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Előszó

Kedves Olvasó!

Öröm számunkra, hogy Ön kezébe veszi ezt a kiadványt, melyben a világ különböző pontjain: az anyag-
országban, a határon túli régiókban és a diaszpórában élő magyar cserkészet 2021-es évre történő közös 
visszatekintését találja.
Immár második éve zajlik körülöttünk egy világjárvány - s a cserkészet ebben a küzdelmekkel és 
kihívásokkal teli időben is folytatják több mint száz éve tartó munkájukat. Különböző szövetségeink 
más és más nehézségekkel néztek szembe - az azonban közös, hogy együtt, ugyanabban az Istenben 
bízva, ugyanazokat az értékeket vallva tudunk megküzdeni ezekkel a kihívásokkal - s ahogy jelen 
évkönyvünk bizonyítja: nem sikertelenül.

A fenti idézet a Bibliából (Jak 3:18) a 2021-es Betlehemi Békeláng mottójának alapja - egy olyan év-
ben, amikor az emberek és népek között érződő békétlenség egyre nagyobb teret nyer. A cserkészet 
egyik célja, a világ különböző nemzeteiből érkező fiatalok barátsága és testvérisége által a világbéke 
megteremtése.

Kívánom, hogy ez a kiadvány mutassa meg a cserkészek igazságszeretetét s békességet munkáló test-
vériségét! 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

„Akik békességet teremtenek, békességben vetnek,
hogy az igazság gyümölcsét arassák.”

Jak 3:18
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Összmagyar cserkészet: fókuszban a mozgalom Ha egy kifejezéssel kellene összefoglalnom 
az összmagyar cserkészet 2021-es évét, akkor 
a címben szereplő szókapcsolattal tenném ezt: 
fókuszban a mozgalom.

A cserkészet 1907-ben Angliából, majd 
az azt követő néhány évben a magyar fiatalok 
között is a szó szoros értelmében mozgalomként 
indult. Ez a mozgalom, az alulról induló közössé-
gi összefogás növekedett elképesztő mértékben, 
s öltött szervezeti formát, előbb 1912. december 
28-án a Magyar Cserkészszövetség megalaku-
lásában, majd a történelmi viharok következ-
ményeként folyamatosan újjá formálódva a kü-
lönböző magyar cserkészszövetségekben, s ezek 
összefogásában a Magyar Cserkészszövetségek 
Fórumában.

2021-ben hosszú évek folyamatának ered-
ményeként egyre inkább újra ez a mozgalmiság 
került a fókuszunkba. Érdekesség, hogy mind-
ez nagyon is szervezeti munka eredményeként, 
melyben rengeteget egyeztettünk a Fórum szer-
vezetének megújításáról.

Második alkalommal szerveztük meg 2021 év 
elején az összmagyar vezetőképzési konferenci-
át - ezúttal online. Különböző korosztályokból 
érkező több tucat őrs vett részt az Összeszövő-
ben, azaz az összmagyar cserkészet őrsi vetél-
kedőjében. Újra több ezer helyen gyulladt fel 
június 4-én az Összetartozásunk Tüze. Szeptem-
berben a különböző vidékekről érkező magyar 
cserkészek közösen szolgáltak a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszuson - s adták így 
az összes önkéntes egynegyedét! Adventben soha 

nem látott mennyiségű helyre vittük el együtt 
a Betlehemi Békelángot. Rengeteg találkozás, 
rengeteg beszélgetés, közös ima - s mindez nem 
a szervezeti vezetők tanácskozása csupán, ha-
nem sokkal több annál: mozgalom, melyben 
a fiatalok találkoznak egymással, s csodálkoz-
nak rá: jé, magyarul beszélő fiatalok cserkész-
kednek a határ mindkét oldalán, s oly messze 
a hazától! Ugyanaz a cserkésztörvényünk és fo-
gadalmunk - s eszerint törekszik mindenki Is-
ten dicsőségére szolgálni! Ezek a kapcsolódások 
elemi, közösségi szinten adják az összmagyar 
cserkészet velejét, s mutatják meg, mi is igazából 
a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma. 2021-ben 
megerősödtek mozgalmi együttműködéseink, 
adja Isten, hogy ezek a kapcsolatok erősödjenek 
és növekedjenek a következő esztendőkben is! 
Így hatolhat igazán szívünkig az “emberebb em-
ber, magyarabb magyar” gondolata, s kapcso-
lódhatunk közösen alapítóink eredeti szándéka-
ihoz, s tehetünk együtt azért a jobb világért!

Bedekovics Péter cst.
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MCSSZF - Magyar Cserkészszövetségek Fóruma A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma a vi-
lág magyar cserkészeinek fejlődéséért és növe-
kedéséért dolgozó szervezet. A 2021-es évben is 
ezt a célt igyekeztünk szolgálni és az akadályo-
kat leküzdve pozitív változást hozni tagszövetsé-
geink, cserkészeink életébe.

A közös munka közös alapokra épül, ezért is 
nagy öröm, hogy 2021-ben a Fórum módosítot-
ta alapszabályát, mely közelebb áll a tagszövetsé-
gek igényeihez és közös elképzeléseihez a jelenre 
és a jövőre vonatkozóan is.

Az előző években bevezetett havi tagszövet-
ségi online egyeztetések 2021-ben is folytatód-
tak, melyekmegerősítették és élőbbé tették a 
tagszövetségi kapcsolatokat. Ebben az évben is 
sor került a hagyományos félévenként esedékes 
Fórum ülésekre is (ez az MCSSZF közgyűlése 
is egyben), a járványhelyzetre való tekintettel, a 
májusi alkalmat online, míg az októberit nagy 
örömünkre személyes formában tudtuk megva-
lósítani Gyergyószárhegyen erdélyi cserkésztest-
véreink jóvoltából. Többünknek most először 
volt alkalma személyesen találkozni egymással.

A Fórum vezetőképzéssel kapcsolatos esemé-
nyei 2021-ben már-már rutinszerűen zajlottak 
az év eleji járványügyi intézkedések figyelem-
bevételével. Sikeresen lezajlott a Vezetőképzési 
Konferencia online formában, ami miatt még 
több magyar cserkészvezető tudott részt venni 
a világ minden tájáról. A színvonalas szakmai 
tartalom mellett a személyes kapcsolódások és 
beszélgetések is elindultak a Konferencia alatt 
és után a résztvevő vezetőképzéssel foglalkozó 

cserkészek között. 2021-ben sikeresen zajlott le 
a Fórum Segédtiszti Vezetőképzője, míg az elő 
és utóképzés elsősorban online folyt, a jelöltek 
a táborban személyesen tudtak részt venni. A 
Fórum cserkésztiszti képzése 2021-ben nem va-
lósult meg.

Természetesen a közös, az egész magyar cser-
készközösséget megmozgató projektek is folytak 
az év során: az Össze-Szövő vetélkedő, az Ösz-
szetartozásunk tüze és a Betlehemi Békeláng is 
újabb kapcsolódási pontokat jelentett a mozgal-
mi munkában, közvetlenül szólítva meg a cser-
készeinket - ezekről külön-külön is olvasható 
beszámoló jelen kiadványunkban. Ezek a prog-
ramok kifejezik közösségünket, összekapcsol-
nak minket magyarságunkban, magyar cser-
készetünkben, új hagyományokat teremtenek 
bárhol is éljünk a világon.
Reméljük, hogy a 2022-es esztendőben is lega-
lább ennyire gyümölcsöző lesz az együttműkö-
dés a Magyar Cserkészszövetségek Fórumában. 
Köszönjük mindenkinek, aki világszerte egy 
csöppet is hozzátett a magyar cserkészek közös 
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

A KMCSSZ jelenleg 346 tagot számlál és 6 mű-
ködő cserkészcsapatunk tevékenykedik. Nagyrészt 
a COVID, illetve a vezetőhiány miatt nem növe-
kedtünk sem létszámban, sem csapatszámban.  

A KáMCSSZ nem tartott VK tábort 2021-
ben. Nyolc év kihagyás után, 2022-ben viszont 
újra lesz saját őrsvezetőképző táborunk.

Az év első felében csak online eseményeket 
tudtunk tartani. Ilyen volt a regös szakág hús-
véti tojásfestő versenye és a cserkésznapi kihívás 
Szent-György napján.

Kiemelt eseményünk az Összetartozásunk Tüze 
kezdeményezés volt. 6 kontinens 40 országának 600 
településén 1000 helyszínen lobbant fel a trianoni 
békediktátum emléknapján az összetartozás lángja. 

Komoly és megtisztelő elismerésben része-

sült szervezetünk: augusztus 19-én mi kaphat-
tuk meg a Kallós Zoltán a Külhoni Magyarsá-
gért Díjat, amit a Karmelita kolostorban Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettestől vehettünk át.

Jelen voltunk összmagyar megmozduláso-
kon is: 5 önkéntesünk segítette szeptemberben 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lebo-
nyolítását, illetve közreműködtünk a Betlehemi 
Békeláng központi ünnepségén.

Idén újra megvalósíthattunk a hagyomá-
nyossá vált Őrsvezető Továbbképző Hétvégét.
A csapatépítés mellett a módszertani segítség-
nyújtás és ismeretbővítés is cél volt.

A COVID miatt az őrsi foglalkozások formá-
jában is alkalmazkodnunk kellett a járványügyi 
előírásokhoz, így online gyűléseket tartottak
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őrsvezetőink. Létrejött egy munkacsoport az on-
line őrsi foglalkozások módszertanának kidolgo-
zására. Kézikönyvvel, minta foglalkozásokkal és 
mentorálással segítették őket.

