Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Főtitkári beszámoló a Közgyűlésnek
(2019 – 2021)
Kedves Cserkésztestvéreim, kedves vendégek!
Üdvözlők mindenkit, aki a járvány ellenére eljött a Közgyűlésre és azokat is, akik az online térben követik a
munkánkat. A mai közgyűlés nem rendhagyó, hiszen bár mondhatnánk, hogy újra egy sikeres két éven vagyunk
túl, létszámunk gyarapodott, új csapatokat alapítottunk, költségvetésünket egyensúlyban tartottuk, sőt növelni
tudtuk. Mégsem ez foglalkoztat sokunkat, hanem az elmúlt év kihívásainak a leküzdése és a jövő
bizonytalansága, ami leköti figyelmünket. Az előttem felszólalók már felvázolták ennek fényében a szervezet új
nevelési irányvonalait és a mozgalmi jövőnket. Ennek tudatában szeretnék én is a központi iroda munkájáról
pár mondatban beszámolni és utána röviden szólni azokról a különleges projektekről is, amelyekért felelős
voltam.
Általános feladatok
A központ mindennapos szolgáltatásokat nyújt mindenkinek, aki ezt igénybe veszi. Azért mondom, hogy aki
igénybe veszi, mert sajnos nem mindig működik a kommunikáció a csapataink és a központ között. Ahogy
mondani szokás, néma gyereknek az anyja sem érti a szavát. Ha nem tudjuk mi a gond, segíteni sem tudunk.
A központ feladatainak felvázolásakor nem egy ember munkájáról van szó. A központi iroda munkája alatt, akár
az egész elnökséget (elnök, alelnök, főtitkár, vezetőtiszt, vk., vt.) érthetjük, mert ez egy igazi csapatmunka.
Egyikünk sem tudna a másik nélkül létezni.
Így tudjuk csak ellátni azokat a mai felgyorsult világnak megfelelő feladatsorokat, amelyet a több időzónában
és többféle körülmények között működő cserkészetünk megkíván tőlünk. (Ez a 2020. évre még
hatványozottabban vonatkozott.) Mi, akik a mindennapi munka nagy részét végezzük, úgy tekintünk a virtuális
központi irodára, hogy a csapatokért vagyunk és nem fordítva. Szeretnénk, ha munkánkkal a csapatok, körzetek,
kerületek munkáját segítenénk, hogy a nevelésre, a cserkészmunkára tudjanak inkább koncentrálni a vezetők.
Természetesen ez csak akkor működik, ha mindenki közösen együttműködik a sikerért. Nehéz egy főtitkári
beszámolóban olyan tapasztalt vezetők előtt, mint ti, újat vagy valami eget-rengetőt mondani. Nincs új az ég
alatt: aki már adminisztrált életében, az tudja, ez nem egy izgalmas tábor, vagy az a munka, amely a legjobban
megfogja egy gyakorlati cserkészvezető fantáziáját. De nézzük meg egy pillanatra mit is jelent ez az
adminisztratív munka:
➢ Naponta érkező posta és az egyre sűrűbb (napi átlag 20-30) elektromos üzenetek szétosztása a
megfelelő vezetőkhöz és hivatalokhoz, ügyintézőkhöz.
➢ Választ és megoldást találni a vezetők kérdéseire, gondjaira.
➢ Sajtó szintjén, cserkészetről szóló cikkek begyűjtése és azok kiküldése a sajtó részére. Az érdekelt
osztályok értesítése, tájékoztatása.
➢ MCS szerkesztése és kiküldése.
➢ Az adóhivatal által követelt és szigorúan ellenőrzött gazdasági ügyvezetés lebonyolítása, a gazdasági
osztályvezetővel szoros együttműködésben.
➢ Adománygyűjtő levelek szerkesztése, kiküldése és begyűjtése, adminisztrálása és bankolása.
➢ A vezetőtisztek, osztályvezetők kiadványainak postázása, továbbítása.
➢ Táborok meghirdetése és szervezésükben való segítségnyújtás.
➢ Honlapunk
szerkesztésében
való
aktív
részvállalás
és
új
köntösbe
öntése.
Új oldalak szerkesztése és fenntartása.
➢ Csapatparancsnokok munkájának segítése.
➢ Az IB gyűlések előkészítésében való segítség, azok jegyzőkönyveinek szétküldése.
➢ Az OKP rendszer fenntartása és futtatása.
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➢ A kiadványaink előkészítésé, nyomdakész állapotba hozatala: naptár,
adakozólevelek, könyvek.
➢ A Bethlen Gábor alapkezelő által pályázaton elnyert források elszámolása és beszámoló megírása
(Nemzetileg kiemelt szervezet és Diaszpóra Iskolatábor Projekt, nyílt pályázatok.)
Az utolsó két év eredményei, megkezdett munka megerősítésé
➢ Az évi jelentés felújított részét használjuk már több éve és már teljes mértékben átálltunk az
egyszerűsített Exceles változathoz. Ennek köszönhetően a csapatok jobban és gyorsabban küldik be a
jelentéseket. A jelentéseket minden évben feldolgozzuk és visszajelzést adunk a parancsnokoknak. Úgy
