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Králik László Bodnár Gábor a KMCSSZ

150 éve 100 éve 75 éve

született született alakult



BEINDITÓ GONDOLATOK

 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.

 gróf Teleki Pál főcserkész
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TARTALOM

 KMCSSZ számokban 

 A járvány

 Kerületek, körzetek és csapatok

 Testvérszövetségek

 Évfordulók

 Hallotaink

 Anyagi helyzetünk

 Kihivásaink és gondjaink

 Záró gondolatok
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A KMCSSZ SZÁMOKBAN
 Szövetségünk továbbra is növekedést mutatt amelyet részben a 

Csapatfejlesztési VT és segitői kemény munkáját dicséri és másik része a 
helyi csapatok toborzó munkáját dicséri

 Csapatok – ősszessen 70 (21január)

 60 leigazolt működő csapat, 2 működő ideiglenesen igazolt csapat, 5 
alakulóban lévő csapat, 3 szünetelő csapat

 Végleges leigazolást kapott a vancouveri 21. sz. Apor Vilmos vcscs., 26. sz. 
edmontoni Prohaszka Ottókár vcscs., 55. sz. readingi Szent-Györgyi Albert vcscs.

 Ideiglenes leigazolást kapott a hamburgi Bolyai Farkas és hollandiai Attila 
vcscs.-ok

 Alakuló csapatok: Drezda, Írország, Portland és Ulm 

 Létszámunk emelkedése
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ÉV 2004 2008 2012 2016 2020

LÉTSZÁM 2250 2400 2480 2600 2850

évi 1.7% emelkedés



JÁRVÁNY CSERKÉSZET

 2020 március óta a pandémia komolyan beszűkítette működésünket

 Elsőleges kötelességünk bíztositani cserkészeink egészségét

 Másodsorban igyekezni a járvány szorításai között valami cserkész közösségi munkát 
végezni

 Harmadsorban készek kell legyünk újra indítani teljes gőzzel a cserkészetet amikor a 
pandémia egyes közösségeinkben enyhül

 Sikereink

 Legtöbb csapat/körzet/kerület valami virtuális formában tartott eseményeket

 Szövetségi szinten Összetartozás Tűz és Tisztikonferencia és WEB vezetőképzés

 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-ólás

 Van remény mégis – már januárban

 Melbourni csapatok nyáritábora

 Argentin körzet kiscserkész segédtisztképzés

 Kezdjünk most tervezni és amint lehet teljes erőbedobással álljunk át a 
személyes találkozásokon alapuló cserkészetre
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KERÜLETEINK, KÖRZETEINK és CSAPATAINK

 A beérkezett évi jelentések, körzeti és kerületi beszámolókból általánosítva

 Pozitívak

 Nyelvkészség tartja magát, magyar iskolákkal szoros a kapcsolat, magyarságismereti 
anyagaink modernizálása

 Lassu, biztos létszám növekedés

 Elegendő képzett vezető minden szinten (bár a járvány ebbe talán beleszól)

 Kiküszöbölendők

 A külső világ által érkező negatív hatások (kábítószer, nemi kapcsolatok, dohányzás stb.) 
megbeszélése és orvoslása

 Továbbra is kevés a nyáritábor, bár a kirándulások száma gyarapodik

 A csapat munkatervek minősége nagyon széles skálán mozog

 Igények

 Rövid, hatékony, rendszeres kommunikáció fentről lefele és visszajelzés lentről felfelé

 Támogatás a helyi egység egyedi gondjainak megoldásához

 Léteznek ezenfelül egyes világrészeken helyi erős pozitiv és negativ befolyások 
amelyeket a kerületeknek/körzeteknek saját kezdeményezésükre kell felhasználni 
vagy orovosolni
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MAGYAR CSERKÉSZ TESTVÉREINK7

SZÖVETSÉG LÉTSZÁM CSAPAT

MCSSZ 13429 221

KMCSSZ 2850 70

RMCSSZ 2208 71

SZMCS 1446 34

KaMCSZ 400 6

VMCSSZ 400 17

20733 419

2020-as adatok

 Havi rövidebb elnökségi videotelekonferenciák, 

kétszer évente több napos gyűlés

 Adminisztratív támogatás az Összcserkész Iroda által

 Szervezés, koordinálás, titkárság, sajtó

 Aktiv projektek

 Alapszabály felújítás

 Betlehemi Békeláng

 Össze-Szövő őrsi vetélkedő

 Összetartozás Tüze (Trianon gyásznapján)