A kósza-rover munkacsoport pedig a pró-
barendszeren dolgozott a korosztály megtartá-

sára, motiválására.
2022-ben ünnepeljük szövetségünk megala-

kulásának 30. évfordulóját: ünnepi ülés tartunk 
az alakuló ülés évfordulóján, emlékjelet avatunk 
az első tábor helyszínén, emléktáblát helyezünk 
el egy meghatározó helyszínünkön, megemléke-
zünk a szövetség mindenkori vezetőiről.

Idén a fókusz a vezetői utánpótlásra helyező-
dött, mely kiemelten fontos megmaradásunk-
hoz. Ennek érdekében saját őrsvezetőképző tá-
bort szervezünk. 

2022-ben tisztújításra is sor került a szövet-
ségben. Az új vezetés: Popovics Pál cst. elnök, 
Farkas György st. ügyvezető elnök, Tanczár 
Gergely st. vezetőtiszt.
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Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Elnök: Lendvai-Lintner Imre cscst.
Vezetőtiszt: Dala Irén cscst.
Alelnök: ifj Vajtay István cscst.

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

Közösségi média: www.facebook.com/kmcssz

Létszámunk csökkent 100-al, föleg a COVID 
kihatására. Jelenleg 2750-en vagyunk. A csökkentés 
általános volt, legtöbb csapatnál 1-2 tag elmaradt. 

VK táborokat tartottunk Argentinaban (kcs-
st.), Európában (őv., kcsőv., regös st.), USA-ban 
(őv., kcsőv., st., kcsst.)

Idén nem igazoltunk le véglegesen új csapatot. 
Cserkészmunka két helyszinen indult be: Ulmban 
és Hamburgban (mindkettő Németországban).

A 2021 évet a járvány végett már sokkal átgondol-
tabb tervekkel és sok előkészülettel inditottuk, hiszen 
tanultunk az előző év kihivásaiból. Felkészültünk
a cserkészmunka beinditására, de ugyanúgy készen 
álltunk egy hibrid cserkészévre is, ahol az internetes 
cserkészet és a kinti programok váltakoztak. 

Sikereink ebben az évben a következők voltak:
• Legtöbb csapat/körzet/kerület valami virtu-

ális formában tartott eseményeket
• Szövetségi szinten Összetartozás Tűze és 

Tisztikonferenciát tartottunk és WEB alapú 
vezetőképző elökészületett

• Kerületi szinten csapatparancsnoki gyűlé-
sek voltak, valamint egy vándortábor is

• Körzeti szinten rajzverseny, sportverseny, 
amely egyben egy Trianon megemlékezés is 
volt, Kodály hétvége (cserkészkorúaknak nép-
művészeti oktatás)

•  Csapatszinten egy újdonság, mint pl. virtu-
ális Minecraft nyáritábor, virtuális betlehemezés 
és Mikulás, csapat/raj/őrsi ZOOM gyűlések

• Akadályverseny világkörüli részvételel az in-
terneten keresztül, Széchényi Családi Alap és NPÁ 
dijat nyertünk vele.



2021 | MCSSZF ÉVKÖNYV | 1312

Ami előremutató volt a 2021-es évben:
•  Melbourni csapatok nyáritábora
• Argentin körzet kiscserkész segédtisztképzése
• USA és NyEurópa VK táborok megtartása
• Szeptemberben az USA-ban, Kanadában és 

NyEurópa újra beindult a mindennapos cser-
készfoglalkozás

Cserkészparkjaink fejlesztése:
• A Sik Sándor Cserkészparkban felépitettük 

a Hontalan Sasok házát, amelynek feladata cser-
készvezetői, tanári gyűlések, hétvégi továbbkép-
zések helyszine legyen. Kiemelt vendégeknek, 
idősebb cserkészek szálláshelyül is szolgálhat VK 
és más programok alkalmával. A kész ház hasz-
nos területe: 300 m2, az új ház a régi helyére épült 
- nem csökkent a parkositott terület, van benne 
fűtés, igy télen is használhatjuk!

• Harshegy Cserkészpark - Vendég és Cser-
kész Ház épül. Az elmúlt néhány évben a rendez-
vények résztvevőinek száma folyamatosan nőtt, 
így a meglévő vendégházunk elérte kapacitás-
korlátait. Az új ház minden igényt kielégit majd. 
2022 nyarára tervezzük az átadást.

Ezenkivül egyik legsikeresebb projektünk-
ben a Diaszpóra Iskolatáborokban is újra fellen-

dült a munka. Elértük a járvány előtti időszak 
táborainak számát. Sikeresen megtartottunk tiz 
tábort világszerte. Új helyszineket is sikerült be-
vonnunk mint pl. Izrael.

A szövetségben teljes tisztújitó közgyűlést 
tartottunk, ahol az elnökség egy része megújult. 
Új alelnöke, vezetőtisztje lett a szövetségnek.
A váltás előrevetit egy teljes megújulási folyama-
tot a következő négy évben. Terveink szerint négy 
év múlva generáció váltást tervezünk és fiatalita-
ni szeretnénk a szövetségi vezetést. Idén az új-
rainditásra koncetráltunk, a csapatokat segitve a 
működésben. A nyáron sikerült újra több helyen 
VK tábort tartani (Európa, USA, Magyarország). 
Munkacsoportokat hoztunk létre, több létfontos-
ságú kérdéskör megvitatására. Ezek közül külön 
kiemelném a lelki munkacsoportot, amelynek 
feladata a diaszpóra cserkészetünk lelkiségének 
felmérése, praktikus használható anyagok kidol-
gozása és nem utolsósorban a KMCSSZ lelki ne-
velési koncepciójának kidolgozása. 

A 2022-es év reményeink szerint a normali-
tás visszatérésének az éve lesz. 

• A járvány utáni lendületes újraindulás leve-
zetése helyi és szövetségi szinten

• A jól müködő szervezet/események/kezde-
ményezések lendületének újra felpörgetése

•  Stabil anyagi helyzetünk megőrzése
• Őrségváltás zökenőmentes folytatása
• Növekedésünket gond nélkül irányítani
• Csapatalapitások folytatása, új csapatok 

támogatása
• VK és más szövetségi események infrastuk-

turája, stábja biztosítása
• Esetleges adminisztrativ fejlesztések - sze-

mélyzet, módszerek, minőség megtartása/emelése
• Csapat munkaterv minőség emelés
• Csapattáborok rendszeresebb megtartása
• Testvérszövetségekkel kapcsolataink tovább mélyítése

• Diaszpóra Iskolatáborok számának növelé-
se, terveink szerint 15 tábor megtartása, új hely-
szinek bevonása

Töretlenül hiszünk a cserkészeszmében és 
meggyőzödésünk, hogy még ez a nehéz két év 
után is lesz létjogosultsága mozgalmunknak.
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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

A 2020-as évben 13095 tagunk volt, jelenleg 
pedig 14.000 tagnál járunk az ECSET-ben. Noha 
az éves jelentések időszaka még nem zárult le, 
ez így is 6,9%-os növekedést jelent (és reméljük, 
ennél egy kicsivel magasabb létszámmal zárjuk
az előző évet). Mivel az előző évben (2019-ről 2020-
ra) 5,5% volt a növekedés, ez örömteli változást je-
lent, és azt sugallja, hogy a járvány okozta nehézsé-
gekkel sikerrel látszanak megküzdeni a csapatok.

A vezetőképzések a járványhelyzet ellenére 
meg tudtak valósulni (noha a hétvégék egyi-
ke-másika online vagy hibrid formában). Ez 
azt jelenti, hogy ebben az évben 621 vezető 
végzett összesen, az ország 14 ŐVK altáborá-
nak vagy 5 STVK-táborának egyikében.

A 2021-es év sajnos egy több hónapos jár-
ványhelyzettel indult, ami jelentősen befolyásol-
ta a cserkészmunkát is. Üdítő volt ugyanakkor, 
hogy hiába kényszerültek az őrsgyűlések, csapat-
programok  az online térbe, vezetőink nemcsak 
kitartóan igyekeztek helytállni, hanem társaikat 
is motiválták különböző módszertani ötletek 
megosztásával, a kifejezetten erre a célra készült, 
közel négyezer fő vezetőt számláló Facebook cso-
portban. A helyzet javulásának köszönhetően 
szerencsére a csapattáborokat és a vezetőképzése-
ket meg lehetett tartani nyáron, azonban az I. és 
X. kerületi nagytáborok megrendezése most már 
biztosan eltolódik néhány évvel. A nyári World 
Conference is online zajlott, az MCSSZ kül-
ügyes cserkészei azonban lehetőséget teremtet-
tek a személyes találkozásra azáltal, hogy meg-
hívták a Magyarországgal egy régióba tartozó 

cserkészeket hazánkba. Ennek eredményeként 
litván, cseh, szlovák és magyar cserkészek együtt 
kapcsolódtak be a konferenciába és az azt meg-
előző Youth Forum-ba a Balaton partról. A nya-
rat meghatározó vezetőképzéseken túl, júliusban 
lezárult az önkéntesmentor-képzés melynek első 
évfolyamában 14 cserkészvezető szerzett képesí-
tést. A táborozási szezon a Mustármag lelkiségi 
munkacsoport által szervezett Taizé-i lelkigya-
korlattal zárult, negyvennégy cserkésztestvérünk 
vett részt a franciaországi úton. 