érezzük, ez is egy motiváló faktor a jelentések megírásában. (Köszönet minden vezetőnek, aki segíti ezt
a munkát.) Az évi jelentések beérkezése kb. 90%-os.
➢ Az Árvalányhaj kiadásán az utóbbi négy évben nem változtattunk. Színes, jó minőségű papírra
nyomtatjuk és sokkal rövidebb, de több információt teszünk közre az adakozóink számára. A jövőben
továbbra is szeretnénk újítani, esetleg még több információt és színesebb, érdekesebb cikkeket
közzétenni.
➢ A Cserkésznaptár – Az utolsó évek visszajelzései alapján a naptárba inkább sok jó minőségű
cserkészies képet teszünk, mint beszámolókat és aforizmusokat. Az utolsó négy évben különösen
törekedtünk, hogy a naptárban minden kerületünk egyformán képviseltesse magát. A naptár
mennyiségét is évről évre növeltük és igyekeztünk minél több példányt ebből eljuttatni a KMCSSZ
összes kerületébe, hiszen ez egy kitűnő anyag arra vonatkozóan, hogy milyen szerteágazó és pozitív
munkát végzünk. A 2020-ban egy rendhagyó naptárt készítettünk, hiszen sajnos nem sok eseményt
tudtunk megtartani, igy az utolsó 5 év naptárképeiből válogattuk a legjobban sikerülteket.
➢ Több pályázat sikeres elszámolását elvégeztük, kb. évi 200 000 dollárt nyertünk és számoltunk el.
➢ A csapatalapίtási VT közös projektek levezetése és munkájának segítésé. Ez az utolsó két évben nagyon
jól működött és egyre szorosabb lett. Köszönet a Turul őrsnek a kitűnő munkáért.
➢ Járvány időszaki kommunikációk – 2020-ban indítottunk egy új kezdeményezést; videóüzeneteket
jelentettünk meg havi rendszereséggel. Ezekben igyekeztünk kiemelni a cserkészet erejét még az
ilyen nehéz időszakokban is, mint a járványhelyzet. Ezzel erősítettük a KMCSSZ közösségformáló
erejét is.
Hírünk
➢ Sajtóosztályunk rendszeresen ad ki sajtótájékoztatókat, ezek rendszeressége eléri a havi három és fél
tájékoztatót. Nemcsak saját hírünket terjesztjük, de a KCSP programon belül dolgozó fiatalok is sok
cikket írtak Magyarországra rólunk.
➢ A Diaszpóra Iskolatáborok nagy sikernek örvendettek 2018-2019-ben; nagyon jó visszhangja van az
amerikai és a diaszpóra magyar társadalmában.
➢ A magyarságismereti anyagunk is egyre felkapottabb, és több és több helyen használják a
szórványmagyarság iskoláiban.
A jövő feladatai
Mint beszámolómból kitűnik, a munka a jól bevált kerékvágásban halad, megpróbálunk a korral és az újabb
kihívásokkal lépést tartani. Azonban még így is rengeteg javítani, köszörülni való akad. Ami az utolsó két év
nagyon pozitív változása, hogy egyre több és több fiatalt tudunk bevonni a munkába. Ezzel nem csak saját
magunkat tehermentesítjük, de biztosítjuk a szövetségünk jövőjét is.
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Diaszpóra Magyar Iskolatábor Projekt
2018-ban egy új projektet is beindítottunk a Nemzetpolitikai Államtitkárság
felkérésére. Ennek a projektnek a célcsoportja nemcsak a cserkészet, hanem a szélesebb diaszpóra magyar
társadalma is.
Célunk, egy olyan magyar környezetet teremteni, ahol a magyar származású, magyarul beszélő gyerekek testi
és lelki biztonságban fejleszthetik magyar nyelvkészségüket. Az iskolatábor tartama alatt, a napi 5 tanítási órán
kívül a gyerekeknek lehetősége nyílik népi játékok tanulására, kézműveskedésre, valamint
délutánonként néptánc tanulásra és egyéb szakköri foglalkozásokra. A tábor folyamán alkalmuk adódik
fürdőzésre és kirándulásra is. A foglalkozásokon korosztályok szerint, osztályokba rendeződve vesznek
részt, így mindenki a korának megfelelő tananyagot sajátíthatja el. Mivel kötelező magyar nyelven beszélni, így
a tábor ideje alatt garantáltan fejlődik a nyelvtudásuk, színesedik a szókincsük. Az oktatásban ausztrál,
kanadai, amerikai és kárpát – medencei magyar tanárok, valamint amerikai és kárpát – medencei
cserkészvezetők is részt vesznek. A magas oktatószámnak köszönhetően minden gyerekkel kiemelt
figyelemmel tudnak együtt dolgozni. Az iskolatáborban évről évre új témákat dolgoznak fel, amik a tábor
témájául szolgálnak. A keretmesének, a sok játéknak, kézműveskedésnek, táncnak, kirándulásnak,
fürdőzésnek és sok más programnak köszönhetően, az iskolatábor az intenzív tanulás mellett vidám
nyaralásként szolgál, és a gyerekek garantáltan maradandó élményekkel távoznak haza.
Elért eredmények (2019)
•

