Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Elnök – Beszámoló a Közgyűlésnek
(2019 – 2021)
Tisztelt Közgyűlés, kedves cserkésztestvéreim, kedves vendégeink!
Bevezető lapomon három évfordulót jelenitek meg. 150 éve született Králik László, a piarista
tanár, aki a BiPi könyvet először ismertette magyarul a nagybecskereki piarista gimnázium
újságában, először terjesztve a cserkészet eszméjét Magyarországon. A középen Bodnár Gábor
a KMCSSZ édesapja látható, aki 100 éve 1920-ban született - harmadsorban pedig szövetségünk
logója, minthogy idén vagyunk 75 évesek. Ebben a pandémiával sújtott világban érdemes az
örömteli eseményekre is emlékezni. Ilyenkor is kell emlékezni és ünnepelni.
1. Három beindító gondolatot szeretnék Veletek megosztani Teleki Páltól, amelyben a jelenlegi
nehéz járvány időszakra is kapunk iránymutatást.
Anyagi veszedelmek helyett lelkiek azok a veszedelmek, amelyek minket szaggatnak s ennek
következtében mindenki vigyázzon saját lelkére, hogy erős és tiszta maradjon.
Amikor az egész világ harcban áll s az ember magába száll, egész kicsiny lesz és meglátja,
hogy minden e világon mulandó és hogy a hitnek ereje mennyire egyedüli, amely átsegíthet
egy ilyen nehéz korban.
Az erély párosuljon nyugalommal, mások megértésével és szeretetével. Mindig azt
tapasztaltam, hogy ahol az emberek között szeretet van, ahol az emberek szeretettel
kapcsolódnak egymáshoz, onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem indul ki.
Értékeljük, tegyük magunké Teleki bölcs gondolatait Közgyűlésünk alkalmával.

2. Beszámolóm kilenc témakört fog átölelni: elmondanám a KMCSSZ számok szemszögéből,
szólnék a járvány kihatásáról, utána röviden a kerületek és körzetek helyzetét elemezném,
megosztanám Veletek, miként állnak a testvérszövetségek, milyen KMCSSZ évfordulókat
ünnepelünk, megemlékezünk halotainkról, áttekintjük anyagi helyzetünket, és végül
kihívásainkról és gondjainkról lesz szó. Beszámolóm végén pedig egy záró gondolatot
szeretnék megosztani Veletek.
3. A KMCSSZ számokban
A 2019-es évi jelentések alapján Szövetségünk továbbra is növekedést mutatott. Ezt részben
a Csapatfejlesztési VT és segítői kemény munkáját dicséri. A növekedés másik felét a helyi
csapatok toborzó munkáját dicséri.
2021 január elsején a KMCSSZ-ben 70 csapat működött. 60 leigazolt csapat, két ideiglenesen
leigazolt csapat, amely reményeink szerint 6-18 hónapon belül véglegesen leigazolhatunk. 5
csapat van alakulóban. Három csapatunk pedig szünetel.
Az utolsó két évben három csapat kapott végleges leigazolást: Vancouver és Edmonton
Kanadában és Reading Angliában. Két europai csapat kapott ideglenes leigazolást, a
hamburgi és a hollandiai. Aktiv csapat alakulási munka folyik Drezdában, Írországban (amely
a 14-ik országunk), Portlandban és Ulmban. De van őrsi szintű munka beindulóképpen
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máshol is, például Angliában, Manchesterben. A lap alján a táblázat mutatja létszámunk
növekedését 2004 és 2020 között. Évi majdnem 2%-os az emelkedés. Büszkék lehetünk
mindannyian erre.
4. Járvány cserkészet
Mindannyiunk életét beárnyékolta a COVID járvány. Márciusig a szokásos mederben ment a
munka- gyűlések, téli kirándulások, kisebb nagyobb események. A világ minden pontján
eltérő időben, de lezárultunk. Első kötelességünk biztosítani cserkészeink egészségét. Ezt a
helyi önkormányzatok irányelvei kemény betartásával tudtuk megtenni. Ugyanakkor nem
engedhettük el cserkészeink kezét és teljes mértékben elzárkózni, igyekezni kellett valami
közösségi munkát „máshogyan” végezni. Harmadik kihívásunk pedig az volt és még ma is
érvényes, hogy készek legyünk újra indítani a cserkészetünket amikor a helyi hatóságok ezt
engedélyezik.