Az ősz egyik meghatározó eseménye a “kiad-
vány turné” volt, amelynek keretében a központ 
dolgozói az összes cserkészcsapatot személyesen 
látogatták meg, hogy átadhassák nekik a projek-
tek alatt készült kiadványokat. Nem sokkal ezu-
tán a valósult meg miniGubacs felnőttcserkész 
találkozó, kifejezetten azzal a céllal, hogy a fel-
nőtt, már nem aktív cserkész korosztályt egy kö-
zösséggé kovácsolja.
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Szeptember közepén magyar cserkészek so-
kasága lepte el egész Budapestet, ugyanis a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus lebonyolí-
tásában közel hatszáz cserkésztestvérünk vett 
részt. Az egyhetes, Ferenc pápa látogatásával és 
szentmiséjével záruló rendezvény elképzelhetet-
len lett volna mozgalmunk lelkes tagjai nélkül.  
2021 meghatározó eseményei között meg kell em-
lítenünk a két EFOP projektünk lezárását, amelyek 

immár három éve határozták meg az MCSSZ min-
dennapjait. A projektek eredményeiről az efop.
cserkesz.hu oldalon olvashattok részletesebben. 
Az évet hagyományosan a decemberi INDABA 
konferenciával zártuk, amelynek ezúttal a tes-
ti-lelki egészség, valamint a pénzügyi tudatosság 
került fókuszába. Az év végi konferencia egyúttal 
a következő év tematikáját is kijelöli, ami 2022-
ben az egészség éve lesz.

2021-ben a lelkiség került a cserkészév fó-
kuszába, ennek felelőse pedig a Mustármag 
lelkiségi munkacsoport volt, akik a pandémia 
kihívásai ellenére is számos eredményt értek el 
az évben. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy 
országszerte lelkiségi munkacsoportok, “Mus-
táRügyek” alakultak, hogy kerületi szinten, köz-
vetlenül segíthessék a csapatokat a lelki nevelési 
kérdésekben. 

A szervezet életében újdonság volt 2021-
ben a korosztályi szakágvezetők kinevezése és 

a hozzájuk kapcsolódó munkacsoportok meg-
alakulása, akik a kiscserkész, cserkész, kósza, 
vándor és felnőttcserkész korosztályok nevelési 
stratégiájának kialakításán, továbbfejlesztésén 
kezdtek el dolgozni. Szövetségünk gazdagabb 
lett egy új szakmai alapon szerveződő munka-
csoporttal: pszichológus cserkészek kezdtek el 
közösen gondolkodni, melynek első gyümöl-
csét már le is arathattuk az általuk szervezett 
decemberi Indaba konferenciával. A EFOP 
projekteknek köszönhetően idén is lehetősé-
günk volt új kiadványok elkészítésére. A For-
rásteremtési kézikönyvvel teljessé vált a csapat-
mentorok kiskönyvtára, támogatói brossúrát, 
környezetvédelmi plakátot és interaktív Kár-
pát-medence térképet készítettünk a csapatok 
számára, valamint sor került a nevelési és korosz-
tályi kézikönyvek javítására és újrakiadására is.
A gyermekvédelem ebben az évben is hangsú-

lyos szerepet kapott, a bő két 
éve működő FÉSZEK mun-
kacsoport egy kifejezetten pa-
racsnokok számára készített 
gyermekvédelmi segédanyaggal 
gazdagította a tudástárat. A leg-
aktívabb munkát végző őrsve-
zetők pedig a megújult peldaul.
hu-nak, és a rajta összegyűjtött 
módszertani kincsestárnak örül-
hettek idén.

2022. május 14-én tisztújító 
országos küldöttgyűlésünk lesz. 
Az ott hozott döntések jelentősen 

befolyásolják majd a Magyar Cserkészszövetség 
következő három évét. Az bizonyos, hogy a tiszt-
újítástól függetlenül 2022-ben az MCSSZ legfon-
tosabb célkitűzése az átláható és stabil működés 
további megerősítése, a szervezeti keretek tovább-
fejlesztése. A szövetség egyre inkább „szolgálta-
tó” és „támogató” szervezet kíván lenni, tagjai, 
különösen is a cserkész csapatok számára. Prog-
ramok a táblázatból! A 2022-es év jeles évfor-
dúlót is magában rejt: 110 éve 1912. december 
28-án alakult meg a Magyar CSerkészszövetség, 
az évforduló alkalmából ünnepséget rendezünk.
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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

2021 tavaszán, sikerült a szövetség 30 éves 
évfordulójára tervezett emlékművet Gyergyó-
szárhegyen felállítani és ez alkalomból átadni a 
kitüntetéseket, melyeket cserkészvezetőink és tá-
mogatóink hathatós, kitartó munkájukért kaptak.

Szintén sikeresnek mondhatjuk, hogy idén 
nyáron minden képzési szinten tudtunk tábor 
tartani, így sikeresen szerveztük meg a SŐV, 
ŐVK, FŐVK és a SVVK táborokat, három kü-
lön helyszínen, de egyidőben. 

A taglétszám, a járvány okozta nehézségek 
miatt enyhe csökkenést mutat, és az elmúlt idő-
szakban sajnos új csapatunk sem alakult!

Emlékhely avató ünnepség: Gyergyószárhe-
gyen sikerült egy emlék helyet felavatni a szö-
vetség fennállásának 30. évfordulója alkalmából

Emlékülés: utolsó ilyen jellegű emlékülést 10 
éve tartottuk. Fontos számunkra, ugyanis itt tu-
dunk köszönetet mondani, ünnepi körülmények 
között, cserkészvezetőink kitartó, fáradhatatlan 
munkájáért, illetve azoknak a támogatóinknak, 
kik hathatósan hozzájárul az Erdélyi cserkészet 
előremenetéléhez. 

VK: egy időben, különböző helyszíneken, 
sikerült megszervezni a SŐV, ŐVK, FŐVK és 
a SVVK táborokat, ahol összesen több mint 
350 jelölt vett részt.

2021-es cserkészév az őrsvezetők éve volt 
szövetségünkben. A megjelent segédanyagokkal, 
Facebook és Instagram bejegyzésekkel az őrsve-
zetők közösségét, munkásságát erősítettük.

Vándorkiállítás: Vitek Norbert egy nagyszerű 
kiállítást tervezett és valósított meg! A kiállítás 
úgy van megvalósítva, hogy „házhoz vihessük”, 
hogy minél többen láthassák ezt. 

EMLE: Partnerségi szerződést írtunk alá az Er-
délyi Magyar Látássérültekért Egyesületével, amely-
ben vállaltuk, hogy segítjük és népszerűsítjük egy-
más munkásságát.

Díj: Június 10-én Budapesten a szövetség átvette a 
Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat, melyet a Pol-
gári Magyarországért Alapítvány adományozott szá-
munkra elismerésképpen az erdélyi magyar kisebbség 
ifjúságának felelős, öntudatos és hitében erős polgárrá 
neveléséért, valamint a magyarságért végzett, több 
mint emberöltőnyi áldozatkész munkánkért.



2021 | MCSSZF ÉVKÖNYV | 2322

Duna nap: idén is sikeresen csatlakoztunk 
a Torockón megszervezett Duna nap prog-
ramhoz, ahol a gyerekprogramok egy részét 
és az ellenőrző pontokat biztosítottuk. 

Kopjafa állítás: október 1-én, Sepsiszentgyör-
gyön a Tanulók Háza udvarán, felállítottunk né-
hai Gaál Sándor, szövetségi elnök és tiszteletbeli 
elnök emlékére egy kopjafát.

NEK: az RMCSSZ 44 önkéntessel képviselte 
magát a Nemzetközi Eukarisztikus Konferencia 
szervezői csapatában. Köszönjük szolgálatukat!

2021. március 12-én hosszas, türelemmel vi-
selt szenvedés után elhunyt Eigel Ernő, szövetsé-
günk első elnöke. Nyugodjék békében!

2021es év, az őrsvezetők tematikus éve volt. 
A honlapon megjelent feladatokkal, a Face-
book-on és Instagramon megjelent bejegyzé-
sekkel igyekeztünk az őrsvezetők munkáságát 
elősegíteni, a közösségüket erősíteni.

Év végére jelenik meg a Cserkészvezetők to-
borzó kiskönyve, amely a csapatok munkáját hí-
vatott elősegíteni.  

Az szövetségi rendezvények sora bővül egy 
újabb programmal: a felfedező, vándor korosz-
tálynak meghirdetett sítábor. A 2022-es cserké-
szév a segédőrsvezetők éve, amellyel szeretnénk 
köszönetet mondani az munkájukért és példa-
ként állítsuk őket a következő generációk elé. 

Két nagy projektnek fogtunk melyeket 2022-
re szeretnénk kivitelezni: 1. Rovás tankönyv és 
90 leckés oktató videó elkészítése; 2. a vezető-
képző táborokban használatos emlékeztetők 
frissítése és kiadása.
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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

Szövetségünk 2021-ben 1451 taggal és 36 
cserkészközösséggel (31 megalakult és 3 alaku-
ló cserkészcsapat, 2 öregcserkész klub) műkö-
dik. A közegészségügyi előírások alapján elké-
szítettünk egy cserkész Covid automatát, amit 
az aktuális változások fényében folyamatosan 
aktualizálunk. Felmérésre került tagságunk 
Covid-oltottsága, segítve a cserkészprogramok 
szervezését.