•

•

•

Tíz helyszínen, (négy világrészen) sikerült több, mint 435 diaszpórában élő gyermeket elérnünk és
maradandó magyarságélményt és tudást biztosítanunk részükre. A kisegítő személyzettel együtt több,
mint 560 embert tudtunk bevonni aktívan a programba.
A tavalyi évhez képest dupláztuk a táborok számát, a diákok számát több, mint dupláztuk és a
táborozással töltött napok számát is 50%-kal növeltük. Ezenkívül sikerült minden kontinensre eljutni,
ahol számottevő magyar él.
Az év elején kitűzött céljainkat maradéktalanul elértük, sőt felülmúltuk, hiszen sikerült két teljesen új
(részünkre még ismeretlen) helyszίnt is bevonni a szervezésbe. Ennek a programnak köszönhetően,
reményeink szerint ezeken a helyszíneken beindul a rendszeres ifjúsági munka és cserkészcsapatok is
fognak működni a jövőben.
Sikerült egy össznemzeti érzést kialakítani, hiszen az iskolákban a diaszpóra gyermekein és tanárain
kívül, bevontunk a szervezésbe és megvalósításba magyarországi tanárokat és kisegítőket, illetve
kihasználtuk a Körösi Csoma Sándor programban részt vevő fiatalok segítségét is.

DISK Fejlesztések
•

•
•

•

A
honlapot
rendszeresen
fejlesztjük,
így
egyre
több
és
több
hasznos
információ található meg rajta. Erre rendszeresen feltesszük a legújabb információkat a táborokkal
kapcsolatban. Minden szakmai anyag, amit kidolgozunk felkerül, így is segítve a táborok szervezését.
Elkészítettük az idei évre a kerettörténet füzetet: Rákóczi kora és a szabadságharc.
Egységes kinézetű plakátokat terveztünk, ami a projekt arculatát egységesíti, ίgy már felismerhetőbb
lesz a brand a jövőben. Ahogy szerveződnek a táborok úgy látjuk, hogy ez is mennyire segített abban,
hogy megteljenek táboraink.
Kidolgoztunk egy kérdőívet az iskolatáborok tervezéséhez. Reményeink szerint ez segíti és gyorsítja a
szervezést.
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•
•
•

•

Szakmai beszámolókra is készítettünk egy kérdőívet, így a táborok tapasztalatait és nehézségeit
átláthatóbbá tettük. Így könnyebb a kiértékelés és segít a következő táborok szervezésében.
Beszereztünk minden tábor számára egy csomag társasjátékot és könyvet. Ezekkel szeretnénk segíteni
a tanárok munkáját. Ezeket a társasjátékokat már eljutattuk a megfelelő helyszínekre.
Kidolgoztunk egy egységes munkatervet és tanmenetet is. Ezt megosztottuk a szervezőkkel, várjuk a
szakmai visszajelzéseket, így jövőre remélhetőleg már egy közös tanmenettel lehetne nekiállni a
szervezésnek.
Ahogy a táborokat szervezzük egyre több helyről sikerült már begyűjteni szakmai anyagokat,
amelyeket a honlapon keresztül megosztunk.