Sikereink voltak minden kerületben, minden világrészen. Teljesség igénye nélkül. Legtöbb
csapat/körzet/kerület valami virtuális formában tartott eseményeket. Szövetségi szinten
Összetartozás Tűz és Tisztikonferencia és WEB vezetőképzés volt/van. Kerületi szinten
csapatparancsnoki gyűlés, vándortábor. Körzeti szinten rajzverseny, sportverseny/Trianon
megemlékezés, jó tett verseny, Kodály hétvége, tábortűz. Csapatszinten Minecraft
nyáritábor, virtuális betlehemezés és Mikulás, csapat/raj/őrsi ZOOM-olás.
Van remény mégis – már januárban a Melbournei csapatok nyáritábora és az Argentin
körzet kiscserkész segédtisztképzése megtörtént. Kezdjünk most tervezni és amint lehet
teljes erőbedobással álljunk át a személyes találkozásokon alapuló cserkészetre.
5. Kerületeink és körzeteink
A beérkezett évi jelentések, körzeti és kerületi beszámolókból általánosítva mondhatom a
következőket. Pozitív jelenségek: a nyelvkészségünk tartja magát, magyar iskolákkal szoros a
kapcsolat, magyarságismereti anyagaink modernizálása folyamatban van. Lassú, biztos a
létszámnövekedés. Sejtem, hogy a pandémia ezt negatívan fogja hatni, de majd utána
visszanyerjük vesztességeinket. Elegendő képzett vezetőnk van minden szinten (bár a
járvány ebbe is beleszólt). Kiküszöbölendő kihívásaink: A külső világ által érkező negatív
hatások (kábítószer, nemi kapcsolatok, dohányzás stb.) megbeszélése és orvoslása. Erre
legalább két szinten vannak már kezdeményezések, amelyekről amikor kiforrnak a
gondolatmenetek akkor többet fogunk tudni kommunikálni. Továbbra is kevés a nyári tábor,
bár a kirándulások száma gyarapodott. A pandémia után ennél biztonságosabb és
hatékonyabb aktivitásokra nem is gondolhatunk, mint a tábor, a portya és a kirándulás. Ki a
természetbe. A csapat munkatervek minősége nagyon széles skálán mozog. Erre már kiment
segítő anyag, de az évi jelentés kiértékelés folyamatban is a gondot fogjuk orvosolni.
Igények formálódtak meg az utóbbi időszakban. Rövid, hatékony, rendszeres kommunikáció
fentről lefele és visszajelzés
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lentről felfelé. A fentről lefelé kommunikációt a Sajtó OV már kézbe vette. A visszajelzés
lehetőséget pedig a mindennapi cserkészmunkánkba be kell építeni. Támogatást kell
adnunk a helyi egység egyedi gondjainak megoldásához központi, kerületi és körzeti szinten.
Léteznek ezen felül egyes világrészeken helyi erős pozitív és negatív befolyások, amelyeket a
kerületeknek/körzeteknek saját kezdeményezésükre kell felhasználni vagy orvosolni.
6. Testvérszövetségek
A bal oldali táblázat összefoglalja a 6 magyar testvérszövetség helyzetét, akik a MCSSZFórum
tagjai. Amint láthatjuk egy kicsit több mint 20,000 magyar cserkész van. Különösen pozitív a
szám, ha összehasonlítjuk a 2018-as 16,000-es összlétszámmal.
A MCSSZFórum a pandémia elött fél évente egy három napos gyűlés keretén belül intézte
közös ügyeit. A pandémia kiütésével átváltottunk havi rövidebb elnökségi video
telekonferenciákra, kétszer évente pedig hosszabb gyűlést tartunk részletesebben
megbeszélni gondjainkat. A váltás hatékonyabbá tette a Fórum ügyintézését.