Vezetőképzéseink idén az elmúlt évek létszámát 
is megdöntötték a közel 280 résztvevővel. A nagyon 
megszigorodott előírások és a megnövekedett 
feladatok ellenére végül személyes részvétellel 
sikerült megvalósítani a táborokat. Ez, a straté-
giai fontosságú vezetői utánpótlás mellett hatal-
mas erőt és motivációt is adott közösségünknek.  
Létrehoztunk egy Tartalékalapot, aminek a feltölté-
sét a 2021-es tagdíjbefizetések során indítottuk el. 

Megújult a központi honlapunk (www.szmcs.sk).
Személyes programokat csak nyáron és ősz-

szel tudtunk megvalósítani. Az év első hónap-
jaiban sikeresen lezajlott az első online nevelési 
módszertani képzés (NéMóKép) vezetőinknek, 
majd vezetőink segítésére a MentŐV útmutató 
SZMCS változata is, fókuszba állítva a nevelési 
módszerünket. A Megemlékezés napja - Thin-
king Day programmal a közösségi médiában 
nagyon jól meg tudjuk szólítani a már nem ak-
tív cserkészeket is. Szövetségünk lelki életének 
megújulását segíti a Kalász lelki közösségünk, 
akik egész évben ötletes és vonzó programok-
kal szólítják meg tagjainkat, kezdve a Nagyböjti 
bingótól az adventi Quattroval bezárólag. A lelki 

közösség tagjai összeállítottak egy segítő kiad-
ványt is a táborok, tanyázások szervezői részére 
tele lelki programú tevékenységekkel. 

A már említett vezetőképzéseink voltak a le-
zárást követő első országos személyes rendezvé-
nyeink. Országos programok, amiket még sze-
mélyesen tudtunk megtartani: a 100 fős Családos 
cserkészek nyári tábora Krasznahorkaváralján, a 
Vascserkész csapatváltó teljesítménytúra Murány-
ban (közel 100 résztvevővel), az Országos Méta-
bajnokság Tardoskedden (350 feletti részvétellel). 
Az SZMCS önkéntesei is részt vettek a Nemzeti 
Eucharisztikus Konferencia közös cserkész kon-
tingensében, ahogy a NEK előkészületeiben és az 
augusztus 20-ai Szent Jobb körmeneten is. A NEK 
során is sok feladatuk volt, de többnyire pozi-
tív élményekkel tértek haza. A pápa szlovákiai 
háromnapos útja során szinte minden nyilvános 
helyszínen részt vettek az SZMCS tagjai is (volt, 
ahol hivatalos meghívottként, volt, ahol egysze-
rű zarándokként).
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A Cserkészvezetői Konferencia a közegészség-
ügyi hivatal utasítása miatt már az utolsó utáni 
pillanatban került át a személyes találkozó helyett 
a virtuális térbe, ennek ellenére egész nap aktív 
részvétel volt az egyes témáknál, sokan bekap-
csolódtak, létszámuk megközelítette a személyes 
találkozóra előzetesen bejelentkezettek számát.
Az évet idén is a nemzetközi Betlehemi Békeláng 
lángosztó stafétájával zártuk, és bár a szigorú 
előírások mellett nem volt könnyű kivitelezni, 
de rendben és időben sikerült mindenhova el-
juttatni ez alkalommal is.

Az év során kiemelt helyen szerepelt a 2021-es 
szlovákiai népszámlálási kampány, ahogy az Ester-
házy- és Széchenyi-emlékévekbe való becsatlako-
zásunk is (kiállítások szervezése, önkéntes munka 
emlékéves eseményeken, emlékjelek telepítése).

Sikerült az előző évek mentorprogramját 
folytatnunk, immár önkéntes alapon beindítva 
azt. Az önkéntes mentoraink még egy nevelési 
módszertani képzésen is részt vettek, hogy a leg-
frissebb tudással felvértezve induljanak a csapa-
tok segítésére. Jelenleg az SZMCS-ben 9 önkén-

tes mentor dolgozik. A mentorok és a mozgalmi 
elnökség munkájának segítésére alakítottuk ki 
és indítottuk el a Mozgalmi módszertani mun-
katársi munkakört. 

Idén első ízben volt gyakorlatban alkalmazva 
az előző évben újjágondolt őrsvezető képzésünk, 
ezzel is megerősítve a kiscserkész és cserkész 
korosztályú tagjaink nevelését. A vezető jelöltek 
immár a képzés elején választhatnak, hogy milyen 
korosztállyal szeretnének a jövőben foglalkozni, 
és ehhez mérten kapnak korosztály-specifikus tu-
dást, gyakorlatokat és módszereket a képzés során. 

A tavalyi év őrsvezetői felmérését követően idén 
a roverkorosztályunkat (15-25 évesek) és azok igé-
nyeit, szolgálatkészségüket térképezzük fel.

Februárban Értékelő Közgyűlést tartottunk, 
online formában. Az Intéző Bizottságunk el-
kezdte az alapszabály teljes átdolgozását, az 
Ellenőrző Bizottság elkezdte a bő két ciklussal 
ezelőtt elfogadott szervezeti felépítésünk felül-
vizsgálatát is.

A mozgalmi elnökségünk nekikezdett a szö-
vetségi stratégiánk kialakításának a következő 
10 éves időszakra, melyhez szakmai segítséget is 

kaptunk a Szervezetfejlesztők Magyarországi Tár-
saságának Social Impact programján keresztül. 

Az Elnökség véleményezte Szlovákia készülő 
új ifjúsági stratégiáját és képviseltette magát az ez-
zel kapcsolatos online konzultációs alkalmon is. 

Bekapcsolódunk a 2022-2023-as Petőfi emlékévbe.
Mozgalmi szinten az elmúlt két évben elma-

radt rendezvényeket szeretnénk pótolni, szemé-
lyes részvétellel. Folytatjuk a 2023-as Nagytá-
borunk előkészületeit is. A csapatok folytonos 
támogatása céljából szeretnénk megerősíteni 
az önkéntes csapatmentorok hálózatát. A ve-
zetőképző táboraink szervezői csapatát szintén 
szeretnénk megerősíteni mind szakmai, mind 
logisztikai szempontból. Továbbra is tervezzük 

a csapatvezetőkre fókuszáló, moduláris képzés 
mielőbbi elindítását. Nevelési szinten a mód-
szertanunk és a bevezetett újítások ismertetése, 
minél szélesebb körben való átadása a cél.

Szervezeti szinten egyik fő célkitűzés az SZMCS 
stratégia és akcióterv véglegesítése. Fontos célki-
tűzés az is, hogy a lehető legtöbb cserkészcsa-
patunknál sikerüljön beindítani a származtatott 
jogalanyiságot, elősegítve ezzel cserkészközössé-
geink anyagi önfenntarthatóságát is. Tervezünk 
egy, csak a tagságnak szóló belsős honlapot is, 
ahol a szervezet és mozgalom életével kapcso-
latos anyagok, útmutatók, segédeszközök kerül-
nek megosztásra.
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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 szövetség 2021-ben három cserkészcsa-
patnak hagyta jóvá a névhasználatot. A három 
csapat létszámban és tevékenységben is fejlődik, 
gyarapodik, így ha ez a folyamat továbbra is így 
halad, akkor jövőre állandó működési engedély-
ben részesülhet a kanizsai, tótfalusi és gunarasi 
cserkészcsapat. Taglétszámban növekedés a jár-
ványügyi helyzet miatt nem történt 2021-ben. 
Az eddigi programjainkat sikerült megtartani 
és az új kezdeményezéseknek is helyt adtunk. 
A 2021-es év elején online formában sikeresen 
megtartottuk három alkalmas segédőrsvezető 
képzésünket. Szövetségünk 20 képesített segéd-
őrsvezetővel gyarapodott tavasszal. 2021 nyarán 
Fejértelepen szerveztük meg őrsvezetőképző tábo-
runkat, amelyet 14 jelölt végzett el. A vezetőkép-
ző tábor mellett minta altábor is megvalósult. 
Kiemelendő, hogy az őrsvezetőképző táborban 
résztvevők fele érkezett alakuló csapatokból.
Az őrsvezetőképző táborban vajdasági, kárpát-
aljai, erdélyi és magyarországi cserkészvezetők 

vettek részt kiképzőként. Csapatvezetőineknek 
az idei alkalommal is megszerveztük a csapatve-
zetői találkozót október elején a Tarcal hegyen. 
A csapatépítésen kívül, kirándultunk a 2001-es 
vezetőképző tábor helyszínére is, ahol körbejártuk 
a táborhelyet és történelmi előadást is meghall-
gattunk a táborról. Egy cserkészünk sikeresen 
teljesítette a regös segédtiszti képzést Kazáron, 
amelyet a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
szervezett. A Magyar Cserkészszövetségek Fó-
rumának Segédtiszti képzésén egy fő vett részt 
Szentmihályról és egy kiképzővel képviseltük 
szövetségünket a táborban. Fontosnak tartjuk, 
hogy kiképzőinknek legyen lehetősége más ma-
gyar cserkészszövetségek vezetőképző táboraiban 
is részt venni. 2021-ben két tagunk vett részt ki-
képzőként a Románai Magyar Cserkészszövet-
ség őrsvezetőképző táborában.

