MAGYAR
CSERKÉSZSZÖVETSÉG
I Cím I H-1025 Budapest, Tömörkény utca 3/a
I Postacím I H-1025 Budapest, Pf. 192
I Telefon I Fax I +36 1 394 50 84
I Drótposta I Fax I info@cserkesz.hu I Honlap I www.cserkesz.hu

Sajtóközlemény
Kormányhatározat született az együttműködésről
Magyarország elmúlt 100 évének egyik legnagyobb hatású ifjúsági szervezete, a Magyar
Cserkészszövetség. Jelenleg is 8000 aktív tagja van, és közel ugyanennyi fiatalt egyesítenek
a határon túli magyar cserkészszövetségek.
Az 1948 utáni száműzetésben a cserkészet sokat tett a külföldön élő magyarság identitásának
megőrzéséért, az 1989-ben történt újjáalakulása után pedig az értékalapon álló ifjúságnevelés
kárpát-medencei újjáélesztéséért.
Az elmúlt két évtizedben közel 70 000 magyar fiatal töltött több-kevesebb időt a mozgalomban, melynek különlegessége, hogy a Kárpát-medencében, valamint a diaszpórában élő
magyarság körében kiterjedt hálózattal rendelkezik.
A cserkészek életében jelentős szerepet játszik a rendszeres önképzés és közösségépítés, ehhez
pedig elengedhetetlen a folyamatos fejlődés.
Június 6-án a magyar kormány elismerve a Szövetség munkáját, átfogó, több területre kiterjedő
együttműködési megállapodást kötött a Magyar Cserkészszövetséggel, annak érdekében,
hogy minél több magyar gyerek és fiatal számára nyíljon meg a kisközösséggel való találkozás
lehetősége. A megkötött keretmegállapodás (http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13026) tartalmazza, hogy kormányzati támogatást kap az alulról építkező, ifjúsági kisközösségi nevelés.
Mint a megállapodásban is olvasható: a kormányzat elismeri, hogy a kommunista diktatúra az
MCSSZ 1948-as magyarországi betiltásával, tagjainak üldözésével, vagyonának államosításával
jelentős kárt okozott a magyar cserkészetben. Egyúttal értékeli, hogy a magyar cserkészet
Magyarországon és a környező országokban élő magyarság körében, valamint a világon
szórványban élő magyarok közt is megőrizte az általa képviselt értékeket a kommunizmus
évtizedei alatt.
A kormányzat számára fontos, hogy a MCSSZ a saját tevékenységi területén – kapcsolatrendszere
és együttműködési keretei révén a határon túli cserkészszövetségeket képviselve – be
tudjon kapcsolódni minden olyan nevelési-oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi,
katasztrófavédelmi, sport, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységbe, amelyet a
törvény nem tart fenn kizárólagosan állami vagy helyi önkormányzati szerv illetve intézmény
számára.
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Emellett az illetékes tárcák segítséget nyújtanak a különféle projektek megvalósításában,
valamint rendszeres konzultációban látják az együttműködés lehetőségét. Ezzel támogatják és
elismerik a MCSSZ által végzett közcélú ifjúságnevelési tevékenységek működtetését is.
A szövetség a nemzeti értékeket képviselő megmozdulások hírét, vagy az adódó lehetőségekkel,
projektekkel kapcsolatos információkat, Magyarországon élő, külhoni és a diaszpórában működő
fiatal magyar közösségekhez juttatja el.
A fenti célok elérésére és a feladatok ellátására, 10 éves Összmagyar Cserkészstratégia megvalósításával készül a Magyar Cserkészszövetség, határon túli magyar szövetségekkel szorosan
együttműködve. A stratégiát a kormány támogatandónak találta, és az együttműködés alapjának
tekinti.
A következő években a meglévő közel 500 cserkészcsapat létszámbővítésére, új cserkészcsapatok
létrehozására, a cserkészet nevelési programjának megújítására, a cserkészet láthatóságnak
növelésére, helyi közösségbe való beágyazására, valamint az összmagyar együttműködés
elmélyítésére törekszik a szervezet, annak érdekében hogy minden magyarul beszélő gyerek és
fiatal találkozhasson a cserkészettel.

Néhány szó a cserkészetről:
A cserkészet önkéntes, politikamentes és vallásos ifjúságnevelő mozgalom.
Célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé
növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk
önkénteseink segítségével. Magyarországon a helyi közösségekkel együttműködve 7
éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.

Buday Barnabás
országos elnök
Magyar Cserkészszövetség

További információ:
mcssz@cserkesz.hu I www.cserkesz.hu

