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Általános feladatok

• Naponta érkező posta és elektromos üzenetek szétosztása a megfelelő vezetőkhöz és 

hivatalokhoz, ügyintézőkhöz

• Vezetők, csapatparancsnokok munkájának segítése

• Sajtó szintjén, cserkészetről szóló cikkek begyűjtése és azok kiküldése a sajtó részére

• MCS és Adománygyűjtő levelek szerkesztése és kiküldése, kiadványaink előkészítése, 

nyomdakész állapotba hozatala (naptár, adakozólevelek, könyvek)

• Táborok meghirdetése és szervezésükben való segítségnyújtás

• Az IB gyűlések és azok jegyzőkönyveinek előkészítése, szétküldése

• Az adóhivatal által követelt és szigorúan ellenőrzött gazdasági ügyvezetés lebonyolítása



Az elmúlt két év eredményei

• Az évi jelentés egyszerűsített Excel-es változatának használata, új rubrikák hozzáadása, a központ 

jobb belátása végett, igyekszünk kicsit javitani minden évben

• Az adakozó leveleinket (Árvalányhaj) színesebbé tettük, úgy kinézetében mint tartalmában

• Naptárt is átalakitottuk több kép van benne és nincs szöveg, minden kerületet beleteszünk és most 

már elértük hogy keresett termék lett a kerületekbben

• Több pályázat sikeres elszámolását elvégeztük, kb. évi 200 000 dollárt nyertünk és számoltunk el

• Járvány időszaki kommunikációk – 2020-ban inditottunk egy új kezdeményezést, videóüzeneteket 

jelentettünk meg havi rendszereséggel. 



Az elmúlt két év eredményei

• Sajtóosztály megújult és ezzel együtt kidolgoztunk egy új stratégiát is. Sok újitással fogunk a 

közeljövőben felétek jelentkezni, mint pl. egy hirlevel feliratkozási lehetőség

• A Facebook és Instagram oldalon indított külön KMCSSZ oldal, ami a mai világ elvárásainak 

megfelel és már több mint 2000 tag látogatja az oldalunkat.

• A csapatalapítási VT közös projektek levezetése és munkájának segítése

• Honlapfejlesztés, melynek köszönhetően a felület teljesen átalakult, áttekinthetőbb és 

átláthatóbb lett. Egy letisztult formát kapott

• OKP rendszer teljesen megújult, új felhasználóbarát kinézetet kapott. Reméljük igy még jobb 

lesz a felhasználhatósága

• Az adatbázis frissitése és naprakész állapotban tartása

• A Magyarságismereti anyag ŐV szintjén digitalizálva lett és egy google classroomban lehet 

otthonról is végezni



Hírünk

• Sajtóosztályunk rendszeresen ad ki sajtótájékoztatókat

• A KCSP programon belül dolgozó fiatalok is sok cikket írtak Magyarországra rólunk

• A Diszpóra Iskola Projektünk az utolsó két évben régen látott sikernek örvend, nagyon jó 
visszhangja van a diaszpóra magyar társadalomban

• A Magyarságismereti anyagunk is egyre felkapottabb, több és több helyen használják a 
szórvány magyarság iskoláiban



Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élő, magyar származású, magyarul 

beszélő, gyerekek testi és lelki biztonságban magyar nyelvkészségüket fejlesztik. 

• Délelőttönként 5 tanitási óra (irodalom, földrajz, történelem, néprajz stb.).

• Az iskolatáborban a napi 5 tanítási órán kívül magyar nyelvű aktivitást, délutánonként szakköri 

foglalkozásokat, kirándulásokat és fürdési lehetőséget ajánlunk. 

• Mindezt kortárs közösségben, életkornak, nyelvismeretének megfelelő csoportban, felkészült 

Kárpát-medencei, helyi képzett magyar tanárokkal, kiváló cserkészvezetőkkel végezzük. 

• Ezek mind vidám nyaralássá varázsolják az iskolát.

Diaszpóra Iskolatábor Projekt



A projekt második évének eredményei
2018, 2019 

➢ Első évben öt, második évben már tíz helyszínen, (négy világrészen) sikerült közel 450 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 2019 évhez képest dupláztuk a táborok számát, a diákok számát több mint megdupláztuk és a táborozással töltött napok

számát is 50%-kal növeltük. Ezen kívül sikerült minden kontinensre eljutni, ahol számottevő magyar él.

➢ A kitűzött céljainkat maradéktalanul elértük, sőt felülmúltuk, hiszen sikerült két teljesen új (részünkre még ismeretlen) helyszínt

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

résztvevő fiatalok segítségét is.



A projekt 2019-es eredményei. 
2021 előretekintés 

HELYSZÍN IDŐPONT

2019

HÁNY 

NAP

GYERMEK SZEMÉLYZET

Chicago, Illinois, USA június 8-15. 8 30 15

Sík Sándor Cspark, 

Fillmore, USA

július 6-20. 14 65 20

Cordoba, Argentína július 6-10. 5 84 24

Vancouver, Kanada július 22-27. 6 36 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 24 15

74 442 141

HELYSZÍN IDŐPONT

2021

HÁNY 

NAP

Gyerekmek

Auckland, Új Zéland Január 6-12 6 20 Megszervezve 

Gold Coast, Ausztrália Április. 12-17 6 18 100%

Chicago, IL, USA Június 12-19 6 45 100%

Vancouver, Kanada Június 6 45 70%

Fillmore, NY, USA Július 14 70 80%

Tel Aviv, Izrael Július 6 30 90%

London, Anglia Október 6 50 70%

Sydney, Ausztrália Szeptember 6 50 100%

Seattle, WA, USA November 5 20 70%

Cordoba, Argentina Okóber 7 80 100%



A jövő feladatai – ÖMCSST

• A munka a jól bevált kerékvágásban halad, megpróbálunk a korral és az újabb 

kihívásokkal lépést tartani

• Viszont az ÖMCSST való részvételünket segíteni kell, a kinevezett vezetők segítségére kell 

lenni a közös célok elérésében

• Az ÖMCSST mottója: „Minden magyarul beszélő gyerek találkozzon a cserkészettel!”

• Elsődlegesen egy erős és a politikai szélviharokat túlélő MCSSZF-ra van szükség, amelyet 

biztos alapokra kell helyeznünk

• Másodsorban az ÖMCSST-en keresztül egy olyan vonzó cserkész program kidolgozása 

fontos, amely időtálló és a jövő generációinak lehetőséget nyújt a fejlődésre



Összegzés

• Szövetségünk egy generáció váltás előtt áll, melyet megfelelően menedzselve és a fiatal 

vezetőket motiválva képesek leszünk sikeresen áthidalni.

• Ahhoz, hogy ez működhessen, együtt kell dolgozni.

• Mindenkit kérünk, hogy osszátok meg amit itt hallotatok, 

• Mondjátok el miben van szükségetek segítségre.

• Hálásan köszönöm mindenki munkáját, aki hozzátett az elmúlt két év sikeréhez!



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Szórád Gábor

KMCSSZ Főtitkár

gabona@aol.com

mailto:gabona@aol.com

