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Kárpát-medencei Kapcsolatok Osztályvezető – Jelentés a Közgyűlésnek 
(2021. március – 2023. február) 

 
 
Két éve vettem át Szemerédi Tibor – Pumától – a Kárpát-medencei kapcsolatok OV pozíciót. Nehéz 
örökséget kaptam, mivel Puma a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának megalakulása óta részt 
vett ennek működésében, munkájában.   
Első tevékenységem az volt, hogy Lendvai-Lintner Imrével, szövetségünk elnökével egyeztessek, 
hogy milyen elvárások fűződnek ehhez a pozícióhoz, hogy miben tudom segíteni, ill. kiegészíteni 
munkáját a Fórum működését illetően.  
Az elmúlt két évben aktívan részt vettem a havi rendszerességgel megtartott elnökségi Fórum Zoom 
megbeszéléseken, ahol átbeszélésre kerülnek az aktuálisan zajló és a megtervezett programok, 
projektek.  
Tavaly ősszel volt esedékes a Cserkészszövetségek Fórumának tisztújítása, ahol Lendvai-Lintner 
Imre ismét meg lett választva elnöknek és azóta munkáját közvetlenül segíti Farkas Zsuzsanna 
(VMCSSZ) és Bedekovics Péter (MCSSZ). Hárman alkotják az új elnökséget.  
 
Össze-Szövő: 
 
Az Össze-Szövő egy őrsöknek szóló összmagyar vetélkedő. Ennek a szervezését mindig két szövetség 
vállalja, a tavalyi évben az RMCSSZ és a KMCSSZ. Én nagy örömmel vállaltam a szervezői feladatot, 
mivel kihívásnak tartottam RMCSSZ-es cserkésztestvérekkel közösen dolgozni egy ilyen nagyszabású 
projekten. Sok Zoom megbeszélés, tervezgetés, szervezés volt, amíg kitaláltuk és kidolgoztuk a 
vetélkedő keretét. Sajnos elképzelésünket anyagi támogatás hiányában nem tudtuk megvalósítani, 
de B tervünk is úgy érezzük sikeres volt. A szövetségi kapcsolattartókkal közösen jól tudtunk együtt 
dolgozni, sok jó ötlettel járultak hozzá a vetélkedő sikeréhez.  
Sajnos Szövetségünkből 2022-ben nem vett sok őrs részt ezen a vetélkedőn. Próbáltam buzdítani a 
kerületi vezetőket, de célomat, hogy minden kerületből legalább egy résztvevő őrs legyen, sajnos 
nem értem el. Több helyről azt a visszajelzést kaptam, hogy mindenki inkább a szabadba szeretne 
minél több időt tölteni mintsem, hogy kisfilmeket készíteni és feltölteni. De célomat nem adom fel! 
Idén bár nem szervezőként, de Tánczos Noémivel karöltve ismét próbálkozni fogok.  
 
Betlehemi Békeláng: 
 
2021-ben többen is képviseltük a KMCSSZ-t a budapesti központi lángátadó ünnepségen és eljutott 
a BBL több I. kerületi csapathoz is. 
A testvérszövetségek delegáltjaival elvittük a Nemzet Politikai Államtitkárságra is a lángot. 
2022-ben is részt vettem a központi lángátadón és bár nem nekem köszönhető, de eljutott a láng 
tengeren túli magyar közösségekhez is. 
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Augusztus 20. – Szent Jobb körmenet: 
 
2022-ben ismét lehetőség nyílt jelentkezni a Szent Jobb körmenetre és az azt követő fogadásra a 
Parlamentbe. Sajnos utolsó percben a kedvezőtlen időjárás előrejelzés miatt le kellett mondani a 
körmenetet. Így kevesebb cserkész vett részt a Szentmisén, de igyekeztünk megfelelően képviselni 
Szervezetünket. 
 
 
Mivel hála Istennek egyre több cserkészcsapat dönt úgy, hogy Magyarországra jön táborozni, fontos 
volt felvenni a kapcsolatot a MCSSZ táborozási vezetőjével Arany Jánossal. Felmerült, hogy szükség 
lenne egy egységes protokoll kidolgozására ezekre az esetekre. (ECSET-en keresztül bejelenteni a 
tábort, ÁNTSZ engedély, Nemzeti Parkkal való kapcsolatfelvétel stb.). Ez a projekt még folyamatban 
van.  
 
 
Főbb céljaim a jövőre nézve: 

- Lendvai-Lintner Imre munkáját még hatékonyabban támogatni. 

- Testvérszövetségekből érkező hasznos információkat hatékonyabban továbbadni. 

- Kapcsolathálót tovább építeni. 

- Össze-Szövőben legalább 1 őrs vegyen részt minden Kerületünkből. 

- Betlehemi Békeláng jusson el még több csapathoz szövetségünkben. 

 
 
 
Kelt Budapesten, 2023. január 29-én 
 
Koltai Mária cscst. 
 


