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Előszó

Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntöm Önt, mikor a világ különböző régióiban működő magyar cserkészszövet-
ségek hagyományos közös évkönyvét veszi a kezébe!

A 2020-as esztendő mindannyiunkat megviselt. A cserkészmozgalom, s benne különösen is
a magyar cserkészet az elmúlt több mint száz éves története során több krízisen is átesett. Ezeket
a kihívásokat a cserkészek és vezetőik a fogadalom, a cserkésztörvény szellemében, leleményesen és 
talpraesetten kezelték. Így volt ez a két világháború alatt, a különböző diktatúrák idején, a természeti 
vagy társadalmi katasztrófák közepette, s így van ez most a COVID-19 járvány idején is.

Jelen kiadványban megtalálja az összmagyar cserkészet 2020-as évének összefoglalását, s az írá-
sokban úgy vélem, ezt a cserkészies leleményesség és alkalmazkodó készséget fedezheti fel.
Nem szokványos éven vagyunk túl, így a magyar cserkészet itt fellelhető arca sem feltétlenül min-
denben a megszokott, úgy gondolom, mégis hiteles képet nyújt ez rólunk.

Kívánom, hogy ez a kiadvány erősítse a cserkészet jó hírét, mutassa meg munkánk eredményeit 
az ifjúság nevelésében, s Önnek, kedves Olvasó legyen mindez áldássá!

BePe
Bedekovics Péter cserkésztiszt
Összmagyar Cserkésziroda igazgatója

„A cserkész mosolyog és fütyörészik,
akármilyen bajban van is.”

Robert Baden-Powell, a cserkészet alapítója
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Összetartozás Emlékhelye Az Összetartozás Emlékhelyének avatásánál 
a három közjogi méltóság mellett a magyar cser-
készet tett szolgálatot: az ünnepi szalagot tartot-
tuk, díszőrséget alkottunk és kísértük a három 
közjogi méltóságot.
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Összmagyar cserkészet: céljaink és értékeink A magyar cserkészet első csapatai 1910-ben 
alakultak, s a budapesti Kálvin téren 1912. de-
cember 28-án megalakult a Magyar Cserkész-
szövetség is. Ez a szövetség a teljes magyarság 
cserkészetét fogta össze. Az első világháború 
után a nemzet szétszabdalásával a magyar cser-
készet is több részre szakadt. A Kárpát-meden-
cei határhúzások mellett a második világháború 
után bekövetkezett emigráció következtében 
magyar diaszpóraközösségek jöttek létre a vi-
lág különböző országaiban - s a közösségekben 
szinte mindenhol megjelentek a cserkészek is. 
Így láthatjuk, hogy a Magyar Cserkészszövet-
ségek Fóruma a történelem által egymástól el-
szakított, de egy forrásból és egy tőről fakadó 
magyar cserkészszövetségek közössége. Száz éve 
zajlik már ez a folyamat, de egy évszázad után is 
összetartanak a magyar cserkészek, sőt, épp azt 
látjuk, hogy az összetartás és a közösségvállalás 
nemcsak megmaradt, de erősödik is.

Mindez azért lehetséges, mert a cserkészet
a világ minden nemzetében ugyanazokat a
BiPi-i elveket kívánja követni, de figyelembe ve-
szi természetesen az adott nemzeti és/vagy helyi 
sajátosságokat. A mi közös örökségünk az alapító 
Baden-Powell víziója a cserkészetről, melyben azt 
tűzte ki célul, hogy mozgalmunkban részt vevő 
fiatalok életrevaló, hazájuk és nemzetük iránt 
elkötelezett, felelős, egészséges polgárokká válja-
nak, akiknek fontos önmaguk folyamatos neve-
lése és az Isten felé növekedés. A cserkészet tehát 
a jellemnevelésre helyezi a hangsúlyt, mely során 
az emberrel, mint egésszel foglalkozik: testi, lelki, 

szellemi, érzelmi és közösségi aspektusával is fog-
lalkozik az egyénnel, és olyan nevelési programot 
biztosít, amely mindegyik területet fejleszti. Min-
dennek az alapját az alapító Baden-Powell mellett 
a magyar cserkészet olyan nagyjai, mint Sík Sán-
dor piarista szerzetes-tanár, Karácsony Sándor 
református nevelő, Teleki Pál államférfi, Bodnár 
Gábor a külföldi magyar cserkészet vezéralakja 
formálta és fejlesztette tovább.

Bedekovics Péter cst.
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MCSSZF - Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma

a világ magyar cserkészeinek fejlődéséért és nö-
vekedéséért dolgozó szervezet. A 2020-as év-
ben a Covid-19 adta nehézségek ellenére is ezt
a célt igyekeztünk szolgálni és az akadályokat le-
küzdve pozitív változást hozni tagszövetségeink, 
cserkészeink életébe.

Mindennek egyik nagy lépése, hogy 2020-
ban elkészítette a Fórum az alapszabályának új 
tervezetét. Jelenleg is folyik ennek vizsgálata
a tagszövetségek részéről, s reményeink szerint 
a következő évet összefoglaló évkönyvben már 
annak a sikere szerepelhet, hogy hatályba is lé-
pett ez a fontos dokumentum.

Egy másik pozitív hozadéka az évnek, hogy
a megszokott féléves (májusi és októberi) Fórum 
üléseken túl 2019 novembere óta havonta fo-
lyik a tagszövetségek közötti beszélgetés, szinte 
mindenkinek automatikusan kerül a naptárjába 
minden hónap első csütörtökje. Bár természe-
tesen mindannyiunknak hiányzott a személyes 
találkozás lehetősége, melyet az utazási korláto-
zások nem tettek lehetővé ebben az évben.

A vezetőképzések szempontjából nagyon ter-
mékenyen indult a 2020-as év, egy sikeres Veze-
tőképzési Konferencia került megrendezésre két 
hétvégén, két fókusszal (SŐV/ŐV és ST/CST). 

Egyrészt egy részletes, a képzések összehasonlí-
tását és egységesítését célzó terv került megha-
tározásra a ST és CST képzésekre vonatkozóan, 
melynek első fázisát 2021. elejére Szórád Gábor 
segítségével és rengeteg munkájával, sikeresen 
meg is valósítottunk. Másrészt a Konferencia 
sikerességét és szükségszerűségét mutatja, hogy
a résztvevők még akkor meghatározták a 2021-
es VK Konferencia időpontját. Sajnos a 2020-as 
évben a Fórum vezetőképzései elég nehéz hely-
zetbe kerültek a pandémia miatt, emiatt sem a 
segédtiszti, sem a tiszti képzés nem tudott meg-
valósulni. Azonban 2021-re újult erővel vágnak 
bele a képzésszervezők, s nagyon bizakodunk, 
hogy lesz lehetőség a megvalósításra.

Szerencsések voltunk, mert a 2020-as évben 
közös, az egész Fórumot átfogó projektjeink 
meg tudtak valósulni. Kisebb késéssel, de meg-
jelent a 2019-et összefoglaló évkönyv, sikeresen 
és rekord számú részvétellel lezajlott a 2020-as 
Össze-SZÖVŐ vetélkedő és decemberben a 
Betlehemi Békelángért is eljutottunk, ha nem is
a megszokott módon. További örömhír, hogy
a KáMCSSZ által kigondolt és koordinált Ösz-
szetartozásunk Tüze méltó emléket állított Tria-
non 100 éves évfordulóján és bekerült a Fórum 
tagszövetségeinek évente ismétlődő programjai 
közé, ezzel is kifejezve közösségünket, magyar-
ságunkat bárhol is éljünk a világon.

Reméljük, hogy a 2021-es esztendőben is lega-
lább ennyire gyümölcsöző lesz az együttműködés 
a Magyar Cserkészszövetségek Fórumában. Kö-
szönjük mindenkinek, aki világszerte egy csöppet 
is hozzátett a magyar cserkészek munkájához!

Kaszper Blanka csst.
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Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

Elnök: Popovics Pál cst.
Ügyvezető elnök: Lengyel Annamária cst.
Vezetőtiszt: Ilosvay Attila st.

Postacím: UA-89600 Munkács, I.Franko u. 20
Honlap: www.cserkesz.com.ua

Közösségi média: www.facebook.com/KarpataljaiMagyarCsekeszszovetseg

Az idei év eredményeit és számait nagymér-
tékben befolyásolta a világjárvány és az ebből 
következő korlátozások. Létszámunk folyto-
nosságának biztosítása, illetve növelése a fog-
lalkozások és táborok elmaradása miatt sok 
akadályba ütközött. Igyekeztünk megtartani je-
lenlegi tagságunkat és az online térben fenntar-
tani a működést, aktivitást, közösségi élményt. 

