Szövetségi Cserkésznap Tiszapéterfalván a Cserkész 
Olimpia keretében valósult meg, több száz cserkész részvé-
telével. Vezetőink részére továbbképző, élménypedagógiai
hétvégéket tartottunk. A legnagyobb kihívás továbbra is az 
elvándorlás és a vezetők hiánya.

MEGLÉVŐ CSAPATAINK MEGERŐSÍTÉSE

Nagy segítséget jelentett a szövetségnek a Petőfi  Program 
keretében tevékenykedő ösztöndíjasunk, illetve az MCSSZ 
EFOP projekt keretében foglalkoztatott csapatmentorunk. 

A kárpát-medencei Össze-Szövő vetélkedő szintén lendületet 
adott csapataink, őrseink számára. A döntőbe került őrsök 
büszkén képviselték a szövetséget. 

ÚJ CSAPATOK ALAPÍTÁSA

Tavasszal elindult a felnőttképzés ahova a cserkészet iránt 
érdeklődő felnőtteket vontunk be. A képzés második állomá-
saként nyári csapattáborokban vettek részt, majd ősszel egy 
záróhétvégén megmutathatták megszerzett ismereteiket és 
fogadalmat tettek. Reméljük, hogy csapatokat alapítanak saját 
településeiken és a meglévő csapatok vezetőhiányára is meg-
oldást jelenthetnek. A csapatmentorunk az új településeken 
elindult cserkészmunkát viszi Mezőkaszonyban, Tiszaújlakon, 
Batáron és Nagyberegen.

Vonzó cserkészet kialakítása

A rover korosztály számára vonzó, egyéni kihívásokkal teli, inter-
aktív próbarendszert dolgozunk ki. Emellett pedig különpróbákat
dolgozunk ki az egyéni kompetenciák fejlesztésére.

Látható cserkészet megalapozása

Kiváló kapcsolatot ápolunk helyi döntéshozókkal, történelmi
egyházakkal és civil szervezetekkel. Cserkésznapjaink és cserkész-
báljaink népszerű rendezvények. 

A NEMZETI MOZGALOM ERŐSÍTÉSE

Az EFOP projektnek köszönhetően egyre több lehetőségünk 
nyílik közös kárpát-medencei cserkész megmozdulásokon 
megjelenni, ez erősíti összetartozásunkat, segíti magyar cserkész-
kapcsolatok építését, identitásunk megőrzését. 2019-ben 
cserkészeink részt vettek a kárpát-medencei Össze-Szövő 
őrsi vetélkedőn, képviseltették magukat a kárpát-medencei 
Regöscserkész Táborban. Az MCSSZF szövetségei által szerve-
zett vezetőképző táborok biztosítják cserkészeink folyamatos 
tapasztalatcserét, a kárpát-medencei és a diaszpórában élő 
magyar cserkészvezetők találkozását. Idén Erdélyben segéd-
őrsvezető-képzőben, a Vajdaságban őrsvezetőképzőben, 
a Felvidéken pedig segédtisztképzőben vettünk részt.
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KÜLFÖLDI MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Elnök: Lendvai-Lintner Imre cscst.
Alelnök: Dömötör Gábor cscst.
Főtitkár: Szórád Gábor cscst.
Vezetőtiszt, IB elnök: Szentkirályi Pál cscst.
Cím: 2850 Rt. 23N, NEWFOUNDLAND, N.J. O7435 – USA
Honlap: www.kmcssz.org

A Szövetség 1945-ben Nyugat-Európa menekülttáboraiban 
éledt újjá. Csapatok alakultak ott, majd a kivándorlásokat
követően főként a tengerentúlra helyeződött át tevékenységünk.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség 73 csapata 2800 cserkésze
ma már negyvennyolc magyar közösségben, tizennégy országban,
négy földrészen működik: Európában, Észak-Amerikában, Dél-
Amerikában és Ausztráliában. Világrészek, országok magyar cser-
készeinek kapcsolatát erősítik folyóirataink (a Magyar Cserkész
és a Vezetők Lapja), a jubileumi táborok, a tanulmányi ösztön-
díjak, és a vezetőképző táborok. Tánc- és regöscsoportjaink elsőként
alakultak a nyugati világban, és sok civil tánccsoport magját 
alkották vezetőink. A központi vezetőképző táborunk (Fillmore, 
NY) mellett Ohióban, Ausztráliában, Németországban és Brazí-
liában tartunk fenn cserkészparkokat. Cserkészházaink vannak 
New Brunswick, Garfi eld, Sydney, Buenos Aires és Cleveland 
városokban. A külföldön élő, magyar származását értékelő fi atal 
a cserkészetben találja meg azt a környezetet, ahol érdekes 
foglalkozásokkal, barátok társaságában fejlesztheti ismereteit, 
jellemét és magyarságtudatát. Ma cserkészeink fele harmadik 
generációs: sok esetben szüleik, cserkészvezetőik is külföldön 
születtek. Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a magyar 
nyelv megőrzésére és a magyarságismeret elsajátítására. 
Ugyanakkor a másik fele kárpát-medencei születésű vagy szü-
leik nemrég érkeztek nyugatra. Ezeknél a családoknál a hangsúly 
a magyarságtudat és a cserkésztudás megerősitésén van. A kül-
földön folytatott foglalkozás és kiképzés mellett viszont egyre 
fontosabb az is, hogy a fi ataloknak alkalmat adjunk arra, hogy 
személyesen megismerjék Magyarországot és a Kárpát-medence
magyarlakta vidékeit. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ)
terveinek és stratégiájának egyik legfőbb célja a magyar nyelvű
cserkészet terjesztése nyugaton, a diaszpórában, a nevelési prog-
ramok minőségének javulását előtérbe helyező létszámbővítésen
keresztül. Erre az átfogó stratégiai célra használjuk fel a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert pályázati forrást is, mégpedig 
a következő négy területen:

MŰKÖDŐ CSAPATOK MEGERŐSÍTÉSE

Biztosítani kell, hogy új cserkészeink mellett képzett, felkészült 
vezetőink is legyenek minden korosztály számára. Figyelmet kell 

fordítani a vezetői közösségépítésre. Ezt vezetőképző táborok
támogatásával valósítottuk meg, vezetőképzőtábort tartottunk 
Észak-Amerikában ahol az egész szövetségből voltak jelöltek.
Ugyanakkor a németországi Kastlban a nyugat-európai csapatok
részére külön vezetőképzőtábort tartottunk idén. Ennek eredménye-
képpen több mint 200 új vezetőt képeztünk ki csapataink részére. 
Ez a jövőben biztositja majd a folyamatos és minőségi munkát.

