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Külügyi Osztályvezető – Jelentés a Közgyűlésnek 
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A KMCSSZ kapcsolatai hasonló sorsú szövetségekkel (észt, lett, litván, lengyel, örmény, orosz és 
ukrán) egyes városokban az évek folyamán rendszeresen szoktak megtörténni alkalmilag úgy, mint 
a helybeli országos cserkész szövetségekkel is. De, 2021 és 2022-ben a koronavírus járvány miatt 
sok program, mondhatom mind, elmaradt. A KMCSSZ cserkészei a Magyarországi és a Kárpát-
medencei szövetség cserkészeivel volt alkalmuk találkozni 2022 nyarán és később miután a COVID-
19 járvány enyhült. A hazai kapcsolatunk, a Kárpát-medencei Kapcsolatok OV jelentésében esetleg 
részletesebben megtalálhatók.  
 
A koronavírus járvány 2021-ben és a 2022-es év legtöbb hónapjaiban nem csak a helyi cserkész 
csapatainknak a munkáját korlátozta, de jóformán megszakított (eltörölt?) minden külügyi cserkész 
találkozást és programot. Nem tudok egyről sem beszámolni. Előre nézve, 2023-ban, ahogy a 
járványnak kevesebb hatása van, remélhető, hogy lassan külügyi cserkész találkozások, programok, 
táborok, stb. a külföldi csapatainkkal visszatérnek? terjednek.  
 

• Egy nagy lehetőség erre az a 25. Cserkész Világdzsembori, ami Dél-Koreában lesz megtartva, 
2023. augusztus 1-től 12-ig. A KMCSSZ tagjai csatlakozhatnak, mint elmúlt dzsemborikon, a 
MCSSZ résztvevő kontingensében. Erre a lehetőségre a jelentkezés már tavaly lezárult.  

 
A befogadott KMCSSZ tagok létszáma a dzsemborira még ingázik, ahogyan egyes jelentkezők 
különböző okokból lemorzsolódnak a csapatból és újak fellépnek a váró listáról. Jelenleg 17-
en vesznek részt a KMCSSZ-től: Brüsszel 7, Washington, D.C. 3, Reading, Anglia 3, New York 
2, Cleveland 1 és Hollywood-ból 1. A cserkészkorúak (14-17 évesek) száma 12 és a felnőttek 
akik az International Service Team (IST) programokban segítenek pedig 5 cserkészvezető. 
 
A következő világdzsemborin esetleg többen fognak részt venni a KMCSSZ-től, főleg 
Európából, mivel a helyszíne Gdansk, Lengyelország lesz 2027-ben.  

 

• A befogadó országok cserkészetével továbbra is kevesebb csapat jelentette, hogy igazolását 
a befogadó ország szövetségénél továbbra megtartja. Ma az egyetlenek a svájci csapatok, a 
62. Sarolta lcscs. és 78. II. Rákóczi Ferenc cscs. Zürich-ben és a 85. Kodály Zoltán cscs. Bern-
ben. Ezeken kívül Ausztráliában a melbourne-i cserkeszek, az 54. sz. Hunor és Magyar 
cserkészcsapat és a 63. sz. Tormay Cecil leány cserkészcsapat kb. 25 éve tagjai az Ethnic 
Scout & Guide Association-ban (ESGAV), a régi rabnemzetek cserkész egyesületének.  
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Az évek folyamán csapataink megszakították tagságukat a befogadó ország szövetségeknél mert a 
tagsági díjak nagyon felemelkedtek, a biztosítási lehetőségeket máshogyan megoldták, és táborozó 
helyeket is máshol találtak, mint az ország Szövetségnél. 
 
 
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 Osztályvezető 
        
       mrhorvath@aol.com 
 
 
kelt: Cleveland, Ohio, 2023. január 30.  