A vírushelyzetre reagálva létrehoztunk egy 
munkacsoportot az online térben történő őrsi fog-
lalkozások módszereinek és ötleteinek kidolgozá-
sára. Erről létrejött egy módszertani összefoglaló 
anyag is, amelyet az őrsvezetők minta foglalkozás 
formájában a gyakorlatban is kipróbálhattak. 

Jelenlegi tagságunk 360 cserkész és 60 újonc. 
Három alakuló csapatunk van Batáron, Tiszaújla-
kon és Mezőkaszonyban. Ezen településeken csa-
patmentorunk heti rendszerességgel tevékeny-
kedik, őrsi foglalkozásokat tart, segíti a leendő 
vezetők kinevelését és a csapatok megalakulását.

Az idei év két legfontosabb eseménye szö-
vetségünkben a téli Szövetségi Vezetői Hétvége, 
valamint a Trianon 100. évfordulójára szervezett 
Összetartozásunk Tüze kezdeményezésünk volt. 

A vezetői hétvége minden csapatparancsno-
kot, segédtisztet megszólított, illetve vártunk 
minden 18 év feletti cserkészt is egy közös straté-
giatervező hétvégére. Az alkalom az Isten, Haza, 
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Embertárs és Természet témacsokor köré épült, 
melynek célja a témák átgondolása, mélyebb 
megélése, mindennapi életünkben gyakorlat-
ba helyezése volt. Az alkalmon előadásokon és 
gyakorlati ötleteléseken kerestük a választ, ho-
gyan élhetjük meg mindezeket hangsúlyosab-
ban cserkészetünkben, és hogyan adhatjuk át 
vezetettjeinknek mindezt. 

Trianon 100. évfordulóját a világjárvány okozta 
korlátozások ellenére is méltóképpen ünnepelhet-
tük meg az Összetartozásunk Tüze kezdeménye-
zés keretében. Arra bátorítottunk minden magyart
a világon, hogy gyújtson tüzet saját családjában, 
közösségében, ezzel jelezve a magyarság jelenlétét 
és megemlékezve a trianoni tragédiáról, valamint 
előretekintve a közös magyar jövőre. Nem várt, 
hatalmas érdeklődés övezte a kezdeményezést, és 

a világon 6137 magyar tűz lobbant fel 2551 tele-
pülésen, 73 országban 2020. június 4-én 19:20-kor.

2020 legnagyobb pedagógiai eredménye
a Puff! - Ha lövésed sincs címmel a KáMCSSZ 
Játékgyűjteményének kiadása volt. Egy mód-
szertani munkacsoport dolgozott a játékok és
a könyv összeállításán, melyben tematizáltuk 
létszám, alkalom és helyszín szerint a kedvenc 
játékainkat, kiegészítve új elemekkel is. A jár-
vány ellenére sikerült eljuttatni a kiadványt min-
den csapatunkhoz és őrsvezetőnkhöz, segítve 
ezzel cserkészmunkájukat. 

2020-ban egy személyi változás történt
a szövetségben, Ilosvay Dániel vette át a vezetőkép-
zési vezetőtiszti feladatokat Ilosvay Attilától. Dani 
tevékenysége keretében pedig idén egy rendkívül 
sikeres online őrsvezetői továbbképzés-sorozatot 
vitt véghez, segítve az őrsöt vezető őrsvezető-jelöl-
tek munkáját, akik idén nem tudtak eljutni a jár-
vány miatt vezetőképzőbe. Ez nagyon hasznosnak 
bizonyult a csapatok cserkészmunkájához. 

Létrejött egy munkacsoportunk a különpróba 
rendszerünk kidolgozására is, mely anyagnak az 
elkészülte már csak arra vár, hogy meghirdessük 
közösségünkben. 

Jövőre reményeink szerint már a megszokott 
módon folyhat a cserkészmunka Kárpátalján. 

2021-ben 30 éves a szövetség, melyet méltó-
képpen megünneplünk. Tervezzük a megszokott 
közgyűléssel egybekötött vezetői hétvégénket, 
Szövetségi Cserkésznapot, nyári csapattáborokat, 
őrsvezető továbbképzést, Betlehemi Lángátadó 
Ünnepséget. Terveink között szerepel meglévő 
csapataink megerősítése, a jelöltek és kiképzők 

vezetőképzőkben történő részvételének erősítése. 
A következő év a járvány utáni visszarende-

ződésről, motiválásról és a közösségeink újjáéle-
déséről fog szólni.

Lengyel Annamária cst.
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Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Elnök: Lendvai-Lintner Imre cscst.
Vezetőtiszt: Dala Irén cscst.
Főtitkár: Szórád Gábor cscst.

Cím: 2850 Route 23 North, Newfoundland,
NJ 07435 USA
Honlap: www.kmcssz.org

Közösségi média: www.facebook.com/kmcssz

A 2020-as év minden szempontból kihívás 
volt számunkra, így a csapatalapítás és fejlesztés 
terén is. A Turul őrs, amely a csapatalapításért 
felel a szövetségben, nem tudott olyan hatékony-
sággal működni, mint az eddigi években, emiatt 
nem tudtunk helyszíni toborzókat, bemutatókat 
tartani; nem volt alkalmunk ellátogatni azokra a 
helyszínekre, ahol érdeklődés lett volna a cser-
készet iránt. Ez nem azt jelenti, hogy a virtuális 
térben ne folytattuk volna a munkát és az egyezte-
téseket, de nem abban a tempóban, amit az utolsó 
évek fejlesztései alatt láttunk és idénre terveztünk. 
2020-ban Hamburgra, Readingre (Anglia), Cork-
ra, Dublinra, Gold Coastra (Ausztrália) és Auck-
landre (Új-Zéland) összpontosítottunk. 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség 73 
csapata és körülbelül 2850 cserkésze ma már 
negyvennyolc magyar közösségben, tizennégy 
országban, négy földrészen működik: Európá-
ban, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és 
Ausztráliában. A KMCSSZ taglétszáma a 2019-
es adatok alapján 2%-os növekedést mutat.

A 2020-as évet nagy tervekkel és még több 
előkészülettel indítottuk, hiszen egy jubileu-
mi év elé néztünk, így az USA-ban az ötévente 
szokásos Jubileumi Tábort szerettük volna meg-
tartani, amelynek Szent István élete lett volna
a kerettörténete. Európában vezetőképző tábort 
és őrsvezetői körutat szerveztünk volna, míg 
Dél-Amerikában és Ausztráliában nagyszabású 
nyári táborokra készültünk. Ezenfelül az egyik 
legsikeresebb projektünkben, a Diaszpóra Isko-

latáborokban is elértünk volna egy újabb mér-
földkőhöz azzal, hogy 15 különböző helyszínen 
tartunk a négy kontinensen tábort. Ezekből 
a nagy tervekből a járvány világszintű kitörésé-
vel nagyon kevés valósult meg: egy vándor-kó-
sza tábor az Európai kerületben, egy iskolatábor 
Argentínában és pár csapattábor világszerte.

Idén nem a pedagógiai eredményeket emel-
ném ki, hanem arról írnék, hogy milyen lelemé-
nyes és pozitív gondolkodású a cserkészvezető. 
A járvány minden tervezett programunkat és 
a megszokott mindennapi cserkészetünket fel-
borította, a szokásos heti cserkészgyűléseket 
megszüntette, a csapataink életét alapjaiban fel-
forgatta. Már-már azt gondoltuk, a cserkészet 
ebben az évben szünetelni kényszerül, hiszen az, 
amit megszoktunk, az állami korlátozások vé-
gett teljesen lehetetlenné vált. És akkor, amikor 
máshol csüggedés és letörtség jön, ott a cserkész 
megtalálja a megoldást, és jókedvvel folytatja
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a munkát. Az őrsi összejövetelek átköltöztek
a virtuális térbe, az esti tábortüzek Zoomon ke-
resztül zajlottak, a körzetek megpróbáltak ötletes 
megoldásokat találni a csapatok motiválására, 
míg a központi vezetés igyekezett minden segít-
séget megadni a csapatoknak és az őrsvezetőknek. 

Felsorolnék pár nagyon kreatív példát, amely 
alátámasztja ezt: 
• Argentínában és New Yorkban körzeti szin-

tű, Kaliforniában csapatszintű tábortüzet 
tartottak többször is, ahol az őrsök az előre 
készített tábortüzi jeleneteket videóra vették, 
és úgy mutatták be a Zoom tábortűz alatt. 
A szokásos tábortűzi éneklés közösen folyt, 
néha együtt, néha külön-külön, mindenki 
a maga zárt körében a vezető irányításával. 

• New York körzet rajzpályázatot hirdetett, és 
díjazta a legjobb munkákat. 

• Egy internetes sportversenyt is indítottunk a 
karantén alatt, amelynek keretén belül virtu-

álisan végig kellett futni a Kárpát-medencét, 
továbbá különböző feladatokat megvalósíta-
ni közben. Mindenki a saját lakhelyén teljesí-
tette a versenyt, amelynek eredményét feltölt-
hette a megadott internetes felületre. 