ÚJ CSAPATOK ALAPÍTÁSA

Új csapatokat kell alapítani ott, ahol ma nincs aktív cserkész-
csapat. Ezt a célt a csapatindító csomagok elkészítésével és 
a megfelelő városokba való eljuttatásával, valamint csapat-
alapítási hétvégék és programok szervezésével érjük el. Idén 
Hamburg-ra, Reading-re (Anglia), Cork-ra, Dublin-ra, Gold 
Coast-ra (Australia), és Auckland-re (Új Zealand) összponto-
sítottunk. Korábbi munkánk eredménye, hogy Edmontonban 
és Vancouverben véglegesen leigazolhattuk a csapatokat.

VONZÓ CSERKÉSZET KIALAKÍTÁSA

Ezen a területen fő cél a mai kornak megfelelő felületeken 
keresztül elérni a mai magyar külföldi ifjúságot, ennek érdekében:
cserkészújságot adtunk ki szülők és fi atal cserkészvezetők szá-
mára, és új, színes adakozó hírlevelünk kiadását (Árvalányhaj) 
is folytattuk. Évente kétszer szoktunk beszámolni támogatóinknak
munkánkról. Színes, négyoldalas beszámoló keretében vonzó, 
és a mai világ követelményeinek megfelelő anyagot tudtunk 
eljuttatni mindenkihez, aki érdeklődik munkánkról. Tiszti kon-
ferenciát tartottunk Buff alo, NY államban. A tiszti konferenciát 
minden évben Buffalo városában tartjuk, hogy minél több 
fi atalt tudjunk ide vonzani Kanadából és az USA-ból is. A konfe-
rencia programját és képzéseit próbáljuk úgy szervezni, hogy 
olyan témákat beszéljünk meg, amelyek gyakorlatiasan érintik 
a fi atal vezetők mindennapjait. Az idén kifejezetten változatos
program keretében a vezetői munka kihívásai valamint a generáció-
váltás volt a fő téma.
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LÁTHATÓ CSERKÉSZET MEGALAPOZÁSA

Folytattuk a Sík Sándor Cserkészpark felújítását. A Park a KMCSSZ
tagjainak szervezett akadályversenyeknek, vezetőképző táboroknak,
nyári magyar iskolának a központi táborhelye. Elkezdődött egy
új konferenciaközpont építése, továbbá Kastli melletti Hárshegy
Cserkészparkunkban a szálláshelyek kibővítése is folyamatban van.
Az európai tisztikonferencián Németországban részt vett a KMCSSZ
vezetőképzésért felelős vezetője. Az idei konferencia témája 
a cserkészet és a hit kérdése volt. Célunk, hogy a cserkészet
alapértékeit szem előtt tartva megismerjük a mai világ kihívá-
saival szembesülő vezetőink véleményét. A KMCSSZ feladatának
tekinti, hogy a világon szétszóródott cserkészcsapatainkban 
ugyanazokat az értékeket tudjuk továbbadni, amelyeket 
örököltünk elődeinktől.

ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZET TÁMOGATÁSA

Továbbra is meghirdetjük a kárpát-medencei cserkészek részére
az USA tanulmányutat. Ennek keretében négy cserkész tud részt 
venni egy egész nyáron a különböző cserkésztáborokban. A közös 
kárpát-medencei vezetőképzést minden szinten támogatjuk 
anyagilag és a vezetők személyével.

DIASZPÓRA ISKOLATÁBOR

Idén másodszorra sikerült a Diaszpóra Iskolatábor megszerve-
zése. Célja, hogy játékosan magyarul tanítsuk a gyermekeket.
Reggeli tanítás és délutáni szakkörök által arra törekszünk, 
hogy minél jobban fejlődjön a gyerekek nyelvismerete és minél
jobban elmélyüljenek magyarságuk megélésében. Sikeresen 
megszerveztünk 12 tábort, négy kontinensen és több tízezer 
kilométer távolságban. Bevontunk az oktatásba több mint 600 
iskoláskorú fi atalt, ezen felül sikerült elérnünk még többszáz 
szülőt és kisegítő oktatót is, akik –reményeink szerint– ezentúl 
segíteni fognak az iskolák fenntartásában és működtetésében.

A világ változik; új kihívásoknak, ugyanakkor új lehetőségeknek 
nézünk elébe. Ami nem változik, az a cserkészideál: többnek lenni,
az árral szemben úszni, de nem öncélúan, hanem azért, hogy
szolgáljunk, hogy vállaljuk a magasabb eszményeket: Isten, 
a haza, az embertársak és a magyarság szolgálatát. Bízunk
benne, mert tudjuk, hogy Szövetségünk minden tagja és minden
vezetője önkéntesen, meggyőződésből és lelkes áldozat-
készséggel végzi munkáját. Kétségtelenül ez a legnagyobb 
és legéltetőbb erőnk. 
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MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Elnök: Bedekovics Péter cst.
Ügyvezető elnök: Horváth Domokos st.
Vezetőtiszt: Hegyi Armand st.
Cím: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a»
Postacím: 1255 Budapest, Pf. 192.
Honlap: cserkesz.hu

Szövetségünk a 2019-es évben tovább növekedett, tagsága
meghaladja a 12500 főt, több mint 230 csapatban. A nyári
táboraink között kiemelkedő fontosságúak a vezetőképző
táborok: országosan kilenc ŐVK mintegy 300 jelölttel és négy 
STVK tábor mintegy 110 jelölttel. Komoly eredménynek látjuk, 
hogy idén ősszel indul az I-X. cserkészkerületek ötödik ŐVK 
altábora, ismét indul cserkésztiszti vezetőképzés, valamint 
2019 – 2020-ban Kelet-Magyarországon is indul STVK. 