Adminisztratív támogatás az Összcserkész Iroda által történik, amelyet a MCSSZ elnöke,
Bedekovics Péter vezet. Több cserkészszövetség tagjait behívta, mint munkatársakat. Igy a
szervezés, koordinálás, titkárság, sajtó munka szétosztva folyik. Kezdő nehézségek után kezd
jobban működni az ÖCSI csapat.
Hét aktiv projektet futtat jelenleg a Fórum. Rövid összefoglaló róluk.
Alapszabály felújítás – minden Szövetség tagja volt a munkacsoportnak, amely egy új ASZ
javaslatot alított össze, amelyet a testvérszövetségek most kaptak meg novemberben
véleményezésre és elfogadásra.
A Betlehemi Békeláng ausztriai kezdő ünnepségé idén korlátolt létszámmal történt, de az
összes érdeklődő kárpát-medencei csapathoz eljutott. Minthogy a Láng világszerte osztódik,
2021-ben remélhetőleg egy kis előmunkával a KMCSSZ tengerentúli csapatai is
bekapcsolódhatnak a kezdeményezésbe. Az RMCSSZ vezetésével idén megint Össze-Szövő
őrsi vetélkedő lett meghirdetve. Nagy örömünkre a múlt évi egy őrs részvétel idén 7 őrsre
növekedett. Az őrsök bemutatkozó videoját a Facebookon lehet megtekinteni. Mult évben
nagy sikerrel lett az Összetartozás Tüze megtartva a Trianoni gyásznap alkalmával.
Összessen 34 országban, 722 település, 1256 személy vett részt. Idén is lesz. Mult évben
mind a két tervezett képzés elmaradt. Idén a ST és CST képzés meg lesz hirdetve és ha a
pandémia enyhül, meg is lesz tartva. Mult évben tartotta meg a MCSSZF az első VK
találkozót. Idén újra volt januárban, most virtuálisan. Igy a KMCSSZ több kerületéből tudtak
kiképzőink résztvenni. Jövőre is tervezve van két szintű (élő és virtuális) találkozó. Szórád
Gábor koordinálásával a ST átjárhatóság projekt első fele 2020 decemberére elkészült. A
következő lépések még nem tiszták, de a végső célja a projektnek a magyar cserkészetben
működő ST képzés összehangolása és átjárhatóságának biztosítása. Utolsó projektje a
Fórumnak az Évkönyv elkészítése. Ezt, mint Almanach ismerjük. A 2020-as Évkönyv
remélhetőleg rövidesen megjelenik és a KMCSSZ tagjai legalább elektronikus formában
olvashatják.
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7. Évfordulók

Most emlékezzünk meg azokról a csapatokról, amelyek 2020-ban és 2021-ben jubilálnak.
Kezdjük a fiatalokkal. 20 éves ifjonc a 86. sz. Apáczai Csere János vcscs., Berlin, Németország.
25 éves a 28. sz. Kölcsey Ferenc vcscs., Ottawa, Kanada. 30 évesek a Clevelandi Cserkészház,
Cleveland, OH, 79. sz. Kozma György, Innsbruck, Ausztria és Lamperth Zoltán kinevezve,
mint Sík Sándor Cserkészpark igazgató. 40 évesek a 52. sz. Hollós Mátyás fncscs.,
Melbourne, VI és 87. sz. Tomory Pál vcscs., Heidelberg, Németország. 50 éves a Bodnár
Gábor Cserkészház, Garfield, NJ, 76. sz. Szent Imre cscs., München, Németország és 77. sz.
Béri Balogh Ádám cscs., San Francisco, CA. 60 éves a 26. sz. Prohászka Ottokár vcscs.,
Edmonton, AL, 27. sz. Kaszap István cscs., Hamilton, ON, 42. sz. Szent Kinga lcscs., Toronto,
ON, 43. sz. Losárdy Zsuzsanna lcscs., San Francisco és 62. sz. Sarolta lcscs., Zürich, Svájc.
Végezetül az aggastyánok, a 70 évesek, 11. sz. Szent István cscs., Caracas, Venezuela, 13. sz.