• Létrehoztunk egy külön karantén-cserkész-
foglalkozás példatárat a honlapon, ahonnan 
az őrsvezetők ötleteket meríthetnek, ezzel 
segítve a gördülékeny cserkészfoglalkozások 
levezetését a virtuális térben. 

• A központi vezetéssel elkezdtünk videób-
logokat felvenni, amelyekben hetente-két-
hetente pozitív és buzdító üzeneteket sugá-
roztunk, a távoli körzeteket bemutattuk, és 
jó példával szolgáltunk, hogy hogyan lehet 
a karantén idején cserkészkedni. 

• Az őrsvezetőknek szánt magyarságismereti 
anyagot digitalizáltuk és Google Classroom-
ra feltettük, ezáltal segítettük a hétvégi ma-
gyar iskolák tanárait is a távoktatásban. 

• Vezetőképző felkészítő képzéseket tartunk 
őrsvezetői és segédtiszti szinten is. Ezek úgy-
mond előkészítők a jövő évi táborokra, de 
akár kiindulópontok is lehetnek majd egy 
hibrid képzéshez is a jövőben. 

• Tisztikonferenciáinkat és Intézőbizottsági 
gyűléseinket Zoomon keresztül tartottuk, így 
a szokásos fórumokat meg tudtuk valósítani, 
és nem volt fennakadás a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség mindennapi életében.

• Elkezdtük az Alapszabály megújítását, amely-
re már nagy szükség volt. Kétheti interne-
tes gyűléseket tartunk, amelynek keretében 
a megbízott cserkészvezetők a világ minden 
tájáról becsatlakozva megvitatták a külön-
böző pontokat azért, hogy a mai világ kö-
vetelményeinek megfelelő Alapszabályt ko-
vácsoljanak össze a következő évtizedekre.

A 2021-es év számunkra az újrakezdés éve 
is lehetne szinte, hiszen márciusban már teljes 
Tisztújító Közgyűlést tartunk. Reményeink sze-
rint újra tartunk vezetőképző tábort Argentíná-
ban, Európában és az Egyesült Államokban is, 
ugyanis nagy az érdeklődés jelölt szinten ezekre. 
Nagyon reménykedünk, hogy a jövő évre meg-
szűnnek a korlátozások, és a szokásos program-
jainkat is meg tudjuk tartani. Töretlenül hiszünk 
a cserkészeszmében és meggyőződésünk, még 
ezek a nehéz hónapok után is, hogy lesz létjogo-
sultsága mozgalmunknak.

Lendvai-Lintner Imre cscst.
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Magyar Cserkészszövetség

Elnök: Bedekovics Péter cst.
Ügyvezető elnök: Horváth Domokos csst.
Vezetőtiszt: Hegyi Armand csst.

Postacím: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a
Honlap: www.cserkesz.hu

Közösségi média: www.facebook.com/MCSSZ

Szövetségünk a 2020-as évben tovább nö-
vekedett, tagsága meghaladta a 13000 főt több 
mint 210 csapatban.

A nyári táboraink között kiemelkedő fon-
tosságúak a vezetőképző táborok: országosan 
tizenhárom őrsvezetőképző (mintegy 350 jelölt-
tel) és négy segédtisztképző tábor (mintegy 150 
jelölttel) volt 2020-ban. Az Operatív Képzést 
idén csaknem 40-en végezték el. A nyári tábo-
rokban a létszám meghaladta a 8000 főt.

A 2020-as év terveit alaposan felborította a 
koronavírus. Elhalasztottuk az Országos Cser-
késznapot, amelyet - terveink szerint - 2021 ápri-
lisában tartunk majd meg. Emellett online mód-

szertani csoportot hoztunk létre, hogy a karantén 
ideje alatt is házi tippekkel, hasznos tevékeny-
ségekkel segítsük a csapatok cserkészmunkáját. 
Emellett gyűjtést indítottunk a járvány helyzet-
ben rászoruló cserkésztestvérek számára.

Az Imre herceg terv - Közelebb egymáshoz és 
a Lépj át a határaidon projektek, bár a végéhez 
közelednek, így is egész évben folyamatosan zaj-
lott a szakmai munka: módszertani anyagokat 
dolgoztunk ki, különböző fejlesztéseket, progra-
mokat, képzéseket valósítottunk meg, valamint 
a mentorhálózat is minden kerületben és hatá-
ron túl is aktívan jelen volt. 
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A járványhelyzet miatt több programun-
kat elhalasztottuk vagy online térbe helyeztük 
át. Tavasszal a Tanulj otthon! online kurzusain 
csaknem 600-an vettek részt, de a virtuális térbe 
került át az Össze-SZÖVŐ is. A járvány ellené-
re a nyár folyamán több ezer fiatalt értünk el a 
Találkozz Cserkészekkel és a hátrányos hely-
zetűeknek szóló Élménynapok programsoro-
zat keretében az ország számos pontján, ősszel 
pedig két nagyobb rendezvényt is szerveztünk:
a III. Gubacs Fesztiválon és a II. Scout Trail Run 
programon több százan vettek részt. Október-
ben a Scout Run és Scout Bike virtuális futó- és 
kerékpárverseny is több mint 300 embert moz-
gatott meg. 

Idén tavasszal 4000-nél több kiadványt sike-
rült a kerületeknek átadnunk. Ebben az évben 
jelent meg a Magyar Cserkészélet (1910-1948) 

című tanulmánykötet és frissítve újra kiadtuk
a Mi fán terem a cserkészet? című kiadványunkat. 

Az év végén az Indabát online tartottuk meg, 
ennek témája a lelkiség volt, amely az egész cser-
kész évünk tematikája, és 2021-ben is ez folyta-
tódik majd. Karácsonykor csaknem ezer gyer-
meknek tudtunk kézműves ajándékot adni.

2021-ben tartjuk meg majd az idén elhalasz-
tott Országos Cserkésznapot, és emellett lezár-
juk az Imre herceg terv és a Lépj át a határaidon! 
projekteket. Terveink szerint további kiadvá-
nyok megjelenése és több adománygyűjtő kam-
pány várható az év első felében, továbbá az évet 
egy újabb Indaba zárja majd. 

A szövetségi munkát a Stratégiai Akciótervek 
mentén végezzük, ezek mind a Cserkészet 2027 ál-
tal megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják.

Réder Kristóf csst.
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Romániai Magyar Cserkészszövetség

Elnök: Bálint Lajos Lóránt csv.
Ügyvezető elnök: Molnár Szilárd csv.
Mozgalni elnök: Halmágyi István Levente csv.

Postacím: Ro-530220 Csíkszereda,
OP 1 CP 59
Honlap: www.rmcssz.ro

Közösségi média: www.facebook.com/RMCSSZ

Amennyire nagy tervekkel indultunk neki 
2020-nak, a világjárvány pont úgy húzta ke-
resztbe ezeket.

Az év elején beadott jelentések alapján szö-
vetségünknek több mint 2500 aktív tagja és hat 
alakulóban lévő csapata van. Jelenleg növeke-
désről, sajnos, nem beszélhetünk, a felmérések 
alapján enyhe visszaesést látunk a taglétszám 
alakulása terén.

A belföldi járványügyi intézkedések nem tet-
ték lehetővé a tömegrendezvényeket, éppen ezért 
minden nagyobb szabású megmozdulás elmaradt 
az idén. Ennek ellenére sikerült befejezni és kiad-
ni egy dokumentumkönyvet, amely a szövetség 
30 évét mutatja be, illetve egy dokumentumfil-
met, amely a Romániai Magyar Cserkészszövet-
ség elmúlt 30 évét és az erdélyi magyar cserkészet 
110 évét foglalja össze 100 percben.

A ‘19/20-as cserkészév tematikája az őrs volt, 
ezzel kapcsolatban folyamatosan jelentek meg 
korosztályi feladatok, programok és kihívások, 
figyelembe véve az online világ adta és nyújtot-

ta lehetőségeket. A ‘20/21-es cserkészév pedig 
az őrsvezetők éve lesz. Idén sikerült összeállíta-
ni egy toborzó kézikönyvet, illetve egy Keresz-
tény énekek és imádságok cserkészeknek című 
zsebkönyvet, melyeknek a nyomdai munkálatai 
most zajlanak.

Jövőre szeretnénk megtartani az idénre tervezett 
emlékhely avató ünnepséget és megemlékezést, il-
letve többszintű vezetőképző táborral is készülünk.

Bálint Lajos Lóránt csv.
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Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

Elnök: Gál Erik cst.
Ügyvezető elnök: Csémi Szilárd - Kismedve cst.
Mozgalni vezető: Péter Dominika st.

