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MAJ’NEM 2010 
A Romániai Magyar Cserkészszövetség 20 éves emléktábora 

 
 

Emlékév a RMCSSZ életében 
 

A Romániai Magyar Cserkészszövetség 2010 februárjában ünnepli 
megalakulásának huszadik évfordulóját. 2011 februárjában pedig a 100 éve megalakult 
első erdélyi cserkészcsapatra emlékezünk. A két különleges időpont közötti időszakban 

EMLÉKÉVET hirdetünk.  

Az emlékévben számos alkalom kínálkozik az együtt ünneplésre, illetve arra, 
hogy megmutathassuk másoknak az erdélyi cserkészetben rejlő értékeket és 
lehetőségeket.  

Az emlékév néhány fontos mozzanata: 
2010. február 13-án megemlékező közgyűlés és Országos Cserkészbál 

Csíkszeredában 
2010. április 24.-én környezettudatos vásárló kampány 
2010. május 15.-én emlékülés a Gyergyószárhegyi Lázár kastély lovagtermében, 

kopjafaavatás és cserkésznap. 
2010. október 1.-én flashmob Erdély különböző településen, ugyanabban az 

időpontban 
2010. október 2.- november 2. Cserkész kiállítás a Csíki Székely Múzeumban, 

Csíkszeredában, interaktív formában, minden korosztály számára 
2011. február 26.-án emlékév záró közgyűlés, emlékezés a székelyudvarhelyi 

cserkészcsapat megalakulásának 100 éves évfordulójára, cserkészbál 
Székelyudvarhelyen 

Emlékévünk megkoronázása mindezen színes programsorozat mellett, a második 
szövetségi nagytáborunk, a MAJ’NEM 2010. 
 

Mit is jelent a MAJ’NEM 2010? 
 

MAJ’NEM = MAdarasi Jubileumi Nemzetközi EMléktábor  

 

Helyszín és időpont 
 
Az emléktábor helyszíne a Hargita lábánál fekvő Csíkmadaras (Csíkszeredától 21 km-re). 
A tábor időpontja: 2010. július 14-23. 
- előtábor: 2010. július 9-13. 
- utótábor: 2010. július 24-25. 
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Keretmese 
 

Az emléktábor a feudális Magyarország világába szeretné eljuttatni a 
résztvevőket. Ez a világ IV. Béla királyunk uralkodásának éveit jelenti, pontosabban a 
tatárjárás után következő, második országépítésnek tekintett időszakot. 

A magyarok őseit kereső, Magna Hungariaból visszatérő Juliánusz barát az, aki a 
tatárveszély hírét hozza Magyarországra. Ő összefogásra és egységre szólítja fel 
nemzetét.  

A tábor konkrét cselekménylánca közvetlenül a tatárdúlás utáni időszakban 
történik. A második országépítő király új várépítést és általános felfegyverkezést rendel 
el. Minden magyar legény és leány megpróbálja minél jobban megerősíteni várát és 
önmagát. Ennek érdekében bejárják az ország minden kis zugát és felfedezve a helyi 
jellegzetességeket, megtanulják a tapasztaltabb honfitársaiktól a fegyverforgatást, a 
fegyvergyártás csínját–bínját, valamint jártasak lesznek a különféle tudományok és 
művészetek berkeiben. Belőlük épül újra Magyarország.  
 

Programok 
 

Az emléktábor programjának mozgatórugója az ország újraépítésének vágya és 
szükségessége. Ezzel a céllal indulnak útnak a fiatal magyarok, a táborlakók. Útjuk során 
lehetőségük lesz megállni a vásártéren, ahol szebbnél szebb tárgyak készítésére 
használhatják kézügyességüket. Ha netán kezük elfáradna, kipróbálhatják hogyan jár a 
lábuk a cifra népi zenére. A vásárteret elhagyva a királyi ménes felé tartanak, ahol 
megtanulhatnak lovagolni, íjazni, ostort csattogtatni vagy akár lándzsát dobálni. 

A felfedezőút során a tábor résztvevői bejárhatják a Csíki medence és Székelyföld 
különleges helyeit, gyalogosan vagy autóbusszal közelítve meg a különféle földrajzi és 
történelmi nevezetességeket. Az elfáradt utazók a kolostorban pihenhetnek meg, ahol a 
szerzetesek tudásából sajátíthatnak el ismereteket, mint például iniciáléfestést, 
papírmerítést, gyertyaöntést. 

Azok a táborlakók, akik szeretik a kertészkedést vagy éppen az erdőirtás ellen 
szeretnének egy hatalmas felkiáltójelet állítani, azoknak kedvükre lesz a királyi birtokon 
folyó csemeteültetés. Azok pedig, akik a kalandot kedvelik, nehezen tudnak majd 
válogatni a tutajozás és a hegymászás között.  

A kaland mindenki számára biztosítva lesz a várudvaron belül, ahol különféle 
ügyességi és erősségi, egyéni vagy csoportos vetélkedők várják a bátor látogatókat, 
akikből a nap végén akár dicsőséges vitézek is kikerülhetnek.  

Mindezek mellett a király egy különleges próbát tűz ki célul népének. Egy 24 órás 
stratégiai játék elé állítja fiatal vitézeit, hadd lássa melyik vár lakói a legbátrabbak és 
legügyesebbek országából. 
 