A csapatparancsnoki vezetőképzés ebben az évben immáron 
cserkésztiszti képesítést is adott a képzést elvégzőknek, ezzel 
megalapozva a jövőben a cserkésztiszti képzés két szakirányát: 
a Csapatparancsnoki és a Szövetségi szakirányt. Az I. és X. Cserkész-
kerületben idén először indult Operatív Képzés, aminek fő célja, 
hogy a hétvégék és a nyári tábor során olyan cserkészeket 
képezzen, akik nem elsősorban a nevelési feladatokat látják el,
hanem a hátteret biztosítják a csapatok életében. Tulajdon-
képpen munkacsoportvezetői feladatkörre készíti fel a képzés
a résztvevőket, melyennek fényében 6 modulra épül. A képzés
első évében 22 csapatból 33 jelölt szerezte meg a munka-
csoportvezetői jelvényét. Idén a Kiképző-képzés második 
évfolyama folytatódott, a harmadik pedig elindult. A cél: a tréneri
tudás becsatornázása a vezetőképzés rendszerébe. Ez egyben 
alumni tevékenység, hiszen korábban aktív volt cserkészveze-
tőket hív meg képzőnek, tart meg képzőként így és a tudásuk 
több szinten hasznosul.

Nyáron az USA-beli West Virginiában megszervezett XXIV. Világ-
dzsemborin a Magyar Dzsembori Csapat közel 280 cserkésszel 
képviselte nemzetünket. A tíznapos tábort követő utóprogra-
mokon a résztvevők bejárták Észak-Amerika számos városát 
és meglátogatták különleges természeti szépségeit. Ezzel egy 
több, mint két éves projektet zártunk le sikeresen, reményeink 
szerint életre szóló élményt adva a táborban részt vevő cserké-
szeinknek. Hálásan köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé 
tették cserkészeink számára ezen élmény átélését! A nyáron két
nagy rendezvényt is szervezett az MCSSZ az EFOP projektek 
keretében. A Szalki-szigeten megvalósított Scoutlanden a kósza 
korosztályból 1300 cserkész vett részt, míg a fi atal családosok 
és gyermekeik - mintegy 650-en - Mátrafüreden, a Gubacs 
Fesztiválon találkoztak.

Az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz és Lépj át a határaidon
projekt is túl van a félidején. Mindkét projekt az elvárásoknak 
megfelelően, arányosan halad előre, ezzel együtt érezzük azt is, 
hogy egyre nehezebb minden igénynek megfelelni. Mindeddig 
csaknem 300 esemény megvalósítását segítették a projektek, 
amelyeken 17 ezer cserkésztestvérünk vett részt, számos 
eszköz jutott már el a kerületekhez, illetve a csapatmentorok 
támogatásával új csapatok alapítása is folyamatban van. 

A projektnek köszönhetően sikerült formába önteni a Külön-
próbázás szabályai, a Gyermekvédelmi Ismeretek Cserkészeknek
című kiadványokat, továbbá a forrásteremtési célokat is szol-
gáló Cserkésznaptárt is.

A Cserkészet 2027 stratégiai kiadvány célkitűzései között szere-
pelt a mozgalom ismertségének növelése. Ezért a nyár végén 
népszerűsítő plakátkampányt indítottunk, a citylight plakátokkal
10 nagyvárosban találkozhattak a járókelők.

Az MCSSZ külügyi kapcsolatai terén is több ügyben sikerült 
előrelépni. Hatalmas eredmény, hogy ősszel ellátogatott hoz-
zánk a WOSM főtitkára, Ahmad Alhendawi és a Világbizottság 
alelnöke, Andy Chapman. Programjukban többek között a Magyar
Cserkészszövetségek Fórumának (MCSSZF) képviselőivel történő
egyeztetés is helyet kapott. A Magyar Cserkészszövetség az el-
múlt évben igyekezett különböző együttműködéseket kiépíteni, 
első sorban a teremtés- és környezetvédelemmel foglalkozó, 
zöld civil szervezetekkel, mint például a Humusz Szövetség, 
a WWF, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, vagy a Magyar
Madártani Egyesület. Ez volt a témája az idei Indabának is. 
A Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Tűzoltó Egye-
sülettel kötött megállapodás keretében a tudatos pályaválasz-
tásra buzdítjuk cserkészeinket: a hallgatói- és munkaviszonnyal 
nem rendelkező fi atalok számára biztosítunk ingyen jogosítvány
szerző lehetőséget, ill. nyelvtanfolyamon való részvételt. Jelenleg
az UNICEF Hungary-vel készülünk egy hosszú távú szakmai 
együttműködésre, mely a hátrányos helyzetű fi atalok közösségi 
munkába történő bevonására fókuszál.
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Szintén az EFOP projektek támogatásával szakmai napokat 
szerveztünk cserkészeinknek, ahol a csapatok tagjai olyan 
témákban kaptak képzést, mint például kommunikáció, prob-
lémamegoldás vagy forrásteremtés.