Postacím: Szent István tér 296/6, 929 01
Dunajská Streda - Dunaszerdahely, Szlovákia
Honlap: www.szmcs.sk

Közösségi média: www.facebook.com/cserkeszszovetseg

Tagságunk létszáma 1339-ről 1418-re emel-
kedett (2020.12.03-i adat), 32 községben dol-
gozunk, három alakuló csapatunk és szintén 
három öregcserkészklubunk van. 2020-ban 16 
szövetségi szintű programot szerveztünk mint-
egy 2500 cserkészrésztvevőnek.

Februárban Tisztújító Közgyűlést tartottunk, 
sok új fiatal került be a mozgalom vezetésébe, és 
sok tapasztalt vezető vállalt feladatot a szervezet 
irányításában. A Szlovákiai Magyar Cserkész-
szövetség elnöke Gál Erik lett ismét, ügyvezető 
elnöke pedig Csémi Szilárd - Kismedve maradt. 
A mozgalomért felelős vezető Péter Dominika 
lett, a nevelési vezető pozícióját Schvikker Flóra 
tölti be, az új tagok toborzásáért és új cserkész-
csapatok alakulásáért pedig Schvikker Alexandra 
felel a következő időszakban. Az Intéző Bizottság 
tagjai, akik az elnök és az ügyvezető elnök mun-
káját segítik a szervezet gazdasági és egyéb kér-

déseiben, ők lettek: Antal Tamás, Hajdú Erika, 
Mártha Tamás, Pintér Miriam, Szeghő Sándor 
és Végh Balázs. A külföldi kapcsolatokért és más 
cserkészszövetségekkel való partneri kapcsolato-
kért Dudich Tamás lett az új felelős. A vezetőkép-
zésért pedig az új ciklusban is Balogh Gábor felel.

Elkezdtük stratégiánk kidolgozását, SWOT 
analízissel elemeztük, hogy milyen helyzetben 
van most a mozgalom szövetségünkben, majd 
ennek fényében megalkottuk a víziónkat, és 
jelenleg folyik a stratégia kidolgozása egy szé-
lesebb közönség bevonásával. A Szlovákiai Ma-
gyar Cserkészszövetség új stratégiájának kidolgo-
zása az egyik fő célunk a jövő évre, hiszen ezzel 
összhangba kerül szövetségünk az Összmagyar 
Cserkészstratégia célkitűzéseivel.

Vezetőképző tábort a járványhelyzet miatt 
nem tartottunk, viszont így a rendelkezésre álló 
időben a vezetőképzéshez kapcsolódó szakmai 
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munkát végeztünk: elvonulást szerveztünk, ahol 
a vezetőképzésünk jövője és annak újragondo-
lása volt a téma. Ennek néhány eredménye már
a 2021-es összmagyar kiscserkész- és cserkésző-
rsvezető, illetve a segédőrsvezető képzésünkben 
meg is fog jelenni. A vezetőképző logisztikáját 
ellátó Segítő Tábor is tartott összpontosítást. 
Egy jelöltünk és egy kiképzőnk vett részt a ma-
gyarországi Keleti Segédtiszti Vezetőképzőben. 
Hogy a cserkészmunka gördülékenyen működ-
hessen, csapatmentoraink tartottak két MentŐV 
rendezvényt, ahol alap őrsvezetői tudást adtak át 
azoknak, akiknek idén, a koronavírus miatt nem 
volt lehetőségük részt venni képzésen. Új játékok-
kal ismertették meg a résztvevőket és soft skille-
ket fejlesztettek. Új online felületeket hoztunk 
létre: hazicserkesz.szmcs.sk, lelekbuvar.szmcs.sk, 
cserkesz.sk, illetve a nevelunk.szmcs.sk megújult.

A Magyar Cserkészszövetséggel közösen be-
levágtunk az önkéntes mentorok több alkalom-
ból álló képzésébe. Célunk volt, hogy a 2020-ig 
működő mentorhálózatból minél több tudást 
átmentsünk az önkéntes mentorhálózatba, és 
hogy csapataink számára továbbra is biztosítani 
tudjuk a csapatmentorok jelenlétét.

Dunaszerdahelyi székházunk alsó szintjének 
felét sikerült felújítani. A tetőteret az előző évek-
ben újítottuk fel. Mi is aktívan bekapcsolódtunk 
az Összetartozásunk Tüze rendezvénybe. Cser-
készkiállításokat szerveztünk múzeumokkal 
együttműködve Észak-Komáromban és Duna-
szerdahelyen. A Szlovákiai Magyar Cserkész-
szövetség újjáalakulásának 30. évfordulója al-
kalmából Egy újjáéledt közösség címmel június 
19-20. és szeptember 10-26. között lehetett meg-
tekinteni a tárlatokat.

Ősszel online cserkészkonferenciát szervez-
tünk: 30 téma, 2 hét, 581 látogató, 3755 oldal-
megtekintés. Sok cserkészvezetői témát és sok 
általános vezetői témát mutattunk be cserkész-

köntösben mindazoknak, akik fejlődni szeret-
nének cikkek, videók és podcastok formájában. 
Sok nem cserkész látogatót is bevonzottunk. 
A COVID-19 járványhelyzet alatt sok tagunk 
látott el szolgálatot: bevásároltak időseknek, 
maszkokat varrtak, majd szét is hordták azokat 
a településükön, segítettek az online oktatásban.

A Biztonsági Szabályzatunk előkészítése is 
zajlik. Célunk, hogy egy olyan működési keretet 
alkossunk meg a vezetőink számára, amelynek 
köszönhetően a feladataikat biztonságosan és 
jogilag védett környezetben tudják ellátni. Ne-
velési munkacsoportunk a nevelési módszerta-
nunkhoz (NéMó) egy segédanyagot dolgozott 
ki az őrsvezetőknek. A NéMó alkalmazásához 
és megértéséhez három szintet vezettünk be, a 
legkönnyebb elemektől kezdve a majdnem teljes 
módszertanon át az összes módszertani elem al-
kalmazásáig. 

Az idén elmaradt rendezvényeinket minden-
képp és lehetőség szerint mihamarabb pótolni 
szeretnénk. 2021-ben sok rendezvény a 2020-as 
tervezett helyszínen és rendező szervezésében 
valósul majd meg. A 2021-es közgyű-
lésünk előreláthatólag online 
lesz.

Vezetőképző táboraink várhatóan nagy létszámúak 
lesznek, mivel 2020-ban nem tarthattuk meg őket. 
2021-ben az őrsvezetőképzésen belül szervezünk 
kiscserkész- és cserkész őrsvezetőképző-altábort 
is párhuzamosan. Ez egy új struktúrája az őrsve-
zetőképzésnek. Eddig egy képzésünk volt, és aki 
azt elvégezte, részt vehetett még a kiscserkészve-
zető-képzésen is. A jövőre nézve az egyik nagy 
célunk, hogy ez az új struktúra jól működjön, 
és minden őrsöt vezetni kívánó cserkész olyan 
képzést kaphasson, amilyen korosztályt vezetni 
fog. 2021 őszén szeretnénk elkezdeni a 2023-as 
nagytáborunk előkészítését a táborparancsnok 
megbízásával és az első megbeszélésekkel.

SZMCS Elnökség
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Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

Elnök: Gabona Ferenc cst.
Alelnök: Farkas Zsuzsanna cst.
Mozgalmi vezető: Magyar Dániel őv.

Postacím: Magyar Kommün 56,
23000 Nagybecskerek, Szerbia
Honlap: www.vmcssz.rs

Közösségi média: www.facebook.com/VMCSSZ

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 400 
fős tagsággal, 12 cserkészcsapattal végzi tevé-
kenységét 14 településen. Szövetségünk nagy 
figyelmet fordított az alakuló csapatokra is, hi-
szen az elmúlt két évben öt új településen vette 
kezdetét a cserkészmunka.

Fontosabb eseményünk volt a januárban tar-
tott kósza program, amelyen tudást és inspirációt 
szereztek a résztvevőink. Az idei évben is nagy 

hangsúlyt fektettünk a felnőttképzésre, amely si-
keres nyári táborral zárult. A segédőrsvezető kép-
zés előhétvégéje és törzsi hétvégéje pedig motivá-
ciót adott mindenki számára. 

Az idei évben alaki szabályzatunkhoz elké-
szültek a megfelelő ábrák, csiszoltuk a ruházati 
szabályzatunkat, és véglegesítettük táborozási 
szabályzatunkat is. A toborzás egy meghatározó 
esemény a csapat életben, ezért Toborzási Kiso-
kost készítettünk vezetőinknek. 

A 2021-es évben a legnagyobb hangsúlyt 
a vezetőképzésre fektetjük, amelynek keretében 
szeretnénk a segédőrsvezető képzést befejezni, 
saját őrsvezetőképzést szervezni és nyári vezető-
képző tábort tartani.

