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A KMCSSZ kapcsolatai hasonló sorsú szövetségekkel (észt, lett, litván, lengyel, örmény, orosz és ukrán) egyes 
városokban az évek folyamán megtörténnek alkalmilag úgy, mint a helybeli országos cserkész szövetségekkel 
is.  Ez így volt 2019-ben, de 2020-ban a koronavírus járvány miatt sok program elmaradt. A KMCSSZ 
cserkészei a magyarországi és a Kárpát-medencei szövetség cserkészeivel is többször találkoztak a COVID-19 
járvány előtt.  A hazai kapcsolatunk, a Kárpát-medencei Kapcsolatok VT jelentésében esetleg részletesebben 
megtalálhatók.  
 
A következő események és kapcsolatok érdemelnek külön megjegyzést a társszövetségeink felé irányuló 
munkáért: 
 

• Volt szerencsém 2019 nyáron két hetet sátorozni együtt a Magyar Cserkészszövetség tagjaival a 24. 
Cserkész Világdzsemborin az Egyesült Államok West Virginia államában 2019. július 22-től augusztus 
2-ig. A dzsemborit Észak-Amerika három országának a cserkész szövetségei, Kanada, Mexikó és a 
USA, együtt szponzorálták. A dzsembori legutolján volt Észak Amerikában 1983-ban Alberta, 
Kanadában és az USA-ban 1964-ben Idahóban. A világtalálkozónak a témája „Nyiss ki egy új világot” 
(„Unlock a New World”). A jelszó arra tekintett, hogy a cserkészek együtt fognak megosztani új 
kalandokat, kultúrákat és barátságokat a 12 nap alatt. A magyar kontingens 273 cserkészből állt, 
köztük 22 cserkész a Külföldi Magyar Cserkészszövetségtől. Volt egy cserkész Bostonból, Garfieldből, 
Floridából, ketten Clevelandból, hárman Washington D.C.-ből, hárman Angliából, egy-egy tag 
Münchenből, Nürnbergből és Heidelbergből, és nyolcan Brüsszelből.  A dzsemborin részt vehettek, 
mint tagok 14-től 17 éves cserkészek és a 18 éven felüliek, mint vezetők az IST-ben (International 
Service Team) ahol a világtalálkozón végig szervezték és futatták a programokat. Mindenkinek tudni 
kellett angolul beszélni. A cserkész korúak őrsökben voltak beosztva, 9 cserkész és egy őrsvezető egy 
őrsben.  Négy őrs volt egy rajban. A magyarok, egy jelentés és válogatás rendszer után négy rajra 
való cserkészt, 160 tagot, küldtek a dzsemborira ahol elvoltak helyezve négy különböző altáborban 
ami kb. 8,000-9,000 cserkészt alkatott altáboronként. A 113 magyar felnőtt vezető együtt sátorozott 
külön a 9,000 IST altáborban.  Összesen 41,834 cserkész jött össze a Boy Scouts of America Summit 
Bechtel Reservation táborhelyén 145 országból. Részletes beszámoló a dzsemboriről megtalálható a 
Vezetők Lapja 125-126. számban, VL_125-6.sz-Teljes_szam.pdf (kmcssz.org). A következő alkalom a 
25. Cserkész Világdzsembori lesz 2023. augusztus 1-12. Dél Koreában.  

 

• A brüsszeli 82. sz. Báthory István cserkészcsapat ötödik éve rendezi meg nyaranta, immáron 
hagyománnyá vált, magyarországi vándortúráját. A program célja többek között, hogy fenntartsák a 
kapcsolatot a Brüsszelből Magyarországra visszaköltözött, és Brüsszelben lévő cserkészek között. A 
túra létszáma 10-15 fő körül mozog. A túra két felnőtt vezetője Várterész Viktor cspk. és Ábel B. 
Csaba. Az előkészületekben egyre aktívabban vesznek részt a (már Magyarországon élő) 18 év feletti 
Roverjeink.  

https://kmcssz.org/site/wp-content/uploads/2020/06/VL_125-6.sz_.-Teljes_szam.pdf
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• 2003 óta a 17. sz. Könyves Kálmán cscs., Hollywood, Kalifornia csapatparancsnoka, Latkóczy László, 
cst. rendezi a dél kaliforniai nemzetközi cserkésznapot Los Angeles-ben. A 17-esek mellett a los 
angelesi 8. sz. Julianus Barát és a 49. sz. Árpád-házi Boldog Erzsébet cserkészcsapatok is részt 
vesznek. 2019 áprilisban tartották meg ezt az eseményt utoljára (2020-ban már nem tudták a járvány 
miatt) az LA városban lévő Griffith Parkban. Kb. 140-150 cserkész és szülő vett részt. Magyarok, 
lengyelek, litvánok, BSA amerikaiak, örmények.  Sajnos az ukránok és a nigériaiak nem vettek részt. 
Egy szombat délután volt az esemény, délután 2-től 6 óráig.  Volt állomásokból álló akadályverseny, 
számháború, vacsora, és tábortűz (tűz nélkül).  
 

• Ausztráliában a Melbourne-i cserkeszek közel 25 éve tagjai az Ethnic Scout & Guide Association-ban 
(ESGAV). A régi rabnemzetek cserkész egyesülete. Az 54. sz. Hunor és Magyar cserkészcsapat és a 
63. sz. Tormay Cecil leány cserkészcsapat újra szintén részt vett 2019-ben a victoriai államban 
tartandó ESGAV táboron. Még ráadásul, a 52. sz. Hollós Mátyás felnőtt cserkészcsapat már sok 
éveken át rendezi a konyhát a tábornak . Márciusban volt tartva a Brittania Park nevezetű ausztrál 
cserkészparkban. Összesen kb. 80-an vettek részt hét külön nemzetű cserkészcsapatokból (észt, lett, 
litván, magyar, lengyel, orosz és ukrán). A magyarok megint a legjobban képviselt nemzet volt, 16-an 
voltak összesen. Fontosnak marad a részvételük, hogy tartsák meg a kapcsolatot a többi 
nemzetekkel, és hogy folytassák azt a hagyományt, amit 1979 óta tartanak be evvel a táborral. 2020-
ban sajnos nem volt tartva ez a tábor, mert épp akkor (márciusban) kitört a COVID és le kellet fújni a 
tábort. Idén 2021-ben szintén tervben van a tábor.  

