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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG  KÖZPONT 
 

117. számú Központi Értesítő 
 

I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

1.  Tagdíjemelés:  

Az IB egy tartózkodás ellenében elfogadta a tagdíj emelését a 2009 évi tagdíjjal kezdődően. A tagdíj 18 éven 

felülieknek 40 USA dollár lesz, 18 éven aluliaknak 20 USA dollár lesz.   

 

2. Egyesített fiú/leánycserkész próbarendszer: 

Az új próbarendszert az Intézőbizottság elektronikus szavazatával jóváhagyta. A szavazatok eredménye: 

jóváhagyta 13, tartózkodott 2, nem vett részt 1. A próbarendszer megtalálható a KMCSSZ honlapján és a 

2009 VK táborokban már ezt a próbarendszert vezettük be. Az új próbarendszerhez segédeszközt, illetve azt 

kísérő könyvet is tervezünk kiadni. 

 

3. Olvasási különpróba: 

Az olvasási program célja cserkészeink olvasási készségének fejlesztése. Az olvasási rendszert bemutató 

CD-t, valamint a kezdéshez szükséges anyagokat minden csapat megkapta.  Az IB egyhangúlag elfogadta a 

különpróba jelvény viselését a bal karon ahol a próbajelvényeket viseljük. 

 

4. Bálint Dezső elsősegély jelvény:   

IB jelvényt létesít azok számára, akik elvégzik az állami elsősegély tanfolyamot (USA-ban "CPR"). A 

jelvény Bálint Dezső nemrég elhunyt fncs. nevét viselje, elismerve Dezső ezen a téren végzett munkáját. 

Filó Gábor cscst. egészségügyi VT támogatja a javaslatot és vállalta annak levezetését. 

5. 2010 Jubileumi Nagytábor:  

A 2010 Jubileumi tábor előkészületei a következőképpen alakulnak:  

a. Altábor parancsnokok és helyetteseik mind fel lettek kérve és elfogadták a megbízást. A világot átfogó 

mozgalom szellemében mind a négy világrész képviselve lesz.  

b. Már négy értesítőt küldtünk ki a csapatoknak. 

c. Az előzetes jelentkezések azt mutatják, hogy 650 személyes táborra számíthatunk. A 10-12 éves 

korosztályban lesznek a legtöbben.  

d. A költségvetés elkészült. A tervezett tábordíj fedezni fogja a tábori költségeket.  

e. Pályázunk más anyagi forrásokra is, hogy az egyes programokra legyen anyagi fedezet. Pályázunk 

egyének, egyesületek és cégek támogatására egyaránt. 

f. Az IB jóváhagyta a 2010/11-ben megtartandó jubileumi táborok központi utazási segélyét. A kerületek 

ill. körzetek pályázat útján válasszák ki az utazási segélyt megérdemlő cserkészeket: a cserkész végezzen 

el egy feladatot vagy szolgálatot ahhoz, hogy megérdemelje a segélyt. A pályázatokat a kerületek ill. 

körzetek helyileg vezessék le és hozzanak döntést,  de erről értesítsék az Intézőbizottságot. 

 

6. Akadályverseny kerettörténet: 

A 2010-es akadályversenyeink kerettörténete követi a jubileumi tábor kerettörténetét: A 100 éves magyar 

cserkészet. Az ehhez kapcsolódó füzet kapható lesz a cserkészboltban vagy a KMCSSZ honlapjáról 

letölthető lesz. (www.kmcssz.org) 

http://www.kmcssz.org/


 2 

7. 2009/10-es tiszti konferencia témák: 

a.)  Kötelező téma: 

i.  „Ha nem mi, akkor ki?”  Hogyan lehet minél több vezetőt bevonni szövetségünk munkájába? 

Vannak cserkészvezetőink között akik úgy érzik, hogy  „életfogytiglanra” van valaki ítélve, ha 

elvállal egy beosztást,  más pedig úgy gondolja, hogy „sohasem” fogják felkérni jelentősebb 

beosztásra.  Hogyan lehet több fiatal és idősebb vezetőt, valamint nem aktív cserkészt rávenni 

egyes programok levezetésére és anyagi támogatásra?  Hogyan lehet hatásosabbá tenni a 

vezetőnevelést és hivatásfejlesztést körzeti, kerületi és központi tisztségekre?  Hogyan lehet a 

„belső kör”-t kibővíteni?  Miért nem vállalnak többen vezetői beosztást?  Mik a  feltételei annak, 

hogy valakit felkérjünk egy beosztásra?  Lehet alkalmi támogatóként segíteni úgy, hogy 

„egyenrangú” vezetőnek tekintenek? Hogyan lehet jobban fenntartani a vezetők közötti  

kapcsolatot a modern technológia eszközeivel? Ezekre a fontos kérdésekre keresünk 

megoldásokat,  amelyeket meg is valósíthatunk. 