Szondy György cscs., Rio de Janeiro (ma Sao Paulo), 14. sz. Görgey Arthur cscs., Cleveland,
OH és 35. sz. Szent Erzsébet lcscs., Caracas, Venezuela
Mindenkinek szívből gratulálunk és kívánjuk, hogy az elkövetkező években még
hatékonyabban szolgálják a nyugati magyar ifjúságát.
8. Halotaink
Szomorú szívvel emlékezek meg az utolsó két évben elhunyt cserkésztestvéreinkre.
id. Baránski Tibor cst., Buffalo, Bene Ferenc fncs., Sydney, Beodrayné Skerlán Piroska, FL,
Csapó Endre támogató, Sydney, Ecsedy Judit cst., Ojai, CA, Elek László cst., Innsbruck,
Eszes Mátyás cst., Wisconsin, Gazsó Enikő cst., Caracas, Dr. Glaser János cscst., Montreal,
Haraszti Tamás st., Toronto, Haskell Robert SSCsPark gondnok, Fillmore, Horváth János cst.,
Cece, Horváth Olga cserkészszülő, Sydney, Kékessy György támogató, Los Angeles, P. Kiss
Gábor SJ cst., Hamilton, Klement Kornél cst., Frankfurt, Koltai Lénárd cserkészszülő,
Frankfurt, Korompay Klára támogató, Sydney, Kószó Tamás fncs., Lansdale, PA, Kozmon
Ilona cserkészszülő, Cleveland, Latkoczy Etelka cserkészszülő, Budapest, Logan Valér
cserkészszülő, Sydney, Lomniczy József cst., Buenos Aires, Madzsar Erzsébet cscst.,
Cleveland, Nagy Árpád cserkészszülő, Cleveland, Nagy Sándor fncs., Passaic, NJ, Obráth
Elvira cserkészszülő, Frankfurt, Pelikán Sándor cst., Montreal, Pénzes Józsefné cserkészszülő,
Lansdale, PA, Pintér Antal cserkészszülő, Cleveland, Remetei Alajos támogató, Lansdale, PA,
Rottár Magdolna cst., Bochum, Rozs Róbert fncs., Frankfurt, Sándor István cscst., Garfield,
Stopic Géza fncs., Sydney, Szendrői Katalin fncs., Sydney, Szentirmay Gyula támogató,
Sydney, Tamoga Éva cscst., Buffalo, Tar Sándor támogató, Mexikó, Tóth Gyula fncs.,
Melbourne, Tömöry Miklós fncs., Toronto, Vásárhelyi János cserkészszülő, Sydney,
Zsótér András fncs., Budapest. Megkérek mindenkit, hogy ott, ahol van egy perces néma
tisztelgéssel emlékezzünk elhunytainkra. KÖSZÖNÖM SZÉPEN.
9. Anyagi helyzetünk
A lap tetején a táblázatban láthatjuk a nagyvonalú számokat a KMCSSZ anyagi helyzetéröl.
Mint a múltban is fontos szem elött tartani, hogy egy felírt év az előző év júniusában
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kezdődik és a felírt év május végén záródik. Így a 2020-as számok 2019 júniusától 2020
májusáig szólnak. Ez az amerikai adótörvény követelménye. Így egyben megemlittem, hogy
a pandémia hatása csak egy 5 hónapos hatás. A bemutatott két év pozitiv számokat mutat.
A nagy bevétel és kiadás emelkedés pedig teljesen két projekt okozta: a SSCsP Genetta Ház
felújítása és a Diaszpóra Iskolatábor projekt. Azt is tudni kell, hogy a két projektben
beérkezett összegek ki is mennel részletesen elszámolva. Így a látható nyereségek igazából
minimálisak minthogy a nyereség nagy része a projektek összegeinek a nem elköltött
részeiből származnak.