 ST és CST képzés

 VK találkozó

 ST átjárhatóság projekt

 Évkönyv készítés

16266 456

2018-es adatok



ÉVFORDULÓK (2020-2021)
 20 éves –

 86. sz. Apáczai Csere János vcscs., Berlin, Németország

 25 éves –

 28. sz. Kölcsey Ferenc vcscs., Ottawa, Kanada

 30 éves –

 Clevelandi Cserkészház, Cleveland, OH

 79. sz. Kozma György, Innsbruck, Ausztria

 Lamperth Zoltán kinevezve mint Sík Sándor Cserkészpark igazgató

 40 éves –

 52. sz. Hollós Mátyás fncscs., Melbourne, VI

 87. sz. Tomory Pál vcscs., Heidelberg, Németország

 50 éves –

 Bodnár Gábor Cserkészház, Garfield, NJ

 76. sz. Szent Imre cscs., München, Németország

 77. sz. Béri Balogh Ádám cscs., San Francisco, CA

 60 éves –

 26. sz. Próhaszka 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, CA

 62. sz. Sarolta lcscs., Zürich, Svajc

 70 éves –

 11. sz. Szent István cscs., Caracas, Venezuéla

 13. sz. Szondy György cscs., Rio de Janeiro (ma Sao Paulo)

 14. sz. Görgey Arthur cscs., Cleveland, OH

 35. sz. Szent Erzsébet lcscs., Caracas, Venezuéla
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HALLOTAINK

• id. Baránski Tibor cst., Buffalo

• Bene Ferenc fncs., Sydney

• Beodrayné Skerlan 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 
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• Klement Kornél cst., Frankfurt

• Koltai Lénárd cserkészszülő, 

Frankfurt

• Korompay Klára támogató, Sydney

• Koszo 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, Mexico

• Tóth Gyula fncs., Melbourne

• Tömöry Miklós fncs., Toronto

• Vásárhelyi János cserkészszülő, Sydney

• Zsótér András fncs., Budapest



ANYAGI HELYZETÜNK
KATEGORIA 2019 2020

Bevétel $497,000 $491,000

Kiadás $415,000 $330,000

Külömbség +$82,000 +$161,000

Cserkészalap $528,000 $541,000
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• Járvány elött

• Stabil bevételek, átgondolt kiadások

• Tartalékaink gyarapodóban

• NPÁ nagyobb összeget ad a SSCsP épitkezéshez és a Diaszpóra Iskolatábor projektre

• Járvány alatt

• Bár kiadásaink csökkentek, bevételeink megapadtak

• Az első járvány évet tartalékaink csekély felhasználásával átvészeltük

• Járvány után

• Ha kezdeményezéseinket minden szinten betudjuk sikeresen inditani akkor az anyagiak 

megoldódnak

• Cserkészalap gyarapodás

• Több projekthoz érkező pénzek

• Tőzsde befektetések kimagasló hozatalaik

• Részleteket a honlapon (www.kmcssz.org) megtalálhatóak a Gazdasági Hivatal 

jelentésében

http://www.kmcssz.org/


KIHÍVÁSAINK és GONDJAINK

 A járvány utáni lendületes újraindulás levezetése helyi és szövetségi szinten

 A jól müködő szervezet/események/kezdeményezések lendületének újra 

felpőrgetése

 Stabil anyagi helyzetünk megőrzése

 Őrségváltás zökenőmentes folytatása

 Növekedésünket gond nélkül irányítani

 Csapatalapitások folytatása, új csapatok támogatása

 VK és más szövetségi események infrastukturája, stábja biztosítása

 Esetleges adminisztrativ fejlesztések – személyzet, módszerek, minőség 

megtartása/emelése

 Csapat munkaterv minőség emelés

 Csapattáborok rendszeresebb megtartása

 Testvérszövetségekkel kapcsolataink tovább mélyítése
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ZÁRÓ GONDOLATOK

 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.

 gróf Teleki Pál főcserkész
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ÉS MOST KÖVETKEZIK

Alelnökünk – Dömötör Gábor

Főtitkárunk – Szórád Gábor

Vezetőtisztünk – Szentkirályi Pál
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