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Lendvai-Lintner Imre, a KMCSSZ elnöke, üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit és vendégeit. A közgyűlést 
megtisztelte részvételével Klement Kornél a BUOD elnöke, Schmidt Károly, Kastl Alumni elnöke és Zombory 
Andrea, a Nürnbergi Kulturális Egyesület elnöke. A Himnusz eléneklése után, imában vezetett Gémes Pál  
I. Kerületi lelkész. A megnyitó után az elnök javasolta Szórád Gábort a jegyzőkönyv vezetésére, amelyet a 
Közgyűlés elfogadott. A Közgyűlés egyhangúlag szintén jóváhagyta a Szavazatellenőrző Bizottság tagjait: 
Globits Lászlót, Szentkirályi Pált és Szórád Gábort. Az idén minden kerületünk képviselve volt, mivel a 
Közgyűlés a virtuális térben is elérhető volt ZOOM alkalmazáson keresztül. A gyűlésen igy több mint 100 
résztvevő volt a világ minden tájáról. Ezután a főtisztségviselők beszámolói következtek. 

Lendvai-Lintner Imre elnök beszámolójában helyzetjelentést tett a Szövetség általános helyzetéről mind 
külső mind belső szemszögből. Összefoglalta kerületeink és körzeteink helyzetét, és röviden felvázolta a 
szövetségi megmozdulásokat és csapataink munkáját. Megemlékezett elhunyt cserkészvezetőinkről, 
valamint jubiláló csapatainkról és intézményeinkről. Beszámolójában külön kitért szövetségünk kielégitő 
anyagi helyzetére, illetve beszámolt a számvizsgáló bizottság alapos munkájáról is. Helyzetjelentést adott a 
kárpátmedencei kapcsolatainkról a testvérszövetségekkel és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának 
megmozdulásairól is beszámolt. Beszédének végén kitért a következő évek kihívásaira: a cserkészet 
minőségének megtartására, a létszámnövekedés álltal keltett gondokra és kihívásokra, a jól működő 
kezdeményezések minőségének megtartására, valamint további szoros kapcsolatok épitésére a 
testvérszövetségekkel.  

Vajtay István alelnök azokkal a kihívásokkal foglalkozott beszámolójában, ami a cserkész jellemnevelést, az 
„emberebb ember” formálását érintik. Ismertette a Pisztráng21 c. szövetségi felmérést, amely világosan 
kimutatta, hogy a négy világrészen, immár 78 éve működő „világot átfogó mozgalmunkhoz” egy sokkal 
vegyesebb vallási háttérrel és neveléssel rendelkező gyermek érkezik ma, mint Sík Sándor idejében.  
Véleménye, hogy a megváltozott társadalmi környezet és körülmények azt követelik tőlünk, hogy a tíz 
cserkésztörvényben megfogalmazott keresztény értékeinket úgy ismertessük és adjuk tovább, hogy azok 
érthetőek és elérhetőek legyenek minden, a diaszpórában élő magyar származású gyerek számára, bármilyen 
nevelési háttérrel közeledik az a cserkészethez.  Ehhez az is szükséges, hogy a cserkészet jellemnevelési 
programja sokkal céltudatosabb, átfogóbb és gyakorlatibb legyen a 21. században.  Ismertette a „Forrás” 
munkacsoport eddigi munkáját, amely pontosan ezt a célt igyekszik megvalósitani, először a 
vezetőképzésben, majd a mindennapi cserkész életben.   

Szórád Gábor főtitkár, a központi iroda munkájáról és a szövetségi ügyintézésről számolt be. Külön kitért a 
Diaszpóra Iskolatábor Projekt megvalósulására és fontosságára és beszámolt a KMCSSZ munkájáról az 
ÖMCSST megvalósitásában. Két lényeges fejlemény történt az osztályvezetők munkájában: szorosabbra 
fogtuk az együttműködést a Vezetőtisztek és Osztályvezetők között és elindítottunk több munkacsoportot, 
amelyek munkáját folyamatosan mentorálja az elnökség. Fontosnak tartotta megemlíteni azt a sok 
önkéntes munkát, amelyet vezetőink beletettek az Összmagyar Cserkész Stratégia megvalósulásába és 
köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki ezt a munkát támogatta az elmúlt két évben.  



Dala Irén vezetőtiszt beszédében bemutatta a VT pozició és testület munkáját és kihívásait. Külön külön 
beszámolt minden VT munkájáról és arról az összekötő kapocsról, amelyet a VT pozició lát el.  Ezeken kivül 
kiemelte a járvány alatti munkát és megoldásokat, amellyel a cserkészmunkát folyamatosan végeztük. 
Végezetül kiemelte, hogy fő céljaként a magas színvonalú nevelési munka irányítását és fenntartását a VT-
testülettel együttműködve tűzte ki. Fontos, hogy személyes szinten minél többen megismerjük egymást és 
együtt táborozzunk, mert közösek céljaink, egységes szövetségünk, és mindannyiunk munkájától függ 
cserkészetünk sikere. 

Ezt követően a KMCSSZ elnöke bejelentette, hogy a szakosztályok vezetőtisztjeinek és osztályvezetőinek 
jelentései a honlapon olvashatóak: 

Vezetőképző vezetőtiszt (Pigniczky Eszter), kiképzési vezetőtiszt (Jankura Krisztina), kiscserkész vezetőtiszt 
(Globits Zsuzsa), regőscserkész vezetőtiszt (Jablonkay Lydia), vándor vezetőtiszt (Haynal Edith), tanügyi 
vezetőtiszt (Tóth Kata), egészségügyi osztályvezető (dr. Filó Gábor), kárpátmedencei kapcsolatokért felelős 
osztályvezető (Koltai Marika), külügyi osztályvezető (Horváth Mihály), magyarországi tanulmányutakért 
felelős osztályvezető (Hársi Sarolta), gazdasági osztályvezető (Globits László), informatika osztályvezető 
(Szentkirályi Mihály), jogi osztályvezető (Vajtay István) és sajtó osztályvezető (Pigniczky Réka). 

Ezenfelül a KMCSSZ honlapján a kerületi és körzeti parancsnokok beszámolói is megtalálhatók. 

A Közgyűlés a főtisztviselői jelentéseket egyhangúlag elfogadta.  

Következett a tisztújító szavazás. A Szavazatszámláló Bizottság bejelentette, hogy a Közgyűlés 62 %-os 
arányban szavazóképes. (A szavazás végeredménye a jegyzőkönyv csatolmányaként megtalálható.) 

A szavazatok megszámlálása után a Szavazatellenőrző Bizottság nevében Szórád Gábor bejelentette a 
szavazás eredményét. A Közgyűlés megszavazta az Intéző Bizottság jelöltjeinek teljes listáját. Két javaslat 
érkezett a közgyűlés elé szavazásra, a KMCSSZ alapszabálymódositási kérelme, valamint a Pisztráng 
munkacsoport alapszabály módositási kérelme. Mindkét javaslatot a közgyűlés több mint kétharmados 
többséggel elfogadta. 

  

Az elnök ezek után megköszönte a helyi rendezők munkáját, külön megköszönte a segitséget a műszaki 
megoldások terén. 

A Közgyűlést imával és a cserkészinduló eléneklésével zártuk. 

Jó munkát! 

Szórád Gábor cscst. 
Jegyzőkönyvvezető 

N.B. A jegyzőkönyvben emlitett beszámolók és jelentések a KMCSSZ honlapján (www.kmcssz.org) mind 
megtalálhatók és letölthetők a „Vezetőknek” fül alatt a „Közgyűlés” részlegen.  

 

http://www.kmcssz.org/