2019. év eredményei számokban:
HELYSZÍN
IDŐPONT
NAPOK GYERMEK SZEMÉLYZET
Chicago, Illinois, USA
június 8-15.
8
30
15
Sik Sándor Cspark, Fillmore, USA július 6 -20
14
65
20
Cordoba, Argentina
július 6-10.
5
84
24
Vancouver, Kanada
július 22-27
6
37
10
Margharita, Venezuela
augusztus 1-11 11
25
15
Gold Coast, Ausztrália
szept. 28 – okt. 4 6
35
6
Auckland, Új Zéland
okt. 6-11
6
40
8
Sydney, Ausztrália
okt. 8-13
6
53
10
London, Anglia
okt. 28-nov. 4
7
50
18
Seattle, WA, USA
nov. 21 – 25
5
17
11
Összesen:
74
436
137
2020. évi eredmények és terveink a jövőre
2020. év elején még nagyban készültünk a projektünk harmadik évére és reményteljesen néztünk az évre. A
tavalyi sikerek után volt is miért bizakodnunk, hiszen 2020-ra 4 kontinensen 15 tábort szerveztünk volna, újra
5 táborral növelve az eddigiek számát. Januárban még sikerült megszerveznünk Argentínában a II. Diaszpóra
tábort több mint 80 résztvevővel, de márciusra elért mindenkit a járvány okozta korlátozás és már láttuk, hogy
a tavaszi és a nyári szünetben tartandó táborainkat kényszerűségből le kell majd mondanunk.
Természetesen ez nem azt jelentette, hogy a munka megállt, hanem pont ellenkezőleg; folytattuk a
háttérmunkát és keményen készültünk a 2021-es évre. Az iskolatábor weboldalán lévő, elektronikus
tartalmakat megújítottuk, egy teljesen felhasználóbarát magyarságismereti anyagot készítettünk, elkészültek
a “magyarul tudó” cserkészbabák a táborok részére és nem utolsó sorban kidolgoztunk a 2021-es évre egy
teljes anyagot a kerettörténet (Hungaricumok) könnyebb átadására. A 2020-ra tervezett 15 tábor megtartása
továbbra is a célunk.
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Informatikai rendszer fejlesztések
➢ Az OKP rendszer teljes átalakuláson esett át. A rendszert teszteltük és már élesben is működik. Új
felhasználóbarát felület várja a tanulókat, egyszerűsítettük a belépést és a használatot. A visszhang
pozitív úgy a tanulóktól, mint a szülőktől és a mentoroktól.
➢ 2020. év során szorgalmas kezeknek köszönhetően és megszámlálhatatlan önkéntes munkaórával sikerült a
KMCSSZ Magyarságismeret Őrsvezetők Számára című tananyagot digitális módon az internetre feltölteni, és
Google Classroom-on keresztül egy tanfolyamot összeállítani belőle. Ez már 12 közösségben és a KMCSSZ
minden kerületében használatba került. A járvány alatt ez nagy segítség volt a VK-ra való
felkészülésben.
➢ A honlap több átalakuláson esett át az utóbbi években (köszönjük a sok használható visszajelzést,
amely alapján történtek a módosítások), viszont 2020-ban teljes kinézet és formátumváltás történt. A
honlapon a tartalmakat korosztályok és érdeklődési körök szerint csoportosítottuk, és ezzel
átláthatóvá és felhasználóbaráttá tettük. A honlapot a központi iroda vezetésével egy profi szerkesztő
kezeli, ez lehetővé teszi a tartalom gyors és hatékony elérhetőségét. Sikerült a több részből felálló
KMCSSZ honlaprendszereket is integrálni és egy szerverre tenni; így reméljük az adataink
biztonságosabbak és a rendszerek lépést tudnak tartani a mai világ technológiai fejlődéseivel.
Összegezés
Fontos, hogy a munkát folytassuk még akkor is, ha a pályázati forrásaink csökkennek és az adományok nem
érkeznek időben. A megkezdett munkát akkor is folytatni kell, hiszen csak így tudjuk biztosítani a jövő
generációinak a lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek a cserkészettel. Örömmel jelenthetem viszont, hogy
hosszú lobbi-munkánknak és tisztességes, átlátható elszámolásainknak köszönhetően, idén úgy tűnik újra
visszaáll a pályázati támogatásunk a járvány előttihez hasonló szintre.
Ahhoz, hogy a munkánk sikeres legyen, osszátok meg a hallottakat a körzetetekben lévő vezetőkkel is, kérjétek
meg őket, hogy ők meg mondják el a rájuk bízott cserkészeknek. Ahhoz, hogy előre haladjunk, közösen kell
dolgoznunk a jövőnkért. De ez egy kétirányú út; ti is mondjátok el, hozzátok tudomásunkra, hogy mi történik
veletek, mik a gondjaitok, miben tudnánk mi segíteni nektek. A munkánk csak akkor eredményes és
előremutató, ha nálatok otthon valósul meg a csapatoknál. Ez nem egy felülről irányított rendszer, hanem pont
az a csodálatos benne, hogy rajtatok múlik. Ha Ti nem tesztek érte, akkor csak üres szavak maradnak, de
közösen együtt maradandó értékekkel tudjuk megtölteni ezt.
Végül, de nem utolsó sorban, szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik eddig is segítettek engem
céljaink elérésében. Köszönöm minden munkatársamnak azt a sok munkát és kitartást, amit belefektettek a
KMCSSZ központjának működésébe az utolsó két évben. Nélkületek mozgalmunk nem lenne olyan erős, mint
ma, és nem lennénk képesek megfelelni az állandóan változó világ kihívásainak.
Jó munkát! Szórád Gábor cscst., Főtitkár
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