 

b.) Választható témák: 

i. Cserkészvezetés és a magánélet: mekkora lehet a kettő között az eltérés a mai társadalmi 

„normákat” figyelembe véve?  

Cserkészetünk nevelőintézmény, amely a tíz cserkésztörvény szellemében igyekszik fiatalokat 

nevelni: jellemes, hívő, testileg és lelkileg egészséges, szellemileg és gyakorlatilag az életre jól 

felkészült fiatalokat segítünk nevelni a magyarság és a társadalom  számára.  Ugyanakkor 

cserkészetünk nem elszigetelten működik, hanem benne él a mindenkori társadalmi környezetben. 

Korunk társadalmában több területen fellazulnak a hagyományos értékek: kevesebben járnak 

templomba, fiatalkori alkoholfogyasztás, elterjedt dohányzás, kábítószerek használata és korai 

nemi élet jellemzik a fiatalság jelentős részét. A külsőben pedig egyre jobban terjed a tetoválás 

és a testrészek átszúrása, illetve bizonyos fémtárgyak viselése. 

Mivel cserkészeink nevelésének egyik legfontosabb tényezője a vezetői példa és cserkészeink nem 

csak a cserkész foglalkozás kereteiben látják vezetőinket, hol húzzuk meg a határt a vezetők 

viselkedésében, illetve milyen nagy lehet az eltérés a cserkészvezetés és a magánélet között a mai 

társadalmi „normák”-kal szemben? 

Ha nem látnak cserkészeink, akkor „lazábban” alkalmazhatjuk a cserkésztörvényeket magunk 

részére? Ha nem a külső a fontos, akkor miért kell máshogyan viselkedni vagy kinézni?  Ha 

viszont a belső sokszor a külsőt tükrözi, akkor miről teszünk vallomást esetleges viselkedésünkkel 

vagy kinézésünkkel, ha ezen cserkészeink vagy a cserkészszülők megbotránkozhatnának? 

 

ii. A cserkészegyenruha a mai világban: mit változtassunk és miért? 

Cserkészegyenruhánk nagyjából nem változott az elmúlt 50 év alatt.  Egyre nehezebb 

egységes ruhadarabokat találni a különböző városokban és országokban, főként mivel a 

divat is gyakran változik.  Viszont nincs mindenkinek lehetősége arra, hogy a 

cserkészbolttól vásárolja meg a cserkészegyenruhát.  Több cserkészegyenruhához tartozó 

tárgy talán idejét múlta, vagy lenne praktikusabb tárgy amit alkalmazni lehet. Próbáljuk 

megtalálni az egyensúlyt az egyformaság, a beszerzési lehetőségek és a praktikusság 

között.  Esetleges javaslatokat az Egyenruha Szabályzat Bizottság elé terjesztjük.  

 

iii. Kiscserkészet: hogyan lehet több fiúvezetőt toborozni és megtartani, mivel csapataink 

fele kiscserkészekből tevődik össze? 

Az elmúlt vezetőképző táboraink és csapataink jelentései azt mutatják, hogy kevés a fiú 

kiscserkész vezető.  Viszont csapataink létszámának majdnem fele kiscserkészekből tevődik össze.  

Hogyan lehet több fiút toborozni, hogy vállaljanak kiscserkészvezetői beosztásokat?  Talán nem 
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látják értékét kiscserkészetünknek?  Vagy hiányzik egy bizonyos méretű vagányság kiscserkész 

vezetőképzésünkben?  Ha vagányabb lesz kiscserkész vezetőképzésünk, akkor csapatainknál 

össze fogják téveszteni a kiscserkész módszert a vagánysággal? Inkább vagány vezetői 

kirándulásokra van szükség csapatainknál?  Erre a nehéz, de rendkívül fontos kérdésre kell 

megoldást találnunk, hogy azt a kiscserkész vezetőképző táborok vezetőihez és 

csapatparancsnokainkhoz felterjeszthessük. 

 
c.)  Különleges téma  

i.  Száz éves magyar cserkészet…a világot átfogó mozgalom!  2010 jubileumi nagytáborok 

– ötletek és javaslatok, programok és logisztika. 