Engedjétek meg, hogy nagy vonalakban minősítsem pénzügyi helyzetünket. A járvány elött
stabilok voltak bevételeink és átgondolt, konzervatív a kiadásaink. Tartalékjaink
gyarapodóban voltak. NPÁ nagyobb összeget adott a SSCsP építkezéshez és a Diaszpóra
Iskolatábor Projektre. A járvány alatt bár kiadásaink csökkentek a bevételeink is
megapadtak. Az első járvány évet tartalékaink csekély felhasználásával átvészeltük. Ugy
tűnik, hogy idén sem leszünk vészhelyzetben. A járvány után, ha kezdeményezéseinket
minden szinten be tudjuk sikeresen indítani akkor az anyagiak megoldódnak. Nem látok
okot a pánikra. Havi szinten górcsővel figyeljük a pénzügyünket úgy a GH, a Főtitkár, mint az
elnök.
Érdemes egy pár szót ejteni a Cserkészalap gyarapodásáról is. Több projekthez érkező
pénzek növelték a látható összeget (kb. 120,000 dollárral). De ez a pénz bejön és akkor ki is
megy. Ugyanakkor a tőzsdei befektetések kimagasló hozatalaik adták meg a reális
nyereséget, amely kb. 55,000 dollár volt a két évre. Köszönet a Cserkészalap Bizottság
kitartó, bölcs és rizikót korlátozó, de hatékony munkájának. Így fogjuk tudni biztosítani
utódainknak, hogy a KMCSSZ anyagilag biztos helyzetből müködjön.
Részleteket a honlapon (www.kmcssz.org) megtalálhatóak a Gazdasági Hivatal jelentésében.
10. Kihívásaink és Gondjaink
A járvány utáni lendületes újra indulás levezetése helyi és szövetségi szinten. Bízok benne,
hogy hónapokon belül világszerte visszaáll a normálisabb életvitel. Erre fel kell készülnünk, ki
kell tervezni az újra indítást és amikor a helyi korlátolások nincsenek, beindítani a munkát.
A jól működő szervezet/események/kezdeményezések lendületének újra felpörgetése.
Biztos nem fogunk rögtön tudni a régi gőzerővel haladni, de indítsunk minél több mindent
be. Próbáljunk minél előbb visszatérni a régi virtushoz. Erre a szülők, a cserkészek mind
vágyódnak. A mi feladatunk ezt biztosítani.
Stabil anyagi helyzetünk megőrzése azzal, hogy a pandémia idejét minimális negatív
szaldóval átvészelni.
Őrségváltás zökkenőmentes folytatása. Amint a Közgyűlésen tapasztalhattatok, a
felsővezetésben két új személy kapcsolódott be. Igy jól haladunk a fiatalítás felé. Ezt a
következő négy évben teljes mértékben be kell fejeznünk.
Folytatni a testvérszövetségekkel kapcsolataink további mélyítését, különösen a
vezetőképzés és a közös események aktiv részvételével.
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Feltételezve, hogy a fenti kihívásokat simán megoldjuk akkor újra beinduló növekedésünket
gond nélkül kell irányítani. Csapatalapitások folytatása, új csapatok támogatása. VK és más
szövetségi események infrastruktúrája, stábjának biztosítása. Esetleges adminisztratív
fejlesztések – személyzet, módszerek, minőség megtartása/emelése. Csapat munkaterv
minőség emelése. Csapattáborok rendszeresebb megtartása.
A felsorolt célkitűzések komoly odafigyelést és kitartást fognak kívánni, de úgy érzem
megvalósíthatóak. Közös erőfeszítéssel tovább tudjuk a KMCSSZ-t fejleszteni.
11. Záró gondolatok
A fentiek elmondása után, újra Teleki Pál gondolatait idézném. Az öröm és a szenvedés
korszakai egyaránt lehetnek a dicsőség korszakai - és ha a nemzet minden fiában, azok
lelkében az egész nemzetnek hite, az egész nemzetnek önbizalma és századokra elszánt
ereje él, sem a diadal, sem a szenvedés és megpróbáltatás korszakai nem múlnak el
hirtelen.
Köszönöm a Közgyűlés figyelmét és érdeklődését. Kérdésekre az elnökség négy tagjának
beszámolója után lesz alkalom. Most átadom a szót a szövetség alelnökének, Dömötör
Gábornak.

Lendvai-Lintner Imre
Elnök
2021. márciusában
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