Az idei évben is részt vettek csapataink az Ösz-
szetartozásunk Tüze programban. A Budapesten 
tartott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszu-
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son szövetségünket hat fő képviselte. A magyar 
cserkészszövetségek őrsök közötti vetélkedőjé-
ben, azaz az Össze-Szövő vetélekdőben két őr-
sünk vett részt. A kanizsai csapat Galamb őrse 
első helyezést ért el az Össze-Szövő cserkész 
korosztályában, míg kiscserkész kategóriában 
a szentmihályi Medve őrs szerezte meg a do-
bogós első helyezést. Szövetségünk alelnöke 
vett részt a Romániai Magyar Cserkészszövetség 
Gyergyószárhegyen tartott emlékműavatásán. 
A Betlehemi Békeláng központi átadó ünnepsége 
az idei évben Újvidéken került megszervezésre. 
A Betlehemi Békelángot a 2021-es évben is több 
magyar intézménynek, plébániának, művelődési 
egyesületnek és ifjúsági szervezetnek átadtuk.

Cserkészvezetőink munkájának elismerése-
ként Plakett díj elismerést készítettünk. Hat ka-
tegóriában volt lehetőség jelölni cserkészveze-

tőket munkájuk elismeréseként. A plakett díjak 
kiosztására 2022 februári közgyűlésen kerül sor. 
Vonzó cserkészet kialakításának céljából vízi 
szakági képzést szerveztünk tagjaink számá-
ra. Szintén 2021-es évben megalakult lelkiségi 
munkacsoportunk, amely vallási módszertan 
és lelki élet elmélyítését segítik a csapatokban. 
Szövetségi lelki napunkat 2021 november végén 
szerveztük meg Muzslyán.

Csapataink megerősítése és cserkészvezető-
ink képzése. Segédőrsvezetőképzést szeretnénk 
szervezni Vajdaságban 2022-ben. A már meglé-
vő programjaink minőségesebbé tétele és mun-
kánk láthatóbbá tétele is cél 2022-ben.
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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 járványhelyzet ellenére sikerült a teljes 
mértékben megvalósítani éves terveinket és 
erősíteni csapataink közösségérzetét. Mind több 
felnött, szülő támogatja munkánkat. így erő-
södok csapataink jelentősége is a közösségben. 
Legagyobb növekedés érezhető a pályázat írások 
és elnyerése terén, melyek az előfeltételei prog-
ramjaink megvalósításának.

A 2021-es évben mindkét csapat megtartotta 
a nyári táborát. Az Árpádfejedelem Cscs a Dunai 
töltés menti erdészház telkén szervezte meg első 
önnáló táborát,  míg a Zrínyi Miklós Cscs a samo-
bóri dombok között táborozott, ahol 6 kiscserkész 
tett igéretet és 5 cserkész fogadalmat. A HMZM-
CSCS tavaszi portyája a kurterevói medve mene-
déktelepen lett megtartva a Velebit hegyláncon.

A Horvátországi Magyarok Zrínyi Miklós 
Cserkészcsapat az idén ünnepelte alakulásának 
25-ik évfordulóját. Ez alkalomból emlékkönyv 
kiadására került sor. A népdal éneklés, néptánc 
és citerázás teljesen beépült csapatunk tevékeny-
ségeibe.

2022 őszére ismét Horvátorszégban, Zág-
rábban szeretnénk megszervezni a Fórum őszi 
ülését, és ennek keretein belül a Magyar  Cser-
késszöve tségekkel is megemlékezni Csapatunk 
negyed évszázados alakulásáról, és alapítónk, 
Likó János bá tevékenyégét feleleveníteni, aki az 
idén sajnos elhagyott bennünket. Célkitűzéseink 
erősiteni a vezetőséget, őrsvezetők kiképzése.
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Összmagyar Cserkésziroda
Az Összmagyar Cserkésziroda 2021-es éve a 2020-ban elkezdett folyamatok stabilizálódásának, 

és emiatt az egyre erősödő hatékonyság évének nevezhető. Kialakultak és megerősödtek a feladatkö-
rök(igazgató és titkárságvezető), magabiztosabban végeztük a feladatainkat és hűségesen dolgoztunk 
az MCSSZF munkáját segítve, a tagszövetségek által meghatározott tervek és elképzelések végrehaj-
tásában. 

Az Összmagyar Cserkésziroda első számú feladata az önkéntesek támogatása a közös, összma-
gyar programok és események szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában. Biztos háttér és 
támasz szeretnénk lenni a mozgalmi munkában aktív vezetőinknek. 

A 2020-ban kigondolt új, a mozgalmi munkát jobban fókuszba helyező rendszer alakult és ido-
mult a valós helyzethez és feladatokhoz. Bár a rendszer felállítása és felállása hosszabb folyamat, mint 
eredetileg gondoltuk, az ÖCSI hatékony és naprakész működése és működtetése továbbra is kiemelt 
célunk, hiszen mi ezzel (is) teszünk a tagszövetségeink cserkészeiért és azért a jobb világért.

Reméljük, hogy 2022-ben a megválasztott új elnökség és a Fórum céljainak végrehajtásáért dol-
gozó Iroda közösen továbbra is egy összehangoltan működő szervezet lesz, mely hatékonyabbá és a 
magyar cserkészek számára kézzelfoghatóbbá teszi az MCSSZF munkáját.

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 olaszor-
szági Firenze városából fiatal lovagok Jeruzsálem-
be mentek, azzal a céllal, hogy a reményt jelké-
pező betlehemi békelángot elhozzák városukba. 
A lovagok három évvel később, 1099-ben épp Ka-
rácsony előtt érkeztek vissza Firenzébe a betlehemi 
békelánggal, ám ezt a Pápa már sajnos nem élte meg. 
A békelángot a firenzei Katedrálisban helyezték 
el, s innen vitték otthonaikba a családok a re-
ményt jelképző lángot, mely egyenesen Krisztus 
születésének helyéről érkezett. A hagyomány fe-
ledésbe merült, ugyanis ez volt a középkor első 
és egyben utolsó békelángja. 

A Betlehemi Békeláng újkori története Linz 
város egyik televíziós karácsonyi műsorához kap-
csolódik, akik a békét jelképező lánggal próbálták 
felhívni az emberek figyelmét adományok gyűj-
tésére és jótékonysági kezdeményezések támo-
gatására 1986-ban. A Betlehemi Békelángot egy 
mozgássérült gyermek hozta el Linzbe Jeruzsá-
lemből repülővel, speciális lámpással. A műsor 
szerkesztői egyszeri figyelemfelkeltő akcióként ter-
vezték meg az eseményt, de két évvel később már 
Ausztria határain kívül is eljutott a láng. A közhi-
edelemmel ellentétben a cserkészek a láng szer-
vezett terjesztésébe csak 1989-ben csatlakoztak. 
A posztkommunista országokban 1989-ben le-
zajlott rendszerváltások következtében újjáala-
kuló és megalakuló cserkészcsapatok segítségé-
vel a Betlehemi Békelángot ebben az évben már 
Budapestre és Temesvárra is eljutatták. Azóta 

eltelt 32 esztendőben a magyar cserkészszövet-
ségek a Kárpát-medencében bekapcsolódtak 
a Betlehemi Békeláng akcióba és évről évre to-
vábbadják a lángot. 

Betlehemi békeláng mottója 2021-ban: Vess 
Békét - arass Igazságot! vö. Jak 3, 13-18

A Betlehemi Láng elsősorban arra emlékeztet, 
hogy Isten egykor emberré lett, és ma is közel van 
hozzánk, és szeret minket. Ugyanakkor a láng a béke 
hírnöke is (német neve Friedenslicht - “békeláng”), 
hiszen Betlehemben Jézus születésekor az angyalok 
énekükben békességet kívántak minden embernek 
(Lk 2, 14). A láng tehát Isten szeretetének és békéjé-
nek üzenetét hordozza. Mi cserkészek jó szolgálatot 
tehetünk azzal, hogy azt eljuttatjuk, egyházközsé-
günkbe, iskolánkba, a körülöttünk elő közösségek-
hez, 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 köl-
csönös bizalom és szeretet jele is ez a láng. 
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A fennálló járványhelyzet miatt az idei év-
ben is az ausztriai központi lángátadó ünnep-
ségre online tudtunk bekapcsolódni. A Magyar 
Cserkészszövetségek Fórumának képviselői he-
gyeshalmi határátkelőnél a határkőnél vették át 
a Betlehemi Békelángot az buregenlandi osztrák 
cserkészektől 2021. december 12-én. Délután 
Budapesten a Magyar Szentek Templomában 
került sor a központi lángátadó ünnepségre, 
amelyen a magyarországi cserkészkerületek 
képviselői és a határon túli cserkészszövetségek 
küldöttei vették át a Betlehemi Békelángot. Po-
povics Emese kárpátaljai cserkész éneke meghitt 
hangulatot teremtett a láng átadására. Budapest-
ről a cserkészek a határon túli magyar területek-
re vitték tovább a Betlehemi békelángot, hogy 
staféta rendszerben gyertyáról gyertyát gyújtva 
továbbítsák cserkésztestvéreiknek és magyar kö-
zösségeiknek. 

Kiemelném, hogy az idei évben első alka-
lommal nem csak a Kárpát-Medencébe, hanem 
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség I. európai 
kerületében a németországi magyar cserkészek-
nek is átadásra kerül a Betlehemi Békeláng.