100 év… sátrak…több száz magyar cserkész… nevetés…találkozás…tábortűz…reggeli 

torna…népdalozás…ünneplés…napsütés…főzés…egyenruha…úszás…népzene…fagyi…kaland

…természet…világháló…alvás…összmunka…sport…lelki 

erősítés…nyakkendő…kézügyesség…cserkészismeret…szertartások…rend…finomságok…épít

mények…őrsök…mulatás…mesterségek…játék…történelem…vetélkedő…látogatás…mind ez 

és még további meglepetés, program és szórakozás vár ránk a 2010-es Jubileumi Nagytáborban! 

Célunk ebben a Jubileumi Nagytáborban 100 éves magyar cserkészmúltunkat és a 100 év alatt 

kialakult magyar cserkészjellemet és cserkészéletet bemutatni.  Szeretnénk fejleszteni 

cserkésztörténelmi ismereteinket, a cserkészpróbarendszerünket gyakorolni, és a magyar 

kultúránkat mélyebben megismerni.    Hangsúlyozni fogjuk, hogy a  magyar cserkészetünk  

világmozgalom.  Persze, mindezt csakis egy élvezetes, játékszerű és szórakoztató módszeren 

keresztül!   

Hogyan érhetjük el a tábor céljait?  Milyen ötletekkel és javaslatokkal tudjuk élményszerűen és 

zökkenőmentesen elérni a 2010-es jubi táborok céljait, hogy új lelkesedéssel menjenek haza 

cserkészeink? Milyen programok sikerültek a múltban? Milyen programokon lehetne javítani? 

Milyen logisztikai nehézségek voltak? Hogyan lehetne a logisztikát leegyszerűsíteni? A 

jubitáborok vezetői vezetik az ötletgyárszerű beszélgetést. 

8. ŐV körút:  

A 2010. évi körút időpontja július 5-26. Az idei körút immár a 11-ik őrsvezetői körút volt. Az ŐV körút 

évek óta egyik legsikeresebb vállalkozásunk, amiért az IB köszönet fejezi ki Forgách Katalinnak és Forgách 

Péternek egyaránt. 2009.-ben 20 őrsvezető és 4 felnőtt vezető vett részt, akik ezúttal Észak és Dél 

Amerikából és Európából jöttek. A jövő évi körútra még egy felnőtt képzett vezető részvételére van szükség.  

9.  Nyári Magyar Iskolatábor:  

Az IB megköszönte Pigniczky Eszter cst. és családjának kiváló munkájukat a 2009 iskolatábor 

megszervezéséért és levezetéséért.  

10. Magyarságismereti vizsgaeredmények: 

A három szinten (ŐV, ST és CST) világszerte összesen 132 jelölt vizsgázott. Az eredmények kielégítők. 

Ott, ahol alaposan meg volt szervezve és jó színvonalú volt a kiképzés, a jelöltek jó, sok esetben kiváló 

eredményt értek el. Ilyen volt pl. a müncheni csapatnál a kiképzés, ami külön dicséretet érdemel. Az 

őrsvezetői vándordíjat Lengyel Anna (München) nyerte el, a második helyezett Lengyel Ádám (München), 

harmadik helyezettek pedig holtversenyben Major Anna és Simeni Mónika (München). 22 ÖV jelölt 90% 

feletti, 25 jelölt pedig 80-89% közötti eredménnyel végzett és elismerő oklevelet kapott. 

11. Teleki Pál Alapítvány (BBMKI és középiskolai program): 

A Balassi programban eddig 212-en vettek részt. A legtöbben az USA-ból. Ezekből 105 cserkész. 28 nem 

beszélt magyarul. 2009.-ben 21 jelöltet sikerült elfogadni, tehát eggyel többet, mint a kitűzött 20 hely. 
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Ezúttal Argentínából, Ausztráliából, Ausztriából, Brazíliából, Németországból, Kanadából, USA-ból és 

Venezuelából voltak résztvevők, sokan közöttük cserkészek. A középiskolai ösztöndíjat is meghirdettük, 

ezen a programon eddig 25 diák vett részt. Azok akik a középiskolai programban résztvesznek fejlődtek 

nyelvtudásukban és magyarságtudatukban.  