Tavasszal tisztújításra került sor az MCSSZ-ben. Az előző elnökség
(Pótó Judit st., Pótor József cst., Ronkay János st.) után az Országos
Küldöttgyűlés Bedekovics Péter cst., Horváth Domokos st., Hegyi
Armand st. cserkésztestvéreinket választotta Szövetségünk 
vezetésére. Új elem az MCSSZ szervezetében, hogy az újonnan 
megbízást kapott Országos Elnökség munkáját szoros együtt-
működésben négy tanácsadó (Böröczky Csongor cst., Hegedűs 
Szilveszter csst., Kuti Szilárd cst., Rudan János cst.) segíti. Hálásan
köszönjük az előző elnökség szolgálatát és Isten áldását kérjük 
az új elnökség munkájára!

Mi is az az Össze-Szövő?

Az Összmagyar Szövetségi Vetélkedő az őrsöknek és az őrsökről
szól. Ez a vetélkedő lehetőséget ad számukra, hogy ismertté
váljanak és megismerjenek más cserkészeket is. 

A vetélkedő a Kárpát-medence kiscserkész, cserkész és kósza 
(felfedező) őrseinek szól, a végén mindhárom korosztályból 
a legjobbat díjazzuk. Három interneten beküldhető feladatsor 
után a legtöbb pontszámmal rendelkező őrsök eljuthatnak a 
szövetségi döntőkbe, majd a továbbjutók képviselhetik a saját 
szövetségeiket a kárpát-medence-i döntőben. 

Rövid története

A vetélkedő 2011 és 2013 között Maros Körzet Cserkészeinek
Versenye (MaKCseV) néven zajlott a Romániai Magyar Cserkész-
szövetség Maros Körzetében. A sikerek és eredmények láttán 
a vetélkedőt 2015-től az RMCSSZ összes körzetében megszer-
vezték, MaKCseV-Szövetségi Vetélkedő Őrsöknek néven. 

A 2017-es év nagy eredménye, hogy az erdélyi cserkészek 
mellett a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség cserkészei is 
versenyeztek. Idén tavasszal Nagykárolyban csaknem 300 
cserkész vett részt az ÖSSZE-SZöVőn, és terveink szerint ezt 
a programot megszervezzük a 2020-ban is.
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ROMÁNIAI MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Elnök: Bálint Lajos Lóránt csv.
Ügyvezető elnök: Molnár Szilárd csv.
Mozgalmi Vezető: Halmágyi István Levente csv.
Cím: RO-530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi  Sándor nr. 53, jud. Harghita
Postacím: RO-530220 Miercurea Ciuc, OP. 1, CP. 59
Honlap: www.rmcssz.ro

A Romániai Magyar Cserkészszövetség Erdély legnagyobb 
magyar ifjúságnevelő mozgalma, mely 1990 óta folyamatosan
és következetesen végzi munkáját. Jelenleg 13 megyében, 42 
településen, 56 működő csapatban, 200 felnőtt vezető és több 
mint 2000 cserkész van, akik heti rendszerességgel vesznek 
részt a foglalkozásokon. 

A rendszeres őrsgyűlések mellett nagy hangsúlyt fektetünk az 
országos rendezvények szervezésére (cserkészbál, szüreti bál, 
főzőverseny, rovásírás verseny, énekverseny, regös hétvége, 
sportnapok, Pentaktív, országos őrsi vetélkedő, korosztályi 
lelki napok), ahol a cserkészeknek lehetőségük nyílik találkozni,
tudásukat és ismereteiket összemérni, lelkileg töltődni, kikapcsolódni. 

2019 változásokkal indult a Szövetség életében. A tavaszi köz-
gyűlésen új vezetők kerültek a szervezet élére, akik új lendü-
lettel láttak munkához. 

Az elmúlt években sikerült egy stabil szervezeti hátteret ki-
építeni, amely biztosítani tudja a folyamatos nevelői munkát. 
Ennek köszönhetően 2019-ben elsősorban a mozgalmi életre
tudtunk koncentrálni. Két szinten zajlott vezetőképző tábor, továbbá
regionálisan szervezett felnőtt alapozó képzések is voltak. 

Sikerült egy Országos Munkatervet kidolgozni, és elfogadtatni 
a közgyűléssel a következő cserkészévre.

A szövetségi munkát a három csapatmentor mellett már három
önkéntes is segíti, akik Csíkszeredán, Marosvásárhelyen és 
Kolozsváron vannak. Az ő feladataik közé tartozik az adott 
településen tanuló egyetemisták felkeresése, összefogása és 
korosztályos programok szervezése, ezáltal is segítve ennek 
a korosztálynak a megmaradását a szervezet életében. 

2020-as év fontos a Szövetség életében, mivel 1990 tavaszán 
alakult meg a Romániai Magyar Cserkészszövetség, és 110 
éve annak, hogy Erdélyben megalakult az első cserkész-
csapat. Mindezt, az esemény jelentőségéhez méltóan szeret-
nénk megünnepelni, ezért néhány nagyszabású projektbe 
fogtunk, melyek mindegyike az emlékévben zárul. 

Dolgozunk azon, hogy az elmúlt harminc év történetét könyv 
és fi lm formájában átörökítsük az utókornak, a gyergyószár-
hegyi kopjafákat egy emlékhellyé alakítsuk, és a már szoká-
sossá vált vezetőképző tábor mellett emléktábort is szervezünk,
hogy a cserkészév ebben tudjon kicsúcsosodni. Ezen kívül 
további meglepetésekkel is készülünk.
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SZLOVÁKIAI MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Elnök: Gál Erik cst.
Ügyvezető elnök: Csémi Szilárd cst.- Kismedve
Mozgalmi vezető: Végh Szilvia st.
Cím: Szent István tér 269/6., Dunaszerdahely 929 01 – Szlovákia
Honlap: www.szmcs.sk
Facebook: fb.com/cserkeszszovetség

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a Felvidék legnagyobb 
gyermek- és ifjúságneveléssel foglalkozó szervezete. 1990-es 
újjáalakulása óta töretlenül dolgozik azon, hogy a szlovákiai 
magyar fi atalságot a játszva tanulás elvén nevelje az életre. 