Résztvevők    
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A MAJ’NEM 2010 minden olyan erdélyi, vagy határon túli magyar cserkész tábora 

szeretne lenni, aki 11 és 16 év közötti életkorú, azaz 1994. szeptember 15. és 1999. 
szeptember 15. között született.  

Azok, akik ennél a korosztálynál kisebbek, kiscserkész-tanyázáson vehetnek részt, 
amely az emléktábor keretén belül szerveződik 2010. július 14-18. között. 

Mindazon cserkészek, akik meghaladták a résztvevők korosztályát, a szervező 
törzs tagjai lesznek.   
 

Altáborok 
 
Az altáborokat az RMCZSZ körzetei, valamint a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának 
kontingensei alkotják. 
 

KÖRZET MEGNEVEZÉSE VEZETŐ 

Háromszék + Szilágy  

Észak Erdély + Enyed  

Udvarhely + Gyergyó + Csík  

Kolozs + Maros  

média csoport Salló Emőke és a média bizottság 

program törzs Szeredai Norbert 

logisztika Bálint Lajos Lóránt 

BALTA  

EÜ  

konyha  Molnár György 

 
 

Tábori vezetőség 
 
Molnár Szilárd, táborvezető 
Czikó Mária, gazdasági felelős 
Bálint Lajos-Lóránt, logisztikai felelős 
Szeredai Norbert, programfelelős 
 

 

 

Munkacsoportok 
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Ha 17 életévedet betöltötted és részt szeretnél vállalni a MAJ’NEM 2010 
programtörzsében, a következő munkacsoportok közül választhatsz: 

GH/Biztonsági altábor: Ha szeretsz/tudsz főzni, konyhában segédkezni és/vagy az 
emléktábor biztonságát szeretnéd felügyelni, úgy hogy közben minden programot 
testközelből végigkövess, itt a helyed. 

Logisztika: Ez a munkacsoport a tábor megvalósításához szükséges kellékek 
beszerzéséért és előkészítéséért felel. Ebből a meggondolásból olyan  tapasztalt fiatalok 
jelentkezését várjuk, akik lehetőleg jogosítvánnyal rendelkeznek és bírják a gyűrődést. 

Kiscserkésztanyázás: Kiscserkészvezetésben jártas vezetőket keresünk, akik nagyon 
szeretnek ezzel a korosztállyal foglalkozni. 

Programtörzs: Ha a program kidolgozásában és megvalósításában szeretnél szerepet 
vállalni, a következő kisebb munkacsoportok közül válaszd ki azt a kettőt, amelyik 
hozzád legközelebb áll. 

 Táborépítő/vetélkedők: Ezen munkacsoport tagjainak feladata a 
központi építmények megvalósítása és ügyességi játékok, 
vetélkedők megszervezése és lebonyolítása. 

 Kézműves: Ha valamilyen népi kézművességben jártas vagy, vagy 
csupán kézügyességgel rendelkezel, ez számodra a megfelelő 
hely. 

 Szerzetes: Olyan személyek tartoznak ebbe a munkacsoporta, 
akik középkori szerzetesek példájára papírmerítéshez, 
kódexíráshoz, iniciáléfestéshez, füzetkészítéshez, 
linometszéshez, nyomdászathoz, gyertyaöntéshez, gyertyatartó 
készítéséhez vagy ehhez hasonló foglalkozáshoz értenek vagy 
szeretnék ezt elsajátítani, majd másoknak tanítani. 

 Lovaglás/íjazás/baranta  

 Idegenvezető/túravezető (Csíki-medence)  

 Hegymászás/tutajozás 

!!! Ha bármilyen népi hangszeren játszol, bármilyen szinten, kérünk jelezd 
bejelentkezéskor!!! 
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Részvételi feltételek 
 
A testvérszövetségekből egy-egy busznyi cserkészt várunk táborunkba, 14-18 év között, 
valamint felnőtt vezetőket a programtörzsbe. 
 
Részvételi feltételek cserkészeknek: 

- 1994. szeptember 15. és 1999. szeptember 15. között született 
- cserkészigazolvánnyal rendelkezik a jelentkezési lap kitöltésének időpontjában 
- részt vett legalább egy táborban/tanyázáson 
- szülői, csapatvezetői és lelki vezetői beleegyezéssel, ajánlással rendelkezik  
- rendelkezik a saját cserkészszövetsége beleegyezésével 

 
Programtörzs: 

- 1994. szeptember 15. előtt született 
- cserkészigazolvánnyal rendelkezik a jelentkezési lap kitöltésének időpontjában 
- részt vett legalább két táborban 
- csapatvezetői és lelki vezetői ajánlással rendelkezik 
- amennyiben még nem töltötte be a 18. életévét a tábor kezdésének napján, 

szülői beleegyezést is kell mellékelni a jelentkezéshez 
- rendelkezik a saját cserkészszövetsége beleegyezésével 

 

Részvételi díj  
 

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma testvérszövetségei számára a táborban való 
részvétel ingyenes.  
 

Jelentkezési határidő: 2010. április 12. 

 

Bővebb információk a táborról: 
 
Molnár Szilárd cst, táborparancsnoknál 
Tel: +40-731-335007 
Email: szilardmolnar@rmcssz.ro 
 

 Szeretettel várunk! 
 
Jó munkát, jó készülődést! 
 
Gaál Sándor Molnár Szilárd  
RMCSSZ elnök táborparancsnok 