 
 
A nemzetközi cserkésznapok, táborok, és egyéb találkozások több féle módon járulnak pozitívan hozzá a 
cserkész élethez, de talán a legnagyobb előnye az, hogy a magyar cserkészeink látják, hogy vannak más 
nemzetiségű cserkészek is, akik épp olyanok, mint mi magyarok. Látják, hogy ők is olyan gonddal küzdenek, 
mint mi és hogy ők is próbálják mindenféle módon tovább fenntartani az etnikai identitást. Persze, sok új 
barátság is születik ilyen eseményeken. 
 
 
Előre nézve, egyik legnagyobb esemény lehetőség a cserkész mozgalmunkban az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus (NEK), amely a Magyar Katolikus Egyház és egyben − aktív részvételünk által − a 
magyar cserkészet legnagyobb eseménye is lesz az idén Budapesten, 2021. szeptember 5–12. Eredetileg ez 
2020. szeptemberben lett volna megtartva, de el volt halasztva egy évre a koronavírus miatt. A NEK a 
katolikus egyház 1881 óta, 4 évente megrendezésre kerülő, világméretű eseménye. A legutóbbit 2016-ban 
tartották a Fülöp-szigeteken, ahol több programon is milliós tömegek vettek részt. Budapesten utoljára az 
1938-ban tartott 34. eucharisztikus világkongresszust rendezték meg. A KMCSSZ tagjai a MCSSZ-en keresztül 
vehetnek részt jelentkezésükkel.  
Több információ itt található: https://magazin.cserkesz.hu/2020/01/cserkeszek-a-nek-en/ 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmagazin.cserkesz.hu%2F2020%2F01%2Fcserkeszek-a-nek-en%2F%3Ffbclid%3DIwAR0PB-xLXocRF_YUtD-QDKfB_FzZmCuPweJqcuDD86oa-A6FMxasT6m2Ycc&h=AT1IYzRKs6_07rTJ-hHUM7vFX1W3H2NJqvRxcRTQrIdG9cZN2-r2szrDtnanV7szsVMCyamsBfolm4tu2wQo5PZYPO3-gZirzkhCy2AIIRV-9wAvCMsOIVy-bBlHaoBezT0


 

 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
Hungarian Scout Association in Exteris 

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435 

 
 
 
 
 
 
A befogadó országok cserkészetével kevesebb csapat jelentette, hogy igazolását a befogadó ország 
szövetségénél továbbra megtartja.  A következő csapatoknak van kapcsolata vagy le vannak igazolva más 
tagszövetségnél: 
   14.  Görgey Arthur, Cleveland 
   28.  Kölcsey Ferenc, Ottawa 
   34.  Zrínyi Ilona, Cleveland 
                                    62./78.  Sarolta/II. Rákóczi Ferenc, Zürich 
    85.  Kodály Zoltán, Bern 
 
A clevelandi csapatok 2021-ben már hosszú évtizedek után nem fogják újítani a tagságukat az amerikai BSA 
szövetségben. Az indoklás erre az, hogy a BSA már tavaly megduplázta az egyéni cserkész tagsági díjat $40-
ról $80-ra. A BSA tágdíj emelés két okból van. Egy, a BSA mint szervezet magukat és tőkéjüket védeni 2020-
ban csődvédelmet kért, miután egyre több ezer bejelentő jelezte, hogy kártérítésre tart igényt, amiért 
cserkész évei alatt zaklatták, illetve molesztálták. Több millió dolláros perekről van szó. Kettő, a Mormon 
vallási cserkészek 2019 végén mind kilépett a BSA-ből saját cserkészfajta programot kezdeni hitkérdések 
miatt. A 2.3 millió tagságú BSA-nek ez kb. 425,000 (18.5%) mormon cserkész tagdíj veszteséget jelentett.  
2020-ban még a helybeli BSA Lake Erie Council fedezte a tagdíjaknak a felét az észak-ohiói cserkészeknek, 
idén már nem. Hosszú és mély vizsgálat után a clevelandi magyar cserkészcsapatok úgy döntöttek, hogy 
kártalanul szakíthatnak a BSA tagságtól. 
 
Ajánlatos a tagság a befogadó ország szövetségnél, amikor az kínál helybeli táborozó helyeket kedvezményes 
áron, biztosítási lehetőségeket, szakértően vezetet programokat, stb. ha a tagsági díj elfogadható és hasonló 
kínálatok másképpen nem megoldhatók. Érdemes megérdeklődni a lehetőségeket.  
 
 
Külügyi munkánk azért fontos, mert nem csak saját tevékenységünket támasztja alá, de tapasztalatokat ad, 
egyéni kapcsolatokat is teremt, és a külföldi magyar cserkészet munkáját más nemzetek felé ismerteti. Több 
országban csapatainkat továbbra is megbecsülésben részesítik a helyi cserkészszervek.  
 
 
       Jó munkát! 
 
       Horváth Mihály cscst. 
       KMCSSZ Külügyi Vezetőtiszt 
        
       mrhorvath@aol.com 
 
kelt: Cleveland, Ohio, 2020. február 14.  
 