CSERKÉSZCSAPATAINK MEGERŐSÍTÉSE

Az MCSSZ segítségével működtetett mentorprogram nagy 
segítségére van csapatainknak. Az egy évvel ezelőtti állapot-
felmérés alapján mentoraink célirányosan támogatják csapa-
tainkat. Több régióban motivációs hétvégéket, ill. MentŐV
felkészítő hétvégét tartottak a fi atal vezetőknek. Elkészült a SETA 
kézikönyv, amely a szervezést segíti. Új módszertani kiadványt 
készítettünk „SZMCS hangulatkártyák” néven a vezetők részére. 
Kürt és Szőgyén között, tanösvényt építettünk ki és adtunk át.

ÚJ CSERKÉSZKÖZÖSSÉGEK

Csapatmentoraink feltérképezték, hol van lehetőség új cserkész-
közösség alapítására, ill. egykori csapataink újjáalakítására, 
ennek előkészítése már több településen is beindult. 2019 
őszén Nagykaposon közel két évtized szünet után újjáalakult 
a helyi magyar csapat. 

VONZÓ PROGRAMOK 

Idén is rekord létszámúak voltak az országos rendezvényeink. 
Az Országos Métabajnokság, a cserkésztudást és ügyességet 
felmérő Bakancspróba, a közösségépítő VeleDay II., a SETA 
élménykonyha II., az új helyszínen megszervezett vezetőképzé-
seink is népszerűek voltak a fi atalok körében. 

Az őszi Cserkészvezetői Konferencia felülmúlta várakozásainkat,
csaknem 150-en kapcsolódtak be az egyes programokba.

LÁTHATÓ CSERKÉSZET

Újdonságként állították össze vezetőink azt a kiadványt, mely
időközben minden felvidéki magyar iskolakezdő részére el-
jutott partnerünk, a Rákóczi Szövetség segítségével. A Cserkész-
kaland című könnyed és játékos foglalkoztató magazin bemutatja
a felvidéki magyar cserkészetet, annak értékeit, rendezvényeit. 
Stratégiai jelentőségű vállalása volt elnökünknek, hogy tag-
ságot vállalt a Szlovák Ifjúsági Tanács öttagú elnökségében,
hisz munkájával nemcsak cserkészetünket, de az egész felvi-
déki magyar ifjúságot is előtérbe helyezte a szlovák ifjú-
sági szektorban. A megújult Cserkész magazinunk nevelési 
programunk állandó korosztályos módszertani segédeszközé-
vé vált. Fontos vállalásunk volt a magzatvédelmi kampányban 
való aktív részvételünk a Családlánc felvidéki partnereiként, 
akárcsak a komáromi Gyerkőcfesztiválon való részvételünk is. 

NEMZETI CSERKÉSZET

Szövetségünk továbbra is aktívan bekapcsolódik a Magyar Cserkész-
szövetségek Fórumának életébe és programjaiba. Ott voltunk 
a kárpát-medencei őrsök vetélkedőjén, az Össze-szövőn, a tavaszi
fórumülésen és Betlehemi Békeláng átadón, valamint házigazdái
voltunk az MCSSZF segédtisztképzésének, továbbá az őszi fórum-
ülésnek is. Gyakornokként cserkészeink részt vesznek a diasz-
pórában működő magyar cserkészetben is, a Kőrösi Csoma Sándor 
programban az USA-ban és a KMCSSZ ösztöndíj programban.
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VAJDASÁGI MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Elnök: Gabona Ferenc cst.
Ügyvezető elnök: Farkas Zsuzsanna cst.
Vezetőtiszt: Magyar Dániel őv.
Cím: Magyar Kommün 56, 23000 Nagybecskerek, Szerbia
Honlap: www.vmcssz.rs

MŰKÖDŐ CSAPATAINK MEGERŐSÍTÉSE

Szövetségünk kiemelt célja az összmagyar cserkészstratégián 
belül, hogy a működő csapatait megerősítse, növelje cserkész-
tudásban, létszámban. Jelenleg 12 működő csapatunk van 
Vajdaság 13 településén (Szabadka, Horgos, Muzslya, Szent-
mihály, Temerin, Csantavér, Kispiac, Hajdújárás, Királyhalom, 
Kevi, Tornyos, Törökfalu és Martonos). Sajnos továbbra is 
nehezíti csapataink rendszeres őrsi életét a cserkészotthonok,
illetve a megfelelő termek hiánya. Több csapatunkban 
elkezdődtek a kiscserkész foglalkozások, ezért az idei évben 
első alkalommal szerveztünk kiscserkész őrsvezetőképző 
tábort. Részt vettünk Budapesten az Összetartozás napján 
és a Szent Jobb Körmeneten. Vezetőink számára szervezett 
találkozóinkon csapatépítésre, cserkésztudás elmélyítésére 
és a gyakorlati tapasztalatok elsajátítására is törekedünk az 
élménydús programokon. 

ÚJ CSAPATOK ALAPÍTÁSA

Nagy hangsúlyt fektetünk az alakuló csapatokra és az újra-
alakuló csapatok támogatására. Jelenleg 5 település érintett 
a folyamatban, ezek a következők: Gunaras, Bácsfeketehegy, 
Kishegyes, Kanizsa és Tótfalu. Tavaly megkezdett felnőttkép-
zésünket az idén is folytatjuk. A 2019-ben rendezett felnőtt-
képzés eredményeként számos felnőtt csatlakozott már meg-
lévő csapat munkájához, vagy kezdte meg a saját településén 
cserkészcsapat alapítását. 2020-ban is kiemelt szerepet kap 
a felnőttképzés. Nagy segítség számunkra a Határtalanul tábor, 
ahol a formálódó csapatok leendő jelöltjei vesznek részt. 