Farkas Zsuzsanna cst.
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Horvátországi Magyar Cserkészek

Elnök: Balázs Piri Zoltán
Elnökhelyettes: Hergovich Katica
Titkár: Malic Liko Lenke

Postacím: Remetinecka cesta 77a,
10 000 Zagreb
Honlap: www.zg-magyar.hr/madari-u-zg/udruge/
odred-izvidaca-madara-zrinyi-miklos

Közösségi média: https://bit.ly/3dPOjcf

A horvátországi magyarok Zrínyi Miklós 
Cserkészcsapatának 2020-ban a járványhelyzet 
ellenére sikerült megtartani a csapat aktivitását, 
összetartását és megnövelni a tagságot. A kis-
cserkészek, cserkészek és kószák létszáma 35, 
valamint 20 felnőttcserkészt számlál csapatunk. 
A baranyai Árpád Fejedelem Cserkészcsapat lét-
száma 60 cserkész. 

Csapatainkban növekedés a kiscserkész kor-
osztályban történt. A Bjelovár megyei magyar 
közösségekkel felvett kapcsolat és a fiatalok tá-
borunkba való látogatása jó alap az ottani csapa-
tok alakulására a közeljövőben. Jelöltjeink más 
szövetségek vezetőképzésében vettek részt, a ve-
zetőség egy segédtiszttel gyarapodott.

Táboroztunk augusztusban a Bjelovár fe-
letti Péter-hegyen (Petrova gora). A havi 
családos társalgásokat és a cserkészfoglal-
kozásokat megtartottuk, amikor lehetséges 
volt. Felnőttcserkészeink beindították a hét-
végi túrákat. Vezetőink az Ady Endre Kul-

túrkörrel közösen nagy sikerrel megkezdték
a néptánc és citera oktatást a gyerekeknek.

Az idei év névadónk, költő Zrínyi Miklós em-
lékének jegyében telt, így nagytáborunk keretme-
séje is a Szigeti veszedelem volt. A már hagyomá-
nyos megemlékezés halálának 400. évfordulóján 
és helyszínén, Zrínyifalván (Kuršanecen) zajlott. 

Továbbá bevezettük a cserkész és kiscserkész 
próbatétel rendszerét.

2021-ben csapatunk fennállásának 25-dik 
évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból tábort, ta-
lálkozót szervezünk baráti csapatainkkal, képki-
állítást és az eddigi tevékenységeinket áttekintő 
kiskönyv kiadását tervezzük. Célunk még cser-
készeinket őrsvezetőképzőbe küldeni, és há-
rom-négy új őrsöt alakítani.

Balázs Piri Zoltán
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Összmagyar Cserkésziroda
Az ÖCSI életében a 2020-as év változásokat 

és kihívásokat hozott. A májusi Fórum ülésen 
új elnökség állt fel (Lendvai-Lintner Imre cser-
késztiszt a régi-új elnök és Gál Erik cserkésztiszt 
az új alelnök) és az ÖCSI vezetése is megújult. 
Az MCSSZF munkáját segítő, a tagszövetségek 
által meghatározott tervek és elképzelések vég-
rehajtásáért felelős szervezet élére Bedekovics 
Péter (MCSSZ, 43.) cserkésztiszt került. 

A nyári feladat átvételt követően ősztől új 
csapattal és új koncepciókkal fogtunk neki
a magyar cserkészeket segítő munkának. Az igaz-
gató munkáját segítendő a korábbi gyakornoki 
rendszer helyett egy új titkárságvezetői pozíció 
lett létrehozva, melyet októbertől Kaszper Blanka 
(MCSSZ, 1507.) cserkészsegédtiszt tölt be. 

Az ÖCSI hatékony, naprakész működése és 
működtetése érdekében új munkacsoportokat 
hoztunk létre, melyeket stáboknak hívunk. Ösz-
szesen négy ilyen stáb kialakítását tűztük ki cé-
lul, melyek hosszútávon az MCSSZF átgondolt 
és összehangolt munkáját segítik, hogy sikere-
sen elérjük az Összmagyar Cserkésztsratégiában 
megfogalmazottakat.

A pénzügyi stáb, melynek vezetését, a pénz-
ügyekkel eddig is foglalkozó Nagyné Zsu-
zsi (MCSSZ, 768) cserkésztiszt vállalta, a Fó-

rum költségvetéséért felel. Hosszabb távon 
szeretnénk, ha a forrásteremtés, a pályázatok és
az MCSSZF Alapítvánnyal való együttműködés is 
szerves része lenne a stáb munkájának.

A kommunikációs stáb, melynek vezetője Bá-
lint Patrik (MCSSZ, 46) cserkészsegédtiszt, igyek-
szik a Fórum kommunikációját naprakésszé, a 
fiatalabb korosztály számára érthetőbbé, elérhe-
tőbbé és érdekesebbé tenni. Hiszen célunk, hogy 
a tagszövetségek cserkészei számára az MCSSZF 
ismerőssé váljon, hogy a magyar cserkészek vi-
lágot behálózó kapcsolatrendszerére ők is igazi, 
élő lehetőségként tekinthessenek bárhol éljenek 
is. A kommunikációs stáb feladata az évkönyv 
elkészítése, egy új honlap létrehozása és a közös-
ségi média felületeken való jelenlét biztosítása. A 
stábvezető munkáját egy fiatal és lelkes cserké-
szekből álló munkacsoport segíti: Csomós Márk 
(KMCSSZ, I. Ker.), Hüvös Dorka (MCSSZ, 552), 
Kováts Anna (MCSSZ, 19), Palkó Dániel (MCSZ-
SZ, 1918).

Szeretnénk felállítani a jövőben egy szakmai 
stábot, mely elsősorban a Fórum vezetőknek 
szóló programokért lenne felelős. Az évente 
megrendezésre kerülő VK-Konferencia és egyéb 
szakmai programok megvalósítása, valamint
a Fórum vezetőképzéseinek támogatása lenne 
az elsődleges feladatuk. A stáb feladata lenne 

továbbá a tagszövetségek vezetőképzései közöt-
ti kommunikáció, munka és emberi erőforrás 
megosztás segítése is.

A negyedik stáb a mozgalmi stáb nevet kap-
ta, mert elsősorban a tagszövetségek cserké-
szeit megszólító programok megvalósításával,
a szervezés segítésével foglalkoznának. A moz-
galmi stáb önkénteseinek feladatai közé tarto-
zik: az Össze-SZÖVŐ vetélkedő lebonyolítása 
György Domonkos (MCSSZ, 47.), Szénás Zalán 
(RMCSSZ) és Balla Stefánia (RMCSSZ) vezeté-
sével;  KáMCSSZ által szervezett Összetartozá-
sunk Tüze projekt, melynek koordinátora Po-
povics Pál (KáMCSSZ), munkájának segítése és
a Betlehemi Békeláng program szervezése, mely 
évek óta Farkas Zsuzsanna (VMCSSZ) irányítá-
sával valósul meg. 

Természetesen még nem létezik az összes 
stáb és nem működik minden munkacsoport, 
de úgy gondoljuk, hogy egy átláthatóan és ösz-
szehangoltan működő szervezeti egység tervét 
hoztuk létre a Fórumon belül, mely hatékonyab-
bá és a magyar cserkészek számára kézzelfogha-
tóbbá teszi az MCSSZF munkáját. Egy jó tervvel 
és már megtett kezdő lépésekkel vágunk neki
a 2021-es évnek.

Kaszper Blanka csst.
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Betlehemi Békeláng Talán kevesen tudják, hogy a Betlehemi Bé-
keláng története egészen a XI. századig nyúlik 
vissza, amikor Orbán Pápa felhívására az olasz-
országi Firenze városából fiatal lovagok Jeru-
zsálembe mentek, azzal a céllal, hogy a reményt 
jelképező betlehemi békelángot elhozzák váro-
sukba. A lovagok három évvel később, 1099-ben 
épp karácsony előtt érkeztek vissza Firenzébe
a betlehemi békelánggal, ám ezt a Pápa már saj-
nos nem élte meg. A békelángot a firenzei kated-
rálisban helyezték el, s innen vitték otthonaik-
ba a családok a reményt jelképező lángot, mely 
egyenesen Krisztus születésének helyéről érke-
zett. A hagyomány feledésbe merült, ugyanis ez 
volt a középkor első és egyben utolsó békelángja. 

A Betlehemi Békeláng újkori története Linz 
város egyik televíziós karácsonyi műsorához 
kapcsolódik, akik a békét jelképező lánggal 
próbálták felhívni az emberek figyelmét az ado-
mányok gyűjtésére és jótékonysági kezdemé-
nyezések támogatására 1986-ban. A Betlehemi 
Békelángot egy mozgássérült gyermek hozta el 
Linzbe Jeruzsálemből repülővel, speciális lám-
pással. A műsor szerkesztői egyszeri figyelem-
felkeltő akcióként tervezték meg az eseményt, 
de két évvel később már Ausztria határain kívül 
is eljutott a láng. A közhiedelemmel ellentétben 
a cserkészek a láng szervezett terjesztésébe csak 
1989-ben csatlakoztak. A posztkommunista or-
szágokban 1989-ben lezajlott rendszerváltások 
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következtében újjáalakuló és megalakuló cser-
készcsapatok segítségével a Betlehemi Békelán-
got ebben az évben már Budapestre és Temes-
várra is eljuttatták. Azóta eltelt 31 esztendőben
a magyar cserkészszövetségek a Kárpát-meden-
cében bekapcsolódtak a Betlehemi Békeláng ak-
cióba és évről-évre továbbadják a lángot. 

