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Vidámság – amely észrevétlenül állandó 
társaddá válik akár a jól végzett munka örömé-
ben, akár a társakkal való együttlétben.

Természetszeretet – ahol a szabadtéri nomád 
élet elsajátítása közben megtanulod ismerni, 
szeretni és tisztelni az állat- és növényvilágot.

VEZETŐKÉPZÉS

Három szinten képezzük vezetőinket:
Őrsvezetők: 4-6 cserkész foglalkozását 

vezetik. Az őrsvezetők korban közel állnak 
őrsük tagjaihoz.

Rajvezetők: több őrsből álló csoportot irá-
nyítanak. 18 éven felüli, általában egyetemi 
éveikben lévő vagy már egyetemi végzettséggel 
rendelkező fiatalok.

Csapatparancsnokok: A helyi cserkészcsa-
pat felelőse. 22 éven felüli, érett, a felelősségre 
felkészült, képzett vezető.

A cserkészvezetők önkéntesen, hivatásuk és 
felelősségük tudatában, minden ellenszolgálta-

tás nélkül végzik munkájukat.

KI LEHET CSERKÉSZ

Tagság szempontjából faji, felekezeti vagy 
társadalmi megkülönböztetést nem teszünk. 
Szeretettel fogadunk be minden gyermeket, 
fiatalt, vagy akár felnőttet, aki magyarul tud 
beszélni és elfogadja a cserkészet 
értékrendszerét, célkitűzéseit?

CSERKÉSZTÖRVÉNYEK

1) A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül 
igazat mond.

2) A cserkész híven teljesíti kötelességeit, 
melyekkel Istennek, hazájának, embertár-
sainak és a magyarságnak tartozik.

3) A cserkész, ahol tud, segít.
4) A cserkész minden cserkészt testvérének 

tekint.
5) A cserkész másokkal szemben gyengéd, 

magával szemben szigorú.
6) A cserkész szereti a természetet, jó az 

állatokhoz és kíméli a növényeket.
7) A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és 

készségesen engedelmeskedik.
8) A cserkész vidám és meggondolt.
9) A cserkész takarékos.
10) A cserkész testben és lélekben tiszta.

A KMCSSZ központja:

Hungarian Scout Association
in Exteris

2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ  07435

USA
Tel:  (973) 208-0450

Fax: (973) 208-1451
kmcssz@aol.com



A MAGYAR CSERKÉSZET 
TÖRTÉNETE

1907-ben indult a cserkészet Angliában, azzal 
a céllal, hogy az életre jól felkészült, testben 
és lélekben egészséges fiatalokat neveljen.
Rövidesen a világ legelterjedtebb i�úsági
mozgalmává vált.

Magyarországon 1910-ben alakultak az első 
cserkészcsapatok. A magyar cserkészet gyors 
fejlődését és magas színvonalát bizonyította, 
hogy 1933-ban Magyarország rendezhette a 
nagysikerű gödöllői cserkész világtalálkozót 
(jamboreet).

1948-ban, amikor a kommunista kormány 
betiltotta a cserkészetet, külföldön már folyt a 
magyar cserkészet. Ma már a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség 70 csapata, 4000 cserkésze 
négy földrészen működik: Európában, Észak-
Amerikában, Dél-Amerikában és Ausztráliában.

A vasfüggöny leomlása után azonnal újjáindult 
a cserkészet Magyarországon és az elszakadt 
területeken. A magyar cserkész ma már testvéri 
fogadtatásra talál a világ minden táján!

A MAGYAR CSERKÉSZET 
KÜLFÖLDÖN

A cserkészetben találja meg a külföldön élő, 
magyar származását értékelő fiatal azt a környe-
zetet, ahol érdekes foglalkozásokkal, barátok 
társaságában fejlesztheti ismereteit, jellemét és 
magyarságtudatát.

A cserkészet nem iskola. A fiatalokat von-
zó tevékenységek révén irányítja a rátermett,  
erkölcsös társadalmi életforma felé: 

Kirándulások, táborozások megismertetik 
a természet szépségeivel, növelik önbizalmát, 
fejlesztik ügyességét, nevelik a másokkal való 
sikeres együttműködésre.

Cserkészfeladatok, akadályversenyek maga-
biztosságra, nehézségek leküzdésére nevelik.

Az őrsi keretben megtanulja a csoportmun-
ka („teamwork”) értékét és fejleszti szervezőké-
pességét.

Nyilvános szereplések és társadalmi szolgá-
latok előkészítik a közösségi életre.

A cserkésztörvények ismerete, önként válla-
lása erkölcsös, erős jellemű embert formál.

Népdalok, népszokások, néptáncok isme-
rete, a magyar nyelv gyakorlása, a magyarságis-

meretek fejlesztése szilárd, tárgyilagos alapokra 
helyezi a nemzethez való kötődést.

Más vidékek, országok magyar cserkészei-
vel való találkozások, táborozások tudatosítják  
a fiatalban a világot átölelő magyar 
cserkészcsaládhoz tartozása érzését.

A cserkészet pozitív értékrendszere,  
a gyakorlati cserkészfoglalkozás, a meghitt  
tábortüzek hangulata, a cserkésztestvériség  
érzése: életre szóló élményt nyújtanak.

MI A CSERKÉSZET?

Közösség – ahol mindig számíthatsz a tár-
sadra, ahol testvéri szeretetben, egymást és  
másokat is segítve találhatsz igazi barátokra.

Szolgálat – amelyre mindig készen állunk, 
ha szólít a kötelesség, a mindennapokban való 
tisztes helytállástól kezdve a rászorultak segí-
tésén keresztül, a mentőakciókig, ha arra van 
szükség.

Kaland – amikor a természetben, magas  
hegyek között, zúgó folyókon és vad-regényes 
tájakon próbálhatod ki magadat.

Hazaszeretet – amely révén tisztán láthatod 
a helyzetedet a világban, anyanyelveddé válik  
a magyar kultúra és közelebb kerülsz  
magyarságtudatodhoz.