 

12. Külföldi Magyar Cserkész Alap: 

A Külföldi Magyar Cserkész Alap tavaly zárta működésének harmadik évét. Az alap ügyvezető elnöke 

Nádas Gabriella cscst. külön kitért annak fontosságára, hogy a jövőben mennyire lényeges, hogy az alapot a 

KMCSSZ felső vezetése a magáénak tekintse és mind anyagi, mind erkölcsi támogatásáról biztosítsa. Az IB 

javasolja egy évenként egyszeri körlevél kiadását, amely az alap létezéséről és munkájáról számol be.. Így 

jobb betekintés nyílik a munkába és jobban szem előtt van az alap, talán ezzel is serkentve az adakozói 

kedvet. 

 

13. Okmány Kezelési Irányelvek: 

Javaslat: Az IB állítson fel egy bizottságot amely felülvizsgálja a dokumentumkezelési elveket. A bizottság 

feladata hogy javaslatokat és irányelveket adjanak arra vonatkozóan, hogy a szövetségben hogyan legyenek 

kezelve a dokumentumok. (Az IB 3 ellenszavazat ellenében elfogadta a javaslatot és megbízta Pigniczky 

Esztert a bizottság felállításával) 

 

14. VK VT beszámolója:  

A 2009.-ben megtartott központi VK táborok sikeresek voltak. A központi táborok létszáma 264. Európából, 

Ausztráliából, Dél-Amerikából, és Venezuelából valamint USA és Kanada körzeteiből jöttek résztvevők. Az 

Európai VK tábor is sikeresen zárult, 122 résztvevővel. 2010. január elején Argentínában tartunk ŐV, ST és 

mintatáborokat. A VK adatbázist sikerült felállítani és már működőképes. 2010.-ben nem tartunk központi 

VK tábort. 

 

15. Csapatfejlesztési VT:  

Az IB meghallgatta a csapatfejlesztési VT munkájáról szóló beszámolót és kiemelte e munka fontosságát és 

biztosította a VT-t munkájának további támogatásáról. A gyakorlati csapatfejlesztési munkák 2007-ban 

indultak és azóta folyamatosan tartanak. Orlandóban, Denverben és Detroitban már tartottak bemutatót.  

 

II. MEGBÍZATÁSOK 

Végrehajtó Bizottság: 

Dömötör Gábor, Lendvai-Lintner Imre, Némethyné K. Judit, Szentkirályi Pál,  

Szórád Gábor 

Kerületi parancsnokok:  

 I.  Jablonkay Péter  

II.  Betöltetlen   

III.  Bedy Balázs    

IV. Kovássy Marianne 

V.  Pintér János 
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Körzeti parancsnokok: 

Ausztria Szemerédi Tibor  Németország Dóry Emese 

Svájc Pilinszky Katalin   
 

Brazília Hársi Sarolta  

Argentína Lomniczy Mátyás  

 

California Tóth Attila   Cleveland Horváth Mihály 

New York Pándi Réka  Venezuela Nyisztorné Judit 

 

Új Dél Wales Cserhalmi Ottó 

 

Kelet-Kanada Magyaródy Tamás   Nyugat-Kanada Pintér János 

 

Osztályvezetők: Vezetőtiszti Testület: 

Külügy ov.:  Fischer Viktor  Vezetőképző VT:       Szentkirályi Pál 

Sajtó ov.: Betöltetlen  Vezetőképző VTh: Karikó Lillian 

 VL főszerkesztő: Fischer Viktor  Kiképzési VT:            Tamásné Dala Irén 

 MCS szerkesztő: Szórád Gábor Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős VT: 

Gazdasági ov.: Pándi György    Szemerédi Tibor 

 Jogi ov.: Vajtay István Felnőttcserkész VT:    Nádas Gabriella (Kuni) 

   Vándorcserkész VT: Lendvai-Lintner Géza 

 Kiscserkész VT:          Globits Zsuzsa 

 Csapatfejlesztési VT:  Szentkirályi Endre 

 Egészségügyi VT:       dr. Filó Gábor 

 Tanügyi VT:   Dömötör Gábor 

 Minőségbiztosító VT: Fischer Viktor 

   Regöscserkész VT:     Klement Nándor  

  

Igazoló Bizottság:  Cserkészpark igazgató:  

Kozmáné Fejes Zsuzsa                     Lamperth Zoltán 

Pándi Árpád 

Szórád Gábor (elnök) 
 

További megbízások: 