Betlehemi békeláng mottója 2020-ban: 
„A béke legyőzi a határokat”

A Betlehemi Láng elsősorban arra emlékez-
tet, hogy Isten egykor emberré lett, és ma is kö-
zel van hozzánk, és szeret minket. Ugyanakkor 
a láng a béke hírnöke is (német neve Friedens-
licht – „békeláng”), hiszen Betlehemben Jézus 
születésekor az angyalok énekükben békességet 
kívántak minden embernek (Lk 2, 14). A láng Is-
ten szeretetének és békéjének üzenetét hordozza. 

Mi cserkészek jószolgálatot tehetünk azzal, hogy 
azt eljuttatjuk egyházközségünkbe, iskolánkba, a 
körülöttünk élő közösségekhez, családokhoz és a 
jóakaratú emberekhez. 

A gyertyával gyertyát gyújtva továbbított 
láng, a béke lángja azt is jelképezi, hogy akár-
csak a lángot, a békét is embertől emberig kell 
továbbítani. Az összetartozás, a biztonság,
a kölcsönös bizalom és szeretet jele is ez a láng. 

A 2020-as esztendő rendhagyó volt, mégis 
a Betlehemi Békeláng, illetve annak továbba-
dásában nem jelentett akadályt a vírus, hiszen 
ahogyan a láng, a béke is eljut mindenkihez.
A Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Cser-
készszövetségek Fórumának képviselői hegyes-
halmi határátkelőnél vették át a Betlehemi Bé-
kelángot az osztrák cserkészektől 2020. december 
13-án, majd ezt követően Budapestről online 
közvetítés keretében megtartották a központi 
lángátadó ünnepséget. Az online tér adta lehető-
ségekkel élve Floridától kezdve, Bécsből, Komá-
romból, Beregszászon, Csíkszeredán,  Muzslyán, 
keresztül Zágrábig minden magyar cserkésztest-
vér tudott csatlakozni a tagszövetségekből a kö-
zös imádsághoz. Fizikailag ugyan nem tudtuk 
találkozni, de az online térben a béke lángja, a kö-
zös imádság összekötött bennünket. Budapesten
a kerületek cserkészei átvették a lángot, majd sta-
fétarendszerben továbbadták Beregsurány-Asz-
tély határátkelőnél Kárpátaljára és Röszke-Hor-
gos határátkelőhelyen keresztül Vajdaságba. A 
Romániai Magyar Cserkészszövetség és a Román 

Nemzeti Cserkészszövetség küldöttsége Nagy-
lak-Csanádpalota határátkelőnél vette át a lángot. 
A Horvátországi magyar cserkészek és a Szlová-
kiai Magyar Cserkészszövetség a Horvát-, illet-
ve a Szlovák Cserkészszövetségtől kapták meg
a béke szimbólumát. 

Országonként eltérő járványügyi szabályok 
betartásával az elmúlt évek hagyományait foly-
tatva több mint 200 településre sikerült elvinni 
a Betlehemi Békelángot tagszövetségeinkbe, ösz-
szesen 7 országba. A magyarországi, kárpátal-
jai, erdélyi, vajdasági, felvidéki, horvátországi és 
ausztriai magyar cserkészek templomokba, ifjú-
sági szervezetekhez, cserkészcsapatokhoz, csalá-

dokhoz és egyéb közösségeknek adták át a lángot. 
A cserkészszövetségeink közös feladata, hogy 

hirdessék a láng fontosságát és továbbadják minél 
több közösségnek, családnak és embernek azt. 

Cserkészeink a Betlehemi Békelángot őrzik, óv-
ják, táplálják, hogy ne aludjon ki, ahogy a békével 
és szeretettel is teszik az ember szívében. Felelősség 
és egyben kötelesség a láng őrzése és továbbadá-
sa, mely a rohanó világban megvilágít, utat mutat 
nekünk cserkészeknek, és emlékeztet bennünket 
Isten szeretetének és békéjének üzenetére.

Farkas Zsuzsanna cst.
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Összetartozásunk Tüze

Nemzetünk legnagyobb tragédiájának, a tri-
anoni békediktátumnak 100. évfordulójához 
közeledve a kárpátaljai magyar cserkészeknek 
hiányérzete támadt, mivel – főleg a járványhely-
zet miatt – semmilyen nagyszabású, méltó meg-
emlékezést nem szervezett, nem hirdetett senki. 
Ezt nem tartottuk elfogadhatónak, ezért elhatá-
roztuk, hogy szervezünk egy tűzgyújtási akci-
ót, amelyhez bárki csatlakozhat. Az ilyesminek 
amúgy is van hagyománya a kárpátaljai és nagy-
világban működő magyar cserkészek között:

Az 1933-as gödöllői jamboree (Cserkész Vi-
lágtalálkozó) idején a Magyar Cserkészszövet-
ség megrendezte a Magyar Szolidaritás Napját. 
Az előre megbeszélt napon a cserkészek tábor-
tüzeket gyújtottak egész Magyarországon és az 
elcsatolt területeken.

1996-ban a Millecentenárium alkalmából 
a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség mág-
lyagyújtási akciót szervezett a Kárpátok gerincé-
re, a valamikor ezeréves határra.

2003 augusztusában (70 évvel a gödöllői jam-
boree után) a Külföldi Magyar Cserkészszövet-
ség felújította ezeket a kezdeményezéseket, és 
ennek nyomán az egész világon fellángoltak a 
cserkész tábortüzek vagy gyertyácskák, időzó-
nánként körbejárva a Földet.

Az eseményünknek az Összetartozásunk Tüze 
nevet adtuk. Nem csak a tragikus 100 évvel ez-
előtti szakításunkra, hanem az ezeréves állami-
ságunkra, a tíz évvel ezelőtt megszavazott kettős 
állampolgársági törvényre és a Nemzeti Összetar-
tozás Napjára akartuk emlékeztetni nemzettársa-
inkat. Ezt az összetartozást szimbolizálta az ese-
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mény logója is. Nem csak emlékeztetni, hanem 
lehetőséget adni arra, hogy ezt ki is tudják fejezni, 
meg is tudják élni az összetartozásunk érzetét.

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kez-
deményezésének az ötletét megosztottuk a Ma-
gyar Cserkészszövetségek Fóruma tagszervezete-
ivel, akik vállalták, hogy társszervezőként segítik 
a kezdeményezésünket, majd nekiláttunk a mun-
kához és elindítottuk a legnagyobb szabású tria-
noni megemlékezést:

• Meghirdettük több fórumon, közösségi olda-
lakon, médiumokban az akciót nem csak cser-
készeknek, hanem minden magyar embernek. 
Kezdeményezésünk arról szólt, hogy 2020. jú-
nius 4-én a világ minél több pontján, ahol ma-
gyarok élnek egyidőben, budapesti idő szerint 
20:20-kor gyújtsák meg az Összetartozásunk 
Tüzét, mondjanak el egy imát, énekeljék el 
Himnuszunkat, beszélgessenek, illetve készít-
senek fényképet, videót az eseményről.

• Létrehoztunk egy weboldalt gyujtsukmeg.ma 
címen, amin keresztül egy rövid regisztráció 
után csatlakozni lehetett magánszemélyeknek, 
szervezeteknek, intézményeknek az akcióhoz, 
megjelölve azt a pontot egy interaktív térképen, 
ahol a tüzét meggyújtani szeretné. Ez a pont

a tüzet gyújtók adataival megjelent a 
weboldal térképén. 

Ide lehetett feltölteni azokat a képes-videós 
beszámolókat, amelyeket a Tűznél készítettek. 
A felület most is elérhető és visszanézhető.

• Kezeltünk egy Instagram és egy Facebook 
oldalt is eseménnyel, melyen keresztül ope-
ratívan tájékoztattuk az érdeklődőket a prog-
ramunkról. Továbbá készítettünk egy pro-
móciós videófilmet.
A meghirdetéskor azt reméltük, hogy legalább 

10 ország 100 településéról 1000 tűzzel fognak 
csatlakozni, ehhez képest 2020. június 4-én este 
20:20-kor 6 kontinens 73 országának 2551 tele-
püléséről 6137 tűzzel nyilvánították ki százezer-
nél is többen összetartozásunkat ebben a formá-
ban. Rengeteg települési önkormányzat ehhez 
szervezte a helyi megemlékezését, sok egyház-
község, intézmény, civil szervezet, híres ember és 
politikus csatlakozott a kezdeményezésünkhöz.