A VONZÓ CSERKÉSZET KIALAKÍTÁSA

Igyekszünk korosztályi és szakági programokat rendezni 
cserkészeink számára. 

LÁTHATÓ CSERKÉSZET

A vajdasági nyomtatott és online sajtóban rendszeresen meg-
jelennek cikkek rendezvényeinkről. Csapataink a helyi meg-
emlékezéseken díszőrséget állnak vagy koszorúznak. Az idei 
évben megjelent a Hét Nap külön kiadványa Cserkészet a déli
végeken címmel, amelyben szövetségünk történetét, régi veze-
tőit és eseményeit is bemutatják. 

NEMZETI MOZGALOM ERŐSÍTÉSE

Kiemelten fontosnak tartjuk a cserkészetünk magyarságát. 
Az idei évben egy vajdasági vezető vett részt a KMCSSZ
amerikai tanulmányútján. A Magyar Cserkészszövetségek 
Fórumának segédtiszti képzésében egy cserkészünk szerezte
meg a képesítését. Az idei évben a legnagyobb hangsúlyt 
vezetőképző táborunk kapta. Az őrsvezetőképzésen a Kárpát-
aljai Magyar Cserkészszövetség cserkészei és vezetői is részt 
vettek. A vezetőképző táborban 6 altáborban összesen 189-en 
voltak 32 településről a Kárpát-medencéből. A vezetőképző 
táboron belül felnőttcserkész, kiscserkész őrsvezetőképző, 
őrsvezetőképző, gazdasági háttér, cserkész és kiscserkész 
minta altáborok is működtek. Nagy öröm volt számunkra, hogy
négy testvérszövetségből is érkeztek vezetők a táborunkba.
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HORVÁTORSZÁGI MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Egyesületi elnök: Balázs Piri Zoltán cst.
Elnökhelyettes: Malič Liko Lenke st. 
Cím: Remetinečka cesta 77a, 10.000 Zágráb
Facebook: Magyarok Zágrábban

Márciusban részt vettünk az Árvízi Emléknapon Szegeden, ahol
megnéztük A dzsungel könyve című musical-t cserkészek elő-
adásában. Másnap ellátogattunk a közeli ópusztaszeri Történelmi
emlékparkba. Április végén Az MCSSZ Regös szakága megszer-
vezte a 28. cserkész népdaléneklési, népzenei, vers- és mese-
mondó versenyt Budapesten. Cserkészcsapatunkból Kulenović 
Ilona vett részt a szavalóversenyen és kitűnően szerepelt. 

Májusban csapatunk a Nyugat-magyarországi Cserkészkerület 
három csapatát látta vendégül két napra Zágrábban. Emellett
cserkésznapot tartottunk a csúzai, sepsei és vörösmarti cserkészek
vezetőivel. A találkozón jelen voltak a zágrábi Zrínyi Miklós 
Cserkészcsapat tagjai is. Júniusban Ezüstceruza díjat érdemelt
ki csapatunk tagja a „Süvegemen nemzetiszín rózsa” rajz-
pályázaton. A díjátadás után részt vettünk az Összetartozás 
napjára szervezett István a király rockopera előadáson a Papp 
László Sportarénában. Csapatunk megszervezte a horvát-
országi magyar cserkészek első nagytáborát Kopácson, a tábor 
keretmeséje kalózos volt. Júliusban a Határtalanul táborban 
voltunk. Augusztusban a sátoraljaújhelyi cserkészcsapatot 
láttuk vendégül Zágrábban. Az egyhetes horvátországi látoga-
tásuk során városnézés melett egy városismereti vetélkedőt is 
szerveztünk vendégeinknek. 

A program része volt a Medvednica-hegyi túra, ezen kívül vendé-
geinknek egy háromnapos látogatást is szerveztünk az Adriára. 
Augusztus 23–25-ig a zágrábi magyar gyerekes családok 
Mátrafüred-Sástón a Gubacs Fesztiválon vettek részt. A zágrábi 
családok a Zrínyi Miklós Cserkészcsapat szervezésében voltak 
jelen. Kiváló alkalom volt ez arra, hogy a szülők a gyerekekkel 
közösen gyakorolják a magyar anyanyelvet.

Októberben részt vettünk Velika Goricán egy emlékvetélkedőn, 
melyet TIHOMIR TOMAŠIĆ – TIHICA cserkész és honvéd emlékére
rendeznek, akit vukovari Ovčarán végeztek ki a horvátországi 
honvédháborúban. Novemberben volt a próbázás, majd Bara-
nyában 40-en és Zágrábban 7-en tettek fogadalmat. 

Csapatunkban havonta tartunk foglalkozásokat, melyet őrs-
vezetőnk, Hergovity Katica vezet a tanítónők segítségével.

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa, a Zrínyi Miklós 
Cserkészcsapat valamint az Ady Endre Magyar Kultúrkör szer-
vezésében 2019-ben is folytatódtak a családi összejövetelek, 
cserkészfoglalkozások.
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FÓRUMA
7. SEGÉDTISZTKÉPZŐ TÁBOR

Ez a hetedik táborunk volt Paláston. Az idei táborra 2019. 
július 22-e és augusztus 1-je között került sor. A táborban 23 
jelölt és 7 vezető vett részt. A tábor végén 22 jelölt fogadalmat
tett, és remélhetőleg az utóhétvégén ennyien képesítést is 
fognak kapni. 

A táborban nagy hangsúlyt helyeztünk a gyakorlati jellem-
nevelésre, és a lelki élet megélésére. Idén meghívtunk egy 
lelkészt, aki nagyon jó előadást és lelki képzést tartott, fontosnak
tartom, hogy legyen lelkipásztor a táborban.