Magyar Amerikai Koalíció Lendvai-Lintner Imre 

 Magyar Ifjúsági Konferencia:   Szórád Gábor 

IV. Kerületi elnök:   Pállos István   

 Magyar Cserkész Alap  

 ügyvezető igazgató: Nádas Gabriella (Kuni) 

 Magyar Cserkész Alap tanácsadó: Toldalagi Pál  

 

Tisztviselők Megbízatásai 

Clevelandi Körzeti Parancsnok: Horváth Mihály cscst.-től ideglenesen 2010 május 1-ig  

Bedy Balázs cscst. és véglegesen 2010 május 1-től Mészáros Andrea cscst. 
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Parancsnokváltozások 

 14. sz. Görgey Arthur cscs.: Hokky Péter cst.-től Csajka Tamás cst.  

17. sz. Könyves Kálmán vcscs.: Varga Péter cst.-től Latkóczy O. László cst. 

18. sz. Bartók Béla cscs.: Kerekes Márton cst.-től Zaha Tamás cst.  

19. sz. Hunyadi Mátyás vcscs.: Nádas Zsolt st.-től Boettcherné Bicok Terézia st. 

 20 sz. Árpád Vezér cscs.: Zubrits Miklós st.-től Kissné Farkas Ágnes cst. 

23. sz. Szent László cscs.: Glaser Imre st.-től Tőkés István cst. 

 37. sz. Szent Margit lcscs.: Glaser Ildikó cst.-től Szép Bernadett cst. 

 42. sz. Szent Kinga lcscs.: Csermely Krisztina cscst.-től Kissné Farkas Ágnes cst. 

 59. sz. Erzsébet királyné lcscs.: Jankuráné Hajdu-Németh Ágnes cscst.-től Fajzánné Márton Edith cst. 

73. sz. Patróna Hungariae lcscs.: Czentye Józsefné, Zsuzsa st.-től Gerecs Anna cst. 

74. sz. Kapisztrán Szent János cscs.: Szojka András fncs.-től Bata Ervin cst. 

 

III. IGAZOLÁSOK 

Cst-ek: Bányai Torda, 6. sz. cscs., Breuer Jutka, 88. sz. Bethlen Gábor cscs., Erdei Anna, 2. sz. cscs., 

Felsővályi Klára, 38. sz. lcscs., Grynaeus Stephánia, 87. sz. cscs., Győry Katalin, 67. lcscs., Horváth 

Zsófia, 35. sz. Szent Erzsébet lcscs., Istvánov Christina, 59. sz. lcscs., Kovássy István, 54. sz. cscs., 

Lajtaváry Zsuzsanna, 39. lcscs., Márton Attila, 11. sz. Szent István cscs., Mészáros András, 14. sz. 

cscs., Mihályfy Julia, 39. lcscs., Nádas Tas, 14. sz. cscs., Szép Bernadett, 37. sz. lcscs., Tábor Erika, 

34. sz. lcscs., Tábor Mihály, 14. cscs., Tőkés István, 23. sz. cscs., Váski Lisa, 59. Erzsébet királyné 

lcscs., Vámos István, 2. sz. cscs., Zaha Tamás, 18. sz. cscs., Zombory Andrea, 39. sz. lcscs. 

St-ek: Beis András, 18. sz. cscs., Fekete Nunez Caroline, 13. sz. cscs., Fekete Nunez Diana, 13. sz. cscs., 

Forgách Réka, 56. sz. cscs., Globits Mihály, 14. sz. cscs., Greiner Csilla, 38. sz. lcscs., Hartmann 

Péter, 74. sz. cscs., Horváth Andrea, 34. sz. lcscs., ifj. Horváth István, 5. sz. cscs., Kelemen András, 

6. sz. cscs., Kölűs Bertalan, 4. sz. cscs.,  Lukács Levente, 80. sz. cscs., Ramsey Megan, 34. sz. lcscs., 

Sárvári Sebestyén, 8. sz. cscs., Szőcs Anita, 49. sz. lcscs., ifj. Vajtay Tamás, 5. sz. cscs., III. Vajtay 

István, 5. sz. cscs., Wendl Péter, szórvány, Yamashita Szabó Tamás, 13. sz. cscs., Yamashita Szabó 

Yuri, 13. sz. cscs.  

 

Fncs-ek: Csizmadia Rita, 104. sz. fncs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newfoundland, 2010 január  Lendvai-Lintner Imre 

   elnök 
  