Örültünk, hogy ennyi embernek tudtunk egy 
nemzeti összetartozási élményt okozni függetle-
nül vallási-, politikai-, világnézeti hovatartozás-
tól és lakóhelytől. Kicsit a cserkészet jó hírét is 
öregbíteni tudtuk.

A rengeteg visszajelzés, köszönetnyilvánítás 
abban is megerősített bennünket, hogy ez ne 
csak egy egyszeri alkalom legyen, hanem hagyo-
mányt teremtsünk, és minden évben, amíg csak 
erre igény mutatkozik, megismételjük.

Köszönetet mondunk a kárpátaljai cserkészek 
projektcsapatának, az MCSSZF tagszervezetei-
nek társszervezőkként, a 26 partner szervezetnek 
és a 8 médiatámogatónak, illetve azoknak is, akik 
anyagilag támogatták a programot (KMCSSZ, 
KáMCSSZ, Zrínyi Alapítvány).

A projektcsapat nevében
 Popovics Pál cst.
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Össze-SZÖVŐ Nagy lendülettel kezdtük a 2019-2020-as cser-
készévet az Össze-SZÖVŐ szervezői csapatával, 
akikkel november első hétvégéjén már össze is ül-
tünk a feladatok kitalálásának és átbeszélésének 
érdekében. A vetélkedőt 2019 novemberében hir-
dettük meg, viszont az első forduló megjelenéséig 
úgy próbáltuk motiválni az őrsöket a jelentkezés-
re, hogy, aki december 15-ig jelentkezik, az kap 
plusz 5 pontot. Ennek meg is volt az eredménye, 
hiszen 119 őrstől kaptunk visszajelzést. 

A vetélkedő három fordulóból állt, amelynek 
keretén belül a résztvevőknek különféle feladato-

kat kellett megoldaniuk. A fordulók feladatai kö-
zül a kiscserkészek a feladatlap első és második, 
a cserkész korosztályú őrsök az első, második és 
harmadik, a kósza (felfedező) korosztályú őrsök a 
feladatlap negyedik feladatát kell megoldják.

Első forduló 
(2020. január 11 – február 10.)
Feladatok:
• bemutatkozó készítése
• magyar feltalálók párosítása találmányaikkal
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Második forduló
(2020. február 11 – március 10.)
Feladatok:
• Kiscserkész: keresztrejtvényfejtés, magyar 

népszokások bemutatása
• Cserkész: keresztrejtvényfejtés, magyar nép-

szokások bemutatása, nyelvjáráshoz kapcso-
lódó feladat

• Kósza:  húsvéti képeslap készítése

Harmadik forduló 
(2020. március 11 – április 10.)
Feladatok:
• Kiscserkész: jótettekről való beszámolás, a 

huszárfelszerelés megnevezése
• Cserkész: jótettekről való beszámolás, a hu-

szárfelszerelés megnevezése, öt honos fa be-
mutatása

• Kósza: gasztronómiai feladat családi recep-
tekkel

A járványügyi helyzetre való tekintettel ezek 
a feladatok már úgy lettek kialakítva, hogy min-
denki az otthonában is meg tudja oldani őket.

A következő lépés a szövetségi döntő volt. 
Ami ezt illeti, a szervezőkkel úgy határoztunk, 
hogy a járványügyi helyzetben ez nem kerül 
megrendezésre, és a Kárpát-medencei döntő 
online térbe kerül. A végső fordulóra minden 
szövetség legtöbb pontot szerző kiscserkész, 
cserkész és felfedező korosztályú őrse jutott be.

Kárpát-medencei döntő
(2020. április 20 – május 3.)
Feladatok:
• Kiscserkész: meserészlet alapján képregény-

kockák rajzolása
• Cserkész: helyi nevezetesség készítése újra-

hasznosított anyagból
• Kósza: cserkésztudást átadó oktatóvideó ké-

szítése, közös soha/néha/általában/mindig 
játék a többi kósza őrssel

Az eredményhirdetés 2020. május 5-én volt egy Facebook 
Live-ban. 
Eredmények:
Kiscserkész korosztály:

1. MCSSZ / V.kerület / 175. sz. cscs. / Anakonda őrs
2. SZMCS / 35. sz. cscs. / Zöld Gyíkok őrs
3. RMCSSZ / Maros körzet / 30.sz.cscs. / Szarvas őrs

Cserkész korosztály:
1. KMCSSZ / 87.sz.cscs. / Brokkoli őrs
2. MCSSZ / IV.kerület / 14.sz.cscs. / Sün őrs
3. RMCSSZ / Maros körzet / 128.sz.cscs. /  Medve őrs

Kósza korosztály:
1. MCSSZ / II. kerület / 19.sz.cscs. / Puma őrs
2. RMCSSZ / Maros körzet / 30.sz.cscs. / Mókus őrs
3. KáMCSSZ / 3.sz.cscs. / Rozmár őrs

György Domonkos csst.
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MCSSZF Alapítvány „Emberebb ember, magyarabb magyar.”

A Sík Sándor által megfogalmazott jelmon-
dat jegyében alapították meg 2001-ben a Magyar 
Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítványt, 
amelynek célja a magyar tagszövetségek működé-
sének segítése. Mindamellett, hogy az alapítvány 
erkölcsi és anyagi hátteret biztosít mozgalmunk 
tagjainak, kiemelten kezeli az anyaországtól el-
szakadt magyarság és a magyar nép kultúrájának 
védelmét, annak ápolását.

Az alapítvány:
Székhely: 1085 Budapest, Stahly utca 51/8.
Adószám: 18104439-1-41  
Bankszámlaszám: 11711034-20857275
Elérhetőségek:
• Honlap:

http://mcsszf.org/magunkrol/alapitvany/
• Kuratórium elnöke: Szakács Gusztáv
• E-mail cím: szakcsgusztv@gmail.com  
• Telefonszám:+36 20 941 1181; +36 1 266 2273

Az alapítvány szervezete - Kuratórium:
Az alapítvány kezelője a Kuratórium, tagjai 

döntenek az alapítvány vagyonának és hoza-
dékának felhasználásáról a célok szolgálatára. 
A Kuratórium az Alapítók által határozatlan 
időre felkért elnökből és két tagból áll.

A Kuratórium jelenlegi tagjai:
1. Szakács Gusztáv

(1085 Budapest, Stahly u. 5 I/8)
kuratóriumi elnök

2. Martonné  Némethy Márta
(9730 Kőszeg, Bertalan E. u. 8/d)
kuratóriumi tag

3. Lendvai-Lintner Béla
(1056 Budapest, Irányi u.19-21 II/4)
kuratóriumi tag

Az elmúlt másfél év fontosabb megvalósításai:
• a közös segédtisztképzés felszereléseinek bő-

vítése és a vezetőképzés támogatása
• a Gödöllő melletti Teleki Pál Cserkészpark 

felújításának megkezdése a Pilisi Parkerdő 
Zrt. lebonyolításában, és a hosszú távú üze-
meltetés elvállalása a felújítást követően

• két legnagyobb magyarországi cserkészkerü-
let raktározási, vezetőképzési hátterének és 
táborhelyének biztosítása

• a honlap folyamatos üzemeltetése
• a Határtalanul táborok, közös rendezvénye-

ink és kiadványaink anyagi, pályázati és szer-
vezői támogatása

• pénzügyi háttér és együttműködés biztosítá-
sa a határon túli cserkész pályázatok és ren-
dezvények részére

Szakács Gusztáv cst.
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Egy határon túli kiképzőség Kiképzőnek lenni a Magyar Cserkészszövetség 
kelet-magyarországi segédtisztképzésében az első 
cserkésztáborom élményét, a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség 2000-es nagytáborát idézte fel 
bennem.  Oda is ismeretlenként, akkor még nem 
cserkészként kerültem azzal a tervvel, hogy a 
konyhán segítek, végül pedig a törzs tagja lettem. 
Nem tudtam, hogyan működik egy cserkésztábor 
és most is hasonlóan, nem ismertem, hogy ho-
gyan néz ki egy MCSSZ-es segédtisztképző tábor. 
Akkor és most is a már meglévő törzs olyan köny-
nyedséggel és természetességgel fogadott, hogy az 
az érzésem volt, hogy a sajátjaim közé érkeztem 
meg. Elfogadtak, befogadtak, és így könnyű volt a 
szakmai, képzői része is számomra. Igaz, volt any-
nyi előnyöm, hogy azt tudtam, hogyan működik 
a fórumos segédtiszti képzés és a tábor. 