Köszönjük az SZMCS segítségét, a nagy tábortűz és a minta 
tábor megszervezésében. A logisztika idén sokkal sikeresebben 
működött köszönjük Patarica Edvin szolgálatát. Pályázataink 
idén is nyertek, így sikerült egy 30 fős nagy sátrat beszerezni. 

Idén újra nagy volt a lemorzsolódás. 44 jelölt jelentkezett 
a képzésre, az előhétvégén 25 jelölt volt jelen, és a táborba 
23 jelölt jött el. A jelentkezési folyamat és a jelöltek tudása 
nagyon eltérő szövetségenként. Javaslom az egy hétvégés 
továbbképzések szervezését is, nem csak a tudás, hanem 
a közösségépítő hatásuk miatt is. 

Külön szeretném megköszönni minden szövetség segítségét, 
amelyek részt vettek a munkában. Külön köszönet jár a MCSSZF
alapítványának és Szakács Gusztáv cst.-nek elkötelezett segítségéért. 

Köszönöm mindenki támogatását! 
Jó munkát!

A Fülesbagoly törzs nevében:
Szórád Gábor, cscst.
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Ö� ZMAGYAR 
CSERKÉSZIRODA

Az Összmagyar Cserkésziroda (ÖCSI) a Magyar Cserkész-
szövetségek Fórumához kötődően végzi munkáját. Az ÖCSI 
feladata az, hogy segítse az egyes magyar cserkészszövet-
ségeknek a közös magyar jövő érdekében kifejtett munkáját. 
Ennek érdekében sokrétű tevékenységet végez:

▶ a tagszövetségek között biztosítja 
a megfelelő információáramlást

▶ az egyes tagszövetségek „jó gyakorlatait” közkinccsé teszi

▶ szervező tevékenységével támogatja a magyar cserkészet
közös gyökereinek feltárását és tudatosítását

▶ részt vesz a közös célok meghatározásában, nevesítésében

▶ szerepet vállal a tagszövetségek közös jövő érdekében 
végzendő feladatainak összehangolásában

▶ aktívan részt vállal az Összmagyar Cserkész Stratégiában
foglaltak megvalósításában a tagszövetségek segítésére
koordinációs tevékenységet végez: támogatja a vezetői 
közösségépítés minden szintjét és a tagszövetségek szint-
jein megvalósuló nevelési munkát

▶ a tagszövetségek közti kommunikáció javítása érdekében
létrehoz, illetve működtet olyan közös felületeket, amelyek
mind a szövetségek, mind az érdeklődők által keresett 
információk elérhetőségét biztosítják és megkönnyítik

▶ ellátja az MCSSZF titkársági feladatait, támogatja az MCSSZF 
működését és a mindenkori elnököt

▶ Az összmagyarság cserkészmozgalmával kapcsolatos 
ügyekben az illetékes állami és civil szervezetekkel 
kapcsolatot épít ki, tart fenn. Szervezi és koordinálja és 
segíti az MCSSZF ilyen irányú tevékenységét

▶ Minden lehetséges eszközzel támogatja a magyar cser-
készet hagyományaiban megjelenő értékeinek megjele-
nítését, megőrzését és a jelenben történő megosztását 
a magyar nemzethez tartozásunk, hitünk és embersé-
günk megélésének érdekében. 

Az Öcsi a fentiek szellemében munkálkodott 2019-ben. 
Munkás, de sikeres évet tudhat maga mögött.



38 39

MC� ZF
ALAPÍTVÁNY

Székhelye és postacíme: 1085 Budapest Stahly u.5 I/8
Honlap: mcsszf.org

A Magyar Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítványt 2001 
május 23-án hozták létre, amelynek rendeltetése a Magyar 
Cserkészszövetségek Fórumának működéshez szükséges hátteret
biztosítani. Erkölcsileg és anyagilag támogatja a cserkész-
mozgalmat, amelynek célja, hogy a fi atalok jellemes egyéni-
ségként a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek
értékes és hasznos tagjai legyenek: “emberebb emberré, magyarabb 
magyarrá” váljanak. Fontos célja az anyaorszától elszakadt 
magyarság és a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyo-
mányainak védelme és ápolása.

Az alapítvány célja és vagyona elsősorban 
a következőkre használható fel:

▶ A tagszövetségek cserkészeinek kirándulásaival, 
táborozásaival valamint egyéb rendezvényeivel 
kapcsolatos költségek csökkentésére;

▶ kiképzési, táborozási és sport felszerelések 
és segédeszközök beszerzésére, felújítására;

▶ cserkészotthonok megfelelő, egészséges kialakítására;

▶ a cserkészmunkában kitűzött feladatok 
elvégzésének megvalósítására;

▶ jutalmazások céljára könyvek és 
egyéb tárgyak vásárlására; valamint:

▶ a tagszövetségek közötti kapcsolattartásra 
és kölcsönös informálásra;

▶ időszerű súlyponti szakkérdések megvitatása szakelőadók
 és az illetékes szakvezetők bevonásával, számukra 
megbízási díjak kifi zetésére;

▶ 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;

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 alapítvány
céljainak szolgálatára. A Kuratórium az Alapítók által hatá-
rozatlan időre felkért elnökből és kettő tagból áll.