Országonként eltérő járványügyi szabályok 
betartásával az elmúlt évek hagyományait foly-
tatva több mint 300 településre sikerült elvinni a 
Betlehemi Békelángot tagszövetségeinkbe, ösz-
szesen 8 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 feladata, hogy hir-
desse a láng fontosságát és továbbadja minél 
több közösségnek, családnak és embernek. 
Cserkészeink a Betlehemi Békelángot őrzik, óv-
ják, táplálják, hogy ne aludjon ki, ahogy a békét 

és a szeretet is az ember szívében. Felelősség és 
egyben kötelesség a láng őrzése és továbbadása, 
mely a rohanó világban megvilágít, utat mutat 
nekünk, cserkészeknek és emlékeztet bennün-
ket Isten szeretetének és békéjének üzenetére. 

Farkas Zsuzsanna
MCSSZF, Betlehemi Békeláng koordinátor
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Összetartozásunk Tüze A múlt évi, a trianoni centenáriumi megem-
lékezésre született és megvalósult egy merész 
ötletünk: elhatároztuk, hogy szervezünk egy 
akciót, amelyhez bárki csatlakozhat. Az Össze-
tartozásunk Tüze nevet adtuk neki. A nagyobb 
tűzgyújtási eseményeknek amúgy is van hagyo-
mánya a magyar cserkészek között: az 1933-as 
gödöllői jamboree idején a Magyar Cserkészszö-
vetség megrendezte a Magyar Szolidaritás Napját, 
amikor az előre megbeszélt napon a cserkészek tá-
bortüzeket gyújtottak egész Magyarországon és az 
elcsatolt területeken; 1996-ban a Millecentenári-
um alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkészszö-
vetség szervezett máglyagyújtási akciót a Kárpátok 
gerincére, a valamikor ezeréves határra; 2003 au-
gusztusában a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
felújította ezeket a kezdeményezéseket, és ennek 
nyomán az egész világon fellángoltak a cserkész 
tábortüzek vagy gyertyácskák, időzónánként kör-
bejárva a Földet.

Az eredeti gondolatmenetünk szerint nem 
csupán a tragikus trianoni békediktátumra em-
lékeztünk akciónkkal, hanem Szent István király 
ezer esztendős keresztény államiságára és tłz év-
vel ezelőtt megszavazott, kettős állampolgárság-
ról szóló törvényre is, ami lehetőséget adott az 
elcsatolt területeken élő és a világban szétszóró-
dott magyarok számára, hogy közjogi értelemben 
újra az anyaország részévé, annak állampolgárai-
vá válhassanak, vagyis a területi szétszakítottság 
ellenére újra összetartozhassanak.

Ötletünk nagy sikert aratott, hiszen hat kon-
tinens 73 országában több mint 6000 tűz gyul-

ladt meg. Egyszeri alkalomra terveztük, viszont
a rengeteg pozitív reakció, köszönet, hála és a foly-
tatás kérése, amiket szóban vagy levélben kaptunk 
azt fogalmazta meg bennünk, hogy talán tényleg 
meg kellene ismételni idén is, sőt, akár egy min-
den évben megismétlődő hagyományt teremthe-
tünk, ahol az világ magyarjai minél több ország-
ból, településről, közösségből, családból lélekben 
együtt lehetnek, a magyar nemzethez tartozónak 
érezhetik magukat, egy-egy tűz, láng mellett a szét-
szakítottságunk helyett az összetartozásunkról be-
szélhetnek. A magyar közösséghez tartozásunk 
egy sajátos szimbólumaként fogalmaztuk és 
hirdettük meg ezt az eseményt is, amire vártuk 
politikai és világnézeti hovatartozástól függet-
lenül minél több magyar érzésű ember, család, 
közösség, szervezet, intézmény, egyházközség, 
önkormányzat, párt csatlakozását szerte a nagy-
világban.

A szervezést, koordinálást és a költségeket 
idén a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 
vállalta, társszervezőként a Magyar Cserkész-
szövetségek Fóruma tagszervezetei kapcsolód-
tak be, illetve nagyon sok civil szervezet, önkor-
mányzat, médium csatlakozott partnerként.

Ismét nagyon sikeres volt az akciónk, hiszen 
hat kontinens közel 40 országának 600 települé-
sén mintegy 1000 helyszínen lobbant fel a tria-
noni békediktátum emléknapján, a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napján, 2021. június 4-én, budapesti 
idő szerint 20:21-kor az Összetartozásunk Tüze! 
Nagyon örültünk, hogy nagyon sok település, 
egyesület, közösség már ehhez az ötletünkhöz 
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csatlakozva szervezte meg saját megemlékezési 
ünnepségét és így voltak olyan helyszínek, ahol 
több ezre is részesei voltak a Tűz meggyújtásának.

A gyujtsukmeg.ma weboldalunkon keresztül 
lehetett a tűzgyújtóknak regisztrálni és a tűz he-
lyét egy interaktív térképen feltüntetni. Ide lehe-
tett feltölteni azokat a képes-videós beszámolókat, 
amelyeket a Tűznél készítettek, sőt, újításként, meg 
lehetett hívni egy vagy több már regisztrált közös-
séget, hogy virtuálisan de élőben közösen gyújtsák 
meg tüzeiket akár különböző kontinenseken is, 
sőt, akár új ismeretségek, barátságok alakulhassa-
nak ki. A felület most is elérhető és visszanézhető. 

Az esemény Instagram és Facebook ol-
dala is komoly látoga-

tottságot és követőt produkált.
Örültünk, hogy idén is ilyen sok embernek, 

közösségnek tudtunk egy nemzeti összetarto-
zási élményt okozni és a cserkészet jó hírét is 
öregbíteni. Köszönet minden szervezőnek, part-
nernek, támogatónak és résztvevőnek. 2022-ben 
ismét találkozunk!

A szervezők nevében:
Popovics Pál cst, KáMCSSZ
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Össze-SZÖVŐ A tavalyi év minden őrs számára picit nehezebb 
volt, ezért úgy döntöttünk, hogy a 2020-2021-es 
cserkészévben is elindítjuk az ÖSSZE-SZöVŐt. 
2020 novemberében elkezdtük a munkát a szö-
vetségi kapcsolattartókkal, akikkel az online tér-
ben rendszeresen találkoztunk. A tavalyi évhez 
hasonlóan, 3 online fordulóból, egy szövetségi és 
egy kárpát-medencei döntőből állt össze a vetél-
kedő. Ami újítást hoztunk, az a keretmese volt. 
Egy nyomozásban segíthettek az őrsök, ahol Ernő 
bácsi eltünése után nyomoztak. 

A járványhelyzet miatt, a szervezőkkel úgy 
döntöttünk, hogy minden forduló csak egy online 
beküldött feladatot tartalmazzon, hogy az őrsök-
nek se legyen megerőltető, mert minden ország-
ban más –más korlátozások voltak. 

A tavalyi évben 55 őrs jelentkezett a vetélke-
dőre. Ami különleges volt, mert ezek mind 15 
különböző országból származó őrsök voltak. 5 
szövetség képviseltette magát, ami korosztályok-
ra lebontva így nézett ki: 13 kiscserkész őrs, 30 
cserkész őrs, 12 kósza őrs. 

Ütemezés:
Regisztráció és első forduló:
2020.11.16.-2021.01.05.
Második forduló:
2021.01.06-2021.02.05.
Harmadik forduló:
2021.02.06.-2021.03.05.
Kárpát-medencei döntő:
2021.05.07.

Eredmények:
Kiscserkész korosztály:
III. helyezés
KMCSSZ, 206, Bocs őrs 
II. helyezés:
RMCSSZ, 30, Szarvas őrs
I.helyezés
VMCSSZ, 47, Medve őrs

Cserkész korosztály:
III.helyezés
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MCSSZF Vezetőképzési Konferencia Tavaly 2020 januárjában első alkalommal 
került megszervezésre a Magyar Cserkészszö-
vetségek Fórumának (Továbbiakban: MCSSZF) 
Vezetőképzési Konferenciája (Továbbiakban: 
VK konferencia). A konferencia végén elhatá-
roztuk, hogy 2021-ben is megtartjuk a VK kon-
ferenciát, ám akkor még nem gondoltuk volna, 
hogy a koronavírus járvány miatt online térben 
kerül megrendezésre az esemény. 

Járvány ide vagy oda, a MCSSZF VK konfe-
rencián 60 vezetőképzéssel foglalkozó résztvevő, 
10 országból és 2 kontinensről volt jelen 2021. 
január 15 és 17. között. A háromnapos online 
konferencia keretében a szakmai részek meg-
kezdése előtt és után is volt lehetőség kötetlen 
egyeztetésre, ismerkedésre és beszélgetésre az 
online kávéház keretében. A VK konferencia 
célja, hogy megismerhessék a magyar cserkész-
szövetségek egymás vezetőképzéseit azok mű-
ködését, szakmai tudást osszunk meg és hogy 
a cserkészvezetők közötti kapcsolat erősödjön 
összmagyar szinten.  

A VK konferencia első napján, pénteken 
Lendvay-Lintner Imre a MCSSZF elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket, amelyet Bedekovics 
Péter Összmagyar Cserkésziroda igazgató, re-
formátus lelkész imája követett. Az első blokk 
ismerkedéssel telt, majd a nemformális módsze-
rek tárháza - módszertani segítség az élvezete-
sebb képzésekhez című előadást hallhattuk. 