Igyekeztem nyitott és befogadó lelkülettel bekap-
csolódni a törzs munkájába már a felkészülés idő-
szakában. A táborba már úgy érkeztem, hogy töb-
bé-kevésbe tudtam, mi vár majd rám. Azért írom, 
hogy többé-kevésbé, mert ahhoz, hogy igazán min-
den tiszta legyen, egyszer át kell élni, úgy gondolom. 

Hála Istennek a cserkészetünk alapvető értéke 
egymás elfogadása és befogadása. Emiatt embe-
rileg viszonylag könnyű kapcsolódnunk egymás-
hoz, és ez könnyebbé teszi a közös munkát is. Jó 
érzés volt ezt újra megtapasztalni, ezért is báto-
rítok minden vezetőképző parancsnokot, hogy 
hívjon kiképzőt más szövetségből. 

Ami a szakmai részét illeti, egy nagy tanulás 
volt. Jó volt látni új eszközöket, módszereket, majd 
beszélgetni róluk, felfedezni a jelentőségüket és
a hatásmechanizmusukat. Érdekes volt összevetni
a fórumos képzés folyamatait a keleti segédtiszt-
képzésével. Különleges lehetőségnek éltem meg azt, 
hogy kiképzőként jelen lehettem a képzésben. 

És végül, de talán a leginkább fontos és ma-
radandó, hogy megismerhettem 11 fantasztikus 
kiképzőt a törzsemben, és azt gondolom, ezzel 
az MCSSZ-es képzés közelebb került a fórumos 
képzéshez is kicsit. 

Mindig is hittem az egymástól való tanulásban, 
legnagyszerűbb, hogy ezek nem csak a képzéshez 
kapcsolódó tanulások, hanem általánosabbak, 
mélyebbek, emberibbek, és ezek a tapasztalások 
tették feledhetetlenné számomra a 2020-as keleti 
segédtisztképzést és tábort.

Gál Erik cst.
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The Forum of Hungarian Scout Associations
The aim of the Forum of Hungarian Scout As-

sociations (heretofore Forum) is to support the 
development and growth of Hungarian Scout-
ing. Although 2020 was a challenging year due to 
the world-wide pandemic, positive strides were 
made toward our common goals.

The Forum represents seven Hungarian Scout 
Associations covering Hungary, the adjacent 
countries with significant Hungarian minorities 
and the Diaszpora (the world outside the Car-
pathian Basin). The Forum has 20768 members in 
389 scout troops. This represents a 4.37% growth 
since 2019.

A key first step was a thorough review of the 
Forum’s by-laws. The review committee drafted 
a new by-laws package, which is presently under 
review of the member Associations with a goal of 
acceptance in mid-2021.

In the past, two face-to-face meetings of the 
Forum members occurred in May and October. 
Since the advent of the pandemic, monthly vid-
eoteleconferences have been initiated allowing 
timely information exchange and issue resolution. 
Although we all miss the personal meetings, the 
videoteleconferences on the first Thursday of the 
month have become routine and highly effective.

Leadership training in 2020 was productive.
A successful in-person Leadership Training Con-

ference was held on two consecutive weekends in 
January. The first concentrating on scoutmaster 
and assistant scoutmaster training issues. The 
second weekend focussed on patrol leader and 
assistant patrol leader challenges. Commitments 
were made to compare the two levels of scout-
master training with the goal of sufficient stand-
ardization that they can become interchangeable 
between organizations. The first phase of the as-
sistant scoutmaster project was completed under 
the leadership and guidance of Gabor Szorad, 
tabulating the similarities and differences. The 
Conference generated enthusiasm led to setting 
a date for a follow-up conference in 2021. The 
planned Forum training for 2020 however had to 
be deferred to a future date due to the pandemic. 

We however plan to hold both levels of training 
in 2021 pandemic permitting.

Major Forum-wide projects were successfully 
completed in 2020. With a slight delay the year-
book summarizing 2019 activities was issued. 
The Patrol competition (Össze-SZÖVŐ) was 
held with a record number of patrols participant-
ing. In addition, the Betlehem Peace Flame was 
distributed albeit with full pandemic precautions 
(mask, distance etc.). As a remembrance of the 
100th anniversary of the Trianon Peace Treaty, 
which dismembered the Kingdom of Hungary, a 
Fire of Affinity (Összetartozásunk Tüze) was con-
ceived and coordinated by the Hungarian Scout 
Association of Transcarpathia (The Ukraine). 
Participation was worldwide with 1256 partic-
ipants in 722 communities in 34 countries. The 
success of our programs reflects the strength and 
patriotism of our member associations.

We believe that our relentless striving to reach 
our goal of developing scouts who are better hu-
man beings and better Hungarians will be aided 
in 2021 by the Forum’s planned activities and sup-
port projects. We thank all our members, leaders 
and external supporters who have contributed to 
our success.

Kaszper Blanka csst.
Lendvai-Lintner Imre cscst.

Bálint Patrik csst.
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Das Forum der Ungarischen Pfadfinderverbände
Das Forum der Ungarischen Pfadfinderver-

bände ist eine Organisation, welche die Entwick-
lung und Stärkung  des ungarischen Pfadfinder-
tums anstrebt. Trotz der Schwierigkeiten durch 
Covid -19 in dem Jahr 2020 haben wir versucht, 
weiterzuarbeiten, und trotz der Hindernisse posi-
tive Veränderungen in das Leben unsere Mitglie-
derorganisationen, unserer Pfadfinder zu bringen.  

In 2020 bedeutete es bei alldem die Fertigstel-
lung des neuen Statuten-Entwurfs eine großen 
Schritt nach vorne. Die Mitgliederorganisationen 
prüfen zurzeit den Entwurf, und in dem nächstes 
Jahrbuch werden wir hoffentlich schon das In-
krafttreten der neuen Statuten melden können. 

Ein weiteres Positivum des Jahres waren die 
seit November 2019 monatliche Gesprächsrun-
den der Mitgliedsorganisationen über die ge-
wohnte halbjährliche (Mai und Oktober) Treffen 
hinaus, jeder notiert sich automatisch den ersten 
Donnerstag des Monats. Obwohl, jeden von uns 
hat natürlich  die Möglichkeit zur persönlichen 
Begegnung gefehlt, die wegen der diesjährigen 
Reisebeschränkungen entfallen musste.

Was die Leiterausbildung betrifft, hat das Jahr 
2020 vielversprechend begonnen. Es wurde an zwei 
Wochenenden eine Konferenz für Leiterbildung 
organisiert, fokusiert auf die Patrouillenführung 

sowie auf die Gruppen- und Truppenführung. Zu 
beiden Themen wurden wichtige Erkenntnisse ge-
wonnen. Im Bezug auf die GF- und TF-Bildung 
wurde ein detaillierte Plan zur Vergleich und Zu-
sammenführung der Ausbildungssysteme erstellt. 
Die erste Phase wurde mit viel Arbeit und mit Hil-
fe von Gábor Szórád verwirklicht. Die Nützlichkeit 
und Erfolg der Konferenz beweist auch die Tatsa-
che, dass die Teilnehmer sofort den Termin für die 
Nachfolgekonferenz 2012 fixiert haben. Das Jahr 
2020 stellte die Leiterbildung des Forums vor eine 
schwierige Situation wegen der Pandemie. Weder 
die GF- noch die TF-Ausbildungskurse konnten 
durchgeführt werden. Das Jahr 2012 betreffend 
sind die Organisatoren aber guter Hoffnung, und 
bereiten sich neuerlich auf die Aufgabe vor.

Einige gute Nachrichten: Mehrere gemeinsa-
me, das ganze Forum umfassende Projekte konn-
ten verwirklicht werden.  Mit geringe Verspätung 
erschien das Jahrbuch zusammenfassend die Er-
eignisse von 2019, mit Rekord-Teilnehmerzahl 
und spannende Kopf-n Kopf-Rennen bringend 
verlief das Össze-SZÖVŐ-(Weberei)-Patrouillen-
Online-Wettbewerb und im Dezember konnten 
wir das Friedenslicht aus Bethlehem in Empfang 
nehmen, wenn auch nicht, wie gewohnt. Eine wei-
tere erfreuliche Neuigkeit ist die Durchführung 
von unserem Mitgliedsorganisation in der Ukrai-
ne ausgedachte und koordinierte „Feuer der Zu-

sammengehörigkeit“ welche eine würdige Erinne-
rung an „100 Jahre Trianon“ darstellt. Es  wurde 
aufgenommen unter die jährlich wiederkehren-
den Forum-Programme, zur Bekräftigung unsere 
Gemeinschaft, unseres Ungartums, wo wir auch in 
der Welt leben mögen.    

Wir hoffen auf eine weitere fruchtbringen-
de Zusammenarbeit im Forum der Ungarischen 
Pfadfinderverbände im Jahr 2021. Wir danken 

allen, die unsere Arbeit irgendwo auf der Welt 
unterstützt haben!

Kaszper Blanka csst.
Szemerédi Tibor cscst.
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