A kuratórium jelenlegi tagjai:

Szakács Gusztáv (1085 Budapest, Stahly u. 5 I/8) - kuratóriumi elnök
Martonné Némethy Márta (9730 Kőszeg, Bertalan E. u. 8/d)
Lendvai-Lintner Béla (1056 Budapest, Irányi u.19-21 II/4)

Az elmúlt év fontosabb megvalósításai:

▶ a közös segédtisztképzés felszerelés bővítése
és a vezetőképzés támogatása 

▶ megkezdtük a Gödöllő melletti Teleki Pál Cserkészpark 
felújítását a Pilisi Parkerdő ZRT lebonyolításában és elvál-
laltuk hosszú távú üzemeltetését a felújítást követően

▶ honlap folyamatos üzemeltetése

▶ a Határtalanul táborok, közös rendezvényeink és kiad-
ványaink anyagi, pályázati és szervezői támogatása

▶ pénzügyi háttér és együttműködés biztosítása a határon 
túli cserkész pályázatok és rendezvények részére
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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 Associa-
tions of the world. Its members are:

▶ Hungarian Scout Association of Sub-Carpathia 
(KåMCSSZ)

▶ 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)

▶ Hungarian Scout Association of Croatia
(observer member)

In addition to mutual interest representation, the goal of the
MCSSZF is to develop unifi ed educational programs, strengthen
its members common Hungarian identity, harmonize 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 common long range 
strategies.

Included in the activities of the MCSSZF is the organization 
of various professional scout educational conferences, the 
development and unifi cation of leadership training programs, 
the promotion of cooperation among the associations and the 
operation of an internal support system. This work is coordina-
ted by the All-Hungarian Scout Offi  ce.

The All-Hungarian Scout Offi  ce dues based budget was 4 500 
000 HUF. This amount covered various expenses including 
director and intern wages, offi  ce costs, communications expenses,
fi nancial support for the two annual meetings of the MCSSZF, 
home page operation and maintenance, educational conferen-
ce expenses and publication costs.

Looking to the future, our leadership training is of the utmost 
importance. We were able to organize this year for the seventh 
time the All-Hungarian Assistant Scoutmaster Training Camp 
for our young adult leaders in Slovakia. In this camp we prepa-
red those future leaders who in the coming years will be the 
movers and shakers of the local scout troops and associations. 
We had 23 participants representing all the member associa-
tions.

A critical part of the All-Hungarian scout strategy is member-
ship growth. In 2019 all growth of 4% was achieved, represen-
ting a real increase of 906 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, specifi cally meeting 
the chief goal and also the strategy’s motto that “every Hun-
garian speaking child should encounter scouting”.

THE FORUM OF HUNGARIAN SCOUT A� OCIATIONS 2019
Das Forum der Ung. Pfadfi nderverbände wurde in 1991 
gegründet. Zu seinen Aufgaben gehören, die Erleichterung der 
Kommunikation, Das Koordinieren der Tätigkeit und die Suche 
nach Vereinigung der ungarischen Pfadfi nderorganisationen. 
Seine Mitglieder sind:

▶ Ungarisches Pfadfi nderbund der Karpato-Ukraine 
(KáMCSSZ)

▶ Ungarisches Auslandspfadfi nderbund (KMCSSZ)

▶ Ungarisches Pfadfi nderbund (MCSSZ)

▶ Ungarisches Pfadfi nderbund Rumäniens (RMCSSZ)

▶ Ungarisches Pfadfi nderbund in der Slowakei (SZMCS)

▶ Ungarisches Pfadfi nderbund in der Wojvodina (VMCSSZ) 

▶ Ungarisches Pfadfi nderinnenbund (MCSLSZ) 
(Als Beobachter)

▶ Ungarisches Pfadfi nderbund in Kroatien

Zusätzlich zu der Vertretung gemeinsame Interessen ist der 
Ziel des MCSSZF die Entwicklung von gemeinsamen Erziehung-
sprogrammen, die Stärkung der ungarischen Identität allen 
Mitgliedern, das Harmonisieren vorhandene Programme, die 
Werte der Pfadfi nderbewegung für so viele ungarische Kinder 
als es nur möglich, zugänglich zu machen. Die Entwicklung von 
gemeinsamen Langzeit-Strategien ist von größter Bedeutung 
für die Verbände.

In den Aktivitäten des MCSSZF inbegriff en ist das Organisie-
ren von verschiedenen professionellen Erziehungstreff s, 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 
Pfadfi nderwesen koordiniert. 

Das Büro für Gesamtungarisches Pfadfi nderwesen hat ein 
Budget von 4 500 000 HUF. Davon werden die verschiedene
Ausgaben gedeckt, wie die Personalkosten, Büromiete, Kom-
munikationsspesen, die Kosten für jährlich zwei Treff en des 
MCSSZF, Betreiben eines Internetportals, Organisieren von 
Fachtagungen und Herausgabe von Publikationen.

Was die Zukunft betriff t, die Ausbildung unsere Leiter ist von 
größter Bedeutung. Wir konnten in diesem Jahr zum siebtenmal 
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 23 Teilnehmer kamen 
von allen Mitglieder-Organisationen.

Wichtig ist die Gesamtungarische Leiterausbildung zu erwäh-
nen. An der 5. Ausbildungslager in Palåst/Plastovce (Slowakei) 
haben 21 Kandidaten unter der Leitung von 8 Ausbildern 
teilgenommen. Ein kritische Punkt der gemeinsamen unga-
rischen Pfadfi nderstrategie ist die Anwerbung von Mitgliedern. 
In diesem Jahr konnten wir eine Steigerung von 4% erreichen, 
was einer zahlenmässigen Zunahme von 906 Pfadfi nderlnnen
entspricht. Darüber hinaus wurden weltweit Hunderte von 
ungarischen Pfadfi nderprogramen wie Sommerlager, Tages-
ausfl üge, Brauchtumpfl ege-Tage und andere Veranstaltungen
verwirklicht. All das ist Teil der Gesamt-Ungarischen Pfadfi nder-
strategie, entsprechend unseren Hauptziel, welche gleichzeitig 
das Motto unsere Strategie ist: „Jedes Ungarisch sprechendes 
Kind soll die Möglichkeit erhalten, Pfadfi nder zu werden.”

DAS FORUM DER UNGARISCHEN PFAD� NDERVERBÄNDE
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