Szombaton a VK konferencia második nap-
ján a résztvevők képzésenként, külön őrsökben 
tárgyalták meg a legfontosabb kérdéseket. A 

szakmai megbeszéléseken a képzések bemuta-
tása (segédőrsvezetőképzés, őrsvezetőképzés, 
segédtiszt és cserkésztisztképzés) mellett azok 
tematikájának áttekintése, az elő és útófeladatok 
rendszere valamint a képzések szerepének és 
céljának megvitatása voltak a témák. Az sőv. és 
az őv. őrsben külön témaként a gyerekvédelem 
is górcső alá került. Minden képzés esetében a 
használt módszereket és eszközöket is áttekin-
tették a résztvevők.   

A harmadik és egyben zárónap alkalmával a 
képzési kompetenciák témakörével foglalkoz-
tunk. A VK konferencián a koronavírus járvány 
alatt alkalmazható már bevált, vagy használható 
jó gyakorlatok és ötletek átbeszélésére is szentel-
tünk időt. 

Az online VK konferencián résztvevők új 
ötletekkel, bevált gyakorlatokkal és szakmai tu-
dással gyarapodtak. A háromnapos konferencia 
jó hangulatban telt és öröm volt, hogy minden 
magyar cserkészszövetségből voltak résztvevők. 

Kaszper Blanka csst.
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Fórum STVK A 8.sz. MCSSZF STVK-nak 2021. januárjában 
31-en vágtak neki. A táborba 22-en jöttek el. 1-1 
cserkésztestvér a KáMCSSZ-ből, az RMCSSZ-ből 
és a VMCSSZ-ből, 8-an a KMCSSZ-ből és 11-en
az SZMCS-ből. A képzést már 19-en abszolválták, 3-an 
még kérték, hogy legyen számukra kitolva a képzést le-
záró feladat határideje. A képzést 9 képző biztosította, 
4-en az MCSSZ-ből, 1-1 képző a KáMCSSZ-ből, VM-
CSSZ-ből és a KMCSSZ-ből és 2-en voltunk az SZMCS-
ből. Ezek a nyers számok.

Ha a számok mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy 
az egy ízig-vérig összmagyar cserkészrendezvény volt, 
annak minden előnyével és nehézségeivel, ami az aktu-
ális közegészségügyi helyzetből fakadt. Nagyon jó volt 
látni, hogy a képzésben résztvevő jelöltek és képzők is 
nyitottak arra, hogy egymás tudásából gazdagodjanak. 
Ez már a hivatástisztázón nagyon szépen megmutatko-
zott, amikor egy beszélgetésben spontán az lett a téma, 
hogy hol milyen csatakiáltások vannak, kinek mi a ked-
venc népdala. Az egymástól tanulás és egymáshoz kap-
csolódás fontosságának az elvét igyekeztünk az egész 
képzés alatt érvényesíteni. Nagyon jónak tartom azt is, 
hogy a képzésben megvalósított hivatástisztázó betöl-
tötte abbéli szerepét, hogy a jelöltek átgondolták azt, 
hogy mit jelent számukra a segédtiszti hivatás és hogy 
az hogyan fér bele az életükbe, ill. hogy a cserkész-élet-
pályájukban már el érkeztek-e oda, hogy segédtisztté 
váljanak. Történetesen volt, aki azt mondta, hogy még 
most nem tart ott, és el is állt a képzéstől..

A segédtiszti hivatás tele van kihívásokkal, új 
feladatokkal és néha kudarcokkal is. Azt gondo-
lom, ahhoz , hogy vezetőként mindezeknek meg 
tudjunk felelni ill. túl tudjunk rajta lépni, szük-

séges egy közösség, ami megtart. Az, hogy a 8.sz. 
MCSSZF STVK résztvevőinek közössége képes 
megtartani tagjait a nehéz helyzetekben, már a tá-
borban is érződött. Azóta egy-egy alkalommal 
visszahallom, hogy a résztvevők tartják a kapcso-
latot és az őrstagok keresik egymást, és ha szüksé-
ges, segítik egymást.

A képzésben, és így a táborban, is sok minden 
megújult az előző évekhez képest. Mindemellett 
a fórumos ST képzés minden fontos hagyomá-
nyát, elemét és jelképét igyekeztünk megtartani. 
Ezzel együtt nagy hangsúlyt fektettünk a vezetői 
kompetenciák fejlesztésére, teret adtunk a kérdé-
seknek és bevezettünk új, más magyar ST képzé-
sekben már hagyománynak számító történéseket 
a táborba. Úgy gondolom, hogy ezzel sikerült 
egyedi és megismételhetetlen élményeket és em-
lékeket adni a résztvevőknek.

Zárásként még annyit mondanék, hogy nagyon 
jó volt együtt dolgozni a jelöltekkel és a képzők-
kel is. Mindenki beleadott mindent, hogy a ma-
ximumot hozza ki magából és a táborból. Így volt 
egyfajta könnyedség az egészben, még akkor is, 
amikor nagyon fáradtak voltunk mindannyian. 
Köszönet ezért mindenkinek, jelöltnek és képző-
nek egyaránt. Köszönet a képzőknek hogy egyéni-
ségek voltak és az mellet kiváló csapatjátékosok is. 
Igazából ugyanez elmondható a jelöltekről is, akik 
mostmár, mikor íródik ez a beszámoló, képzett se-
gédtisztek. Ehhez ezúton is gratulálok Nekik!

Jó munkát!
Gál Erik, 8.sz.MCSSZF STVK, tpk.
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A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma hagyo-
mányainak megfelelően a tagszövetségek októberi 
közgyűlésére készültek. Az elmúlt két évben csak on-
line felületeken találkoztunk, így mindenki várta már 
a személyes találkozót, amelyre 2021. október 1 és 3 
között került sor Gyergyószárhegyen. 

A házigazda szerepet a Romániai Magyar Cser-
készszövetség töltötte be. A MCSSZF gyűlés előtt
a tagszövetségek vezetői Sepsiszentgyörgyön gyüle-
keztek péntek délután a Tanulók Házának udvarán. 
A találkozó ünnepélyes kopjafa avatással vette kezde-
tét, ahol Lendvai-Lintner Imre MCSSZF elnök mon-
dott beszédet, Székely István helyi csapatparancsnok 
és körzetvezető, valamint Molnár Szilárd a Romániai 
Magyar Cserkészszövetség elnöke ismertette Gaál 
Sándor cserkészvezető életútját. A kopjafát dr. Kere-
kes László segédpüspök, cserkészvezető és Kovács 
Levente kökösi református lelkész szentelte meg. Gaál 
Sándor több mint 20 évig volt a Romániai Magyar 
Cserkészszövetség elnöke, több zarándokutat szer-
vezett a Betlehemi Békeláng ausztriai központi átadó 
ünnepségére, számos tábort és programot szervezett 
Sepsiszentgyörgyön és egész Románia területén. Ko-
szorút helyzetek el a város vezetősége, a családja, cser-
készek, diákok és egyéb szervezetek. A kopjafaavatást 
követően Gyergyószárhegyre indultunk, ahol a kul-
túrotthonban került megrendezésre a fórum gyűlés. 

Szombat délelőtt cserkészindulóval vette kezdetét a 
tanácskozás, amelyen személyesen vettek részt a szövet-
ségek vezetői a Külföldi Magyar Cserkészszövetségből 
(KMCSSZ), Magyar Cserkészszövetségből (MCSSZ), 
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségből (SZMCS), 
Romániai Magyar Cserkészszövetségből (RMCSSZ), 

Őszi Fórum ülés Vajdasági Magyar Cserkészszövetségből (VMCSSZ), 
Horvátországi Magyar Cserkészszövetségből (HM-
CSSZ), a MCSSZF Alapítvány képviselője és online 
csatlakoztak a Kárpátalajai Magyar Cserkészszövetség 
(KáMCSSZ) elnöke és Palugyay-Masátné Dr. Koltai 
Mária Kárpát-medencei összekötő osztályvezető. 

Beküldésre kerültek a tagszövetségek, a Ma-
gyar Cserkészszövetségek Fórum Alapítványá-
nak és az Összmagyar Cserkésziroda beszámolói. 
A beszámolók elfogadása után egyeztettünk a közös 
programokról, képzésekről. A VK konferenciáról, 
az Össze-Szövőről, azaz az őrsök közötti vetélke-
dőről is szó esett a tanácskozáson. A Betlehemi 
Békeláng program 2021-es tervei is bemutatásra 
kerültek a gyűlés folyamán. Szeptemberben a NEK-
en a cserkészek nagy létszámmal vettek részt illetve 
számos programba önkéntesként, segítőként vagy 
résztvevőként is bekapcsolódtak. A gyűlésen szó volt 
a koronavírusi járvány utáni további közös progra-
mokról és a személyes cserkészmunka megindításá-
nak kihívásairól is. A 2021-ben megtartott Össze-
tartozásunk Tűze program eredményeiről Popovics 
Pál a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke 
számolt be.

