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Magyar Cserkészszövetség 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

CSÓLYOSPÁLOSTÓL SZENTGOTTHÁRDIG HASZNOS ÉS ÉRTELMES IDŐTÖLTÉSSEL ALAPOZTÁK 

MEG AZ ÚJ CSERKÉSZCSAPATOK LÉTREJÖTTÉT A SZÖVETSÉG ORSZÁGJÁRÓI 

 

 

Harminchat településre, köztük dinamikusan fejlődő nagyvárosokba és hátrányos helyzetű 
kistelepülésekre egyaránt eljutott a Magyar Cserkészszövetség Országjáró csoportja. A kis létszámú, 
de mozgékony és hatékony csoport azzal a céllal vágott neki az országnak, hogy olyan területeken is 
népszerűsítse a kisközösségi ifjúságnevelést, ahol még nem, vagy csak kis létszámmal működik 
cserkészcsapat vagy ilyen alapon működő ifjúsági közösségi. Az országjárás, és az azzal együtt járó 
értékközvetítés az Európai Unió támogatásával létrejött „TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi 
ifjúságnevelés támogatása” című projekt kereteiben valósult meg.  
 
Az országjáró csoport programjai során többek között Debrecen, Nagykáta, Kisvárda, Sülysáp, Csorna, 

Szentgotthárd, Csólyospálos, Mátramindszent, Oroszlány, Pálháza, Felsőzsolca, Ormosbánya, Pécsvárad, 

Mohács és Makó fiatalságát szólították meg, és az őket tanító-nevelő pedagógusok fogékonyságára is 

számítottak.  

A látogatások  során több mint 4500 gyerekkel és mintegy 100 pedagógussal ismertették meg a cserkészet 

alapjait. A programokat kifejezetten az azokban résztvevő korosztályok számára állították össze a 

Szövetség munkatársai. Pozitív visszajelzés volt, hogy a pedagógusok érdeklődve és nyitottan fordultak a 

bemutatott módszerekhez. Mindenütt elmondták, hogy a fejlesztő játékokat tovább szeretnék folytatni a 

gyerekekkel. Így összességében mind az ifjúság, mind a tanítóik, tanáraik bevonása sikeresnek értékelhető. 

 

Az országjáró csoport legtöbbször fél- vagy egynapos rendezvényt szervezett az iskolákban, települési 

programokon vagy egyházi jellegű rendezvényeken. Ez idő alatt sikerült kellő időt fordítaniuk a gyerekekre, 

illetve a pedagógusok, közösségvezetők bevonására. A programokon izgalmas akadálypályával, kézműves 

programokkal, egyedi kitűző-készítéssel várták a gyerekeket, fiatalokat, illetve a korosztályoknak megfelelő 

közösségi játékokkal mozgatták meg őket, és mindenhová elvitték a cserkészet vándorkiállítását. 

 

A program közösségalapítást célzó tevékenysége hasonlóan eredményes volt. Pálházán, Orosházán, 

Napkoron és Csólyospáloson már elkezdték a működésüket a cserkészcsapatok, Nagykátán, Oroszlányban, 

Tatán pedig az alapítási folyamat elején tartanak az új közösségek. Fentieken kívül több helyen formálódnak 

a közösségek, mely folyamatok kíséréséről a Szövetség gondoskodik.   

 

A cserkészet iránti fogékonyságot illetően a megvalósítók nem tapasztaltak érezhető különbséget 

kistelepülés és nagyváros között. Ugyanakkor azt megfigyelték, hogy a kisebb településeken a fiatalok 

sokkal nehezebben találnak közösségre - a sportfoglalkozásokon kívül a legtöbb helyen nem működik 

semmilyen más közösség, ahol hasznos és értelmes időtöltésre, illetve érték mentén működő kortárs 

közösségre találhatnának. Erre a cserkészet közösségalapú, értékteremtő pedagógiája ugyanúgy kiváló 

alternatívának mutatkozik egy olyan nagyvárosban, mint például Debrecen, illetve egy olyan hátrányos 

régióban lévő kistelepülésen, mint Füzér. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Egy közösség megalapításához és működtetéséhez a fiatalokon, gyerekeken kívül 

legalább egy-két, de ideális esetben még több elhivatott fiatal felnőttre, szülőre vagy 

pedagógusra van szükség. Egy cserkészcsapat működése, hagyományainak, szokásainak, 

programjainak kialakítása nagymértékben függ a vezetőitől, ezért a cserkészet nagy hangsúlyt fektet a 

vezetőképzésre. Mind a cserkészet legkisebb közösségének, az őrsöknek a vezetői, mind egy 

cserkészcsapat vezetői több mint egy-egy éves képzés után kapják meg a képesítésüket. Ezek a képzések 

minőségi garanciát biztosítanak a csapatnak, ugyanakkor a szülőknek is. 

 

 

 

A Magyar Cserkészszövetségről 

 

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára 

származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A 

cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több mint 200 országában 38 millió 

cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett 

felnőttekké váljanak. A Magyar Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World 

Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. A Magyar Cserkészszövetség több 

mint 200 csapatában körülbelül 10 ezer cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében. 

 

 

 

Tovább információ kérhető: 

 

Sándor Viktória 
kommunikációs vezető 
illetve 
Evetovics Zorka 
az Országjáró projektcsoport szakmai munkatársa 
email: kommunikacio@cserkesz.hu, sandor.viktoria@mcssz.hu 
mobil: 36-20/823-1785 
web: http://cserkesz.hu/ 
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