A szombati tanácskozást késő délután fejez-
tük, így még jutott idő egy kis kirándulásra is 
a Lázár kastélyhoz és meghódítottuk a temp-
lomdombot is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt. 
Vasárnap a gyergyószárhegyi ferences temp-
lomban részt vettünk a misén, majd a Romániai 
Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 31. 
évfordulója alkalmából állított emlékművet ko-
szorúzták meg a tagszövetségek.
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MCSSZF Alapítvány Az alapítvány
neve: Magyar Cserkészszövetségek Fórumá-

ért Alapítvány
székhelye/ postacíme: 1085 Budapest Stahly 

u. 5 I/8.
http://mcsszf.org/magunkrol/alapitvany/
adószáma: 18104439-1-41
bankszámlaszáma: 11711034-20857275
az kuratórium elnöke: Szakács Gusztáv 
drótposta: szakcsgusztv@gmail.com   
Telefon:+36 20 9411181,+36 1 2662273

Az alapítvány vagyona:
Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki, aki az ala-

pítvány céljaival egyetért csatlakozhat adomány 
rendelkezésre bocsátásával. Az alapítvány mint 
jogi személy vagyonának bővítésére jogosult pá-
lyázatokon részt venni.
• Az alapítvány célja és vagyona elsősorban a kö-

vetkezőkre használható fel:
• A tagszövetségek cserkészeinek kirándulá-

saival, táborozásaival valamint egyéb ren-
dezvényeivel kapcsolatos költségek csök-
kentésére, s ezen belül is különösen az arra 
valamilyen szociális szempontból rászoruló 
cserkészek (alacsony egy főre eső jövedelem, 
nagycsaládból származó gyermek) költsége-
inek részbeni, vagy teljes fedezésére;

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

• cserkészotthonok megfelelő, egészséges ki-
alakítására;

• a cserkészmunkában kitűzött feladatok elvég-

zésének megvalósítására (természetismeret, 
magyarságismeret, jellemnevelés, ember-
társszolgálat /elsősegély tanfolyam, betegápo-
lás, idősgondozás, egészségre nevelés, … stb/, 
környezetvédelem, vallásos ismeretek szerzé-
se, sport tevékenységek /kiemelten: kerékpá-
rozás, evezés, túrázás, labdarúgás/ …stb);

• jutalmazások céljára könyvek és egyéb tár-
gyak vásárlására; valamint:

• a tagszövetségek közötti kapcsolattartásra és 
kölcsönös informálásra;

• időszerű súlyponti szakkérdések megvita-
tása szakelőadók és az illetékes szakvezetők 
bevonásával, számukra megbízási díjak kifi-
zetésére;

• egyéni és közös problémák megvitatása és 
megoldási javaslatok kidolgozására konfe-
renciák,   szemináriumok szervezésére;

• szövetségi rendezvények ismertetésére és 
meghívások, cserelátogatások előkészítésé-
re, lebonyolítására;

• közös kiadványok iránti igény felmérésére, 
az esetleges szerkesztés, illetve kiadás lebo-
nyolítására;

• honlap(ok) működtetésére, mely úgy a köz-
vélemény, mint a tagszövetségek informálá-
sát szolgálja;

• a tagszövetségek közti esetenkénti együtt-
működés koordinálására.

 
Az Alapítvány  története:
A akkori jogszabályi környezet miatt a MCSZ-

SZF kérésére két magánszemély hozta létre 2001-
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ben. A Fővárosi Bíróság 60.416/2001.05.26-i 
végzéssel jegyezte be. 1223 Budapest Lépcsős 
u.12 sz alatt. Első kuratóriuma 2003.05.16-ig 
működött Martonné Némethy Márta elnök és 
Dános Ottó valamint Gryneaus András kurató-
riumi tagokkal.

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)
3. Lendvai-Lintner Béla (1056 Budapest, Irá-

nyi u.19-21 II/4)

Az elmúlt másfél év fontosabb megvalósításai:
• a közös segédtisztképzés felszerelés bővítése, 

a vezetőképzés és a regös segédtisztképzés 
támogatása 

•  megkezdtük a  Gödöllő melletti Teleki Pál 
Cserkészpark felújítását a Pilisi Parkerdő 
ZRT lebonyolításában és elvállaltuk hosszú 
távú üzemeltetését a felújítást követően

• biztosítjuk a két legnagyobb  magyarországi 
cserkészkerület raktározási és vezetőképzési 
hátterét és táborhelyeit.

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

nyeink és kiadványaink anyagi, pályázati és 
szervezői támogatása

• pénzügyi háttér és együttműködés biztosítá-
sa a határon túli cserkész pályázatok és ren-
dezvények részére
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Magyar cserkészcsapatok
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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 Scouting 
worldwide. Overcoming the challenges presented 
by the pandemic, we were able in 2021 to achieve 
our chief aim of providing positive changes in the 
lifes of our member associations and scouts.

Common achievements are based on com-
mon goals, therefore modification of the Forum’s 
By-Laws to better meet the present and future 
needs and directions of the member associations 
was a valuable step forward.

The monthly virtual meetings continued in 
2021, further strengthening  the member associa-
tions ties. In addition, the traditional intensive six 
monthly multiple-day meeting was held virtually 
in May and to everyone’s delight in person in Oc-
tober at Gyergyószárhegy, Transylvania as guests 
of the Hungarian Scout Association of Romania. 
For some Forum leaders it was their first actual 
real live meeting.

The leadership training activities occurred in 
a routine manner taking into consideration the 
COVID limitations. An online Leadership Train-
ing conference was held allowing leaders from all 
associations and locations to participate. In addi-
tion to the high quality technical discussions, the 
conference was an opportunity to initiate  per-

sonal contacts which continued during the year 
at additional virtual meetings. Assistant Scout-
master training in a camp setting occurred, with 
pre- and post-sessions being virtual. Scoutmaster 
training unfortunately had to be cancelled due to 
the pandemic.

Naturally the traditional projects involving 
all member Associations continued: the patrol 
competition (Össze-Szövő), the worldwide re-
membrance of the Trianon treaty symbolizing 
the unity of all Hungarians no matter where they 
live, and the Peace Light of Betlehem; all projects 
strengthening the interactions between the As-
sociations and scouts. These programs provide 
a platform to exhibit our cohesion, our common 
Hungarian roots and lead to new all-Hungarian 
scouting traditions no matter where in the wide 
world we live.

Hopefully 2022 will be as successful vis-avis 
cooperation among the Forum members. We 
thank everyone, wherever they may live, for sup-
porting our common Hungarian Scout goals and 
activities.

Das Forum der Ungarischen Pfadfinderverbände
Das Forum der Ungarischen Pfadfinderverbän-

de (im Weiteren: Forum) bezweckt die Entwicklung 
und Stärkung der ungarischen Pfadfinderbewe-
gung weltweit.

Es gelang uns, die durch die Pandemie geschaf-
fene Herausforderungen in 2021 zu bezwingen, und 
wir waren in der Lage unser Hauptziel zu erreichen, 
positive Lösungen für unserer Mitgliedorganisatio-
nen und deren Pfadfinderinnen anzubieten.

Grundlage für gemeinsame Erfolge sind gemein-
same Zielsetzungen. Die Änderung der Statuten des 
Forums, um aktuelle und zukünftigen Bedürfnis-
sen, Entwicklungen und Richtungen der Mitglieds-
verbände besser begegnen zu können, stellte einen 
wertvollen Schritt nach vorwärts dar.

Die monatliche Video-Konferenzen setzten sich 
auch in 2021 fort, und festigten weiter die Bezie-
hungen der Mitgliedsverbände. Zusätzlich wurde 
die traditionelle 6-monatliche intensive mehrtägige 
Treffen virtuell in Mai abgehalten, und zu jeder-
manns Freude persönlich in Oktober in Gyergyós-
zárhegy in Siebenbürgen als Gäste der Ungarischen 
Pfadfinderinnenverband in Rumänien. Für einige 
der Leiter in dem Forum war es die erste persön-
liche Begegnung.

In Anbetracht der COVID-Beschränkungen 
erfolgten die Leiter-Ausbildungsaktivitäten routi-
nemäßig. Unter Teilnahme von Leiterinnen aller 
Mitgliederverbände wurde eine on-line Leiterin-
nen-Training Konferenz abgehalten. Zusätzlich zu 

den qualitativ hochwertigen technischen Diskus-
sionen bot die Konferenz Gelegenheit um persönli-
che Kontakte zu knüpfen, welche sich während des 
Jahres in virtuellen Begegnungen vertiefen konn-
ten. Ein Rotten-Leiterinnen* Trainingskurs wurde 
in Lager-Form gehalten, mit virtuellen Vor- und 
Nachschulungen. Der Gruppenleiterinnen**-Kurs 
musste Pandemie-bedingt abgesagt werden.

Die traditionellen Projekte unter Teilnahme aller 
Mitgliederverbände wurden natürlich fortgesetzt:

Die Patrouillen-Wettbewerb Össze-Szövð (Mit-
einander-verwoben)

Weltweites Gedenken an den Vertrag von Tria-
non symbolisierend die Einheit der Ungarn gleich 
wo sie leben.

Der Friedenslicht aus Bethlehem.
All diese Projekte kräftigen die Verbindungen 

unter unseren Mitgliedsverbänden und unseren 
Pfadfinderinnen. Diese Programme bieten Ge-
legenheit unsere Zusammengehörigkeit, unseren 
gemeinsamen ungarischen Wurzeln zu zeigen und 
führen zu neuen Gesamt-Ungarischen Pfadi-Tra-
ditionen, egal, wo wir in der weiten Welt wir jetzt 
leben.   

Hoffentlich wird das Jahr 2022, soweit es die Zu-
sammenarbeit der Forum-Mitglieder betrifft, eine 
gleicherweise erfolgsreiche sein. Wir danken allen, wo 
sie auch leben mögen, für die Unterstützung unsere 
Gesamt-ungarischen Pfadfinderziele und Aktivitäten.

**Die Ung. Verbände haben alle eine 3-stufige Leiterstruktur 
(Patrouille, Rotte, Gruppe) 
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