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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG  KÖZPONT 
 

119. számú Központi Értesítő 
 

I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

1. Csapatigazolás: 

Az IB egy éves próbaidőre jóváhagyta az újonnan alakult torontoi 24. sz. Károli Gáspár cscs. működését. A 

Fenntartó Testület a torontói Első Magyar Református Egyház, csapatparancsnok Góczi Ildikó fncs. 

2. Elismerések:  

A KMCSSZ 2011-ben két kitűntetést kapott: 

i.   Magyarország miniszterelnökétől a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitűntetését; 

ii.  A Magyar Művészetért kuratórium Árpád díját. 

3. MCSSZF közös stratégiai terv 

A KMCSSZ a MCSSZF-al karöltve közös stratégiai beadvánnyal fordult a magyar kormányhoz. A 

beadványban ismertettük cserkészetünk ifjúságnevelő munkáját és felsoroltuk azokat a területeket, 

amelyekben a kormány támogatása segítené munkánk továbbfejlesztését. A javaslat kezdvező fogadtatást 

nyert és várjuk a további lehetőségek kibontakozását. 

4. Akadályverseny kerettörténet: 

A 2012-es akadályversenyeink kerettörténete: IV. Béla király és a tatárjárás. Az ehhez kapcsolódó füzet 

és további segédanyagok letölthetőek a KMCSSZ honlapjáról. (www.kmcssz.org) 

5. Jelvényviseleti engedély: 

Az IB a clevelandi csapatok 60 éves jubileumára készült jelvényt elfogadta és a cserkészing bal zsebén való 

viselésére 2011. április 1-től 2012. december 31-ig engedélyt adott. 

6. 2011/12-es tiszti konferencia témák: 

a.)  Kötelező téma: 

Cserkész eszmék vetélkedése a mai társadalmi felfogásokkal. Kerek asztal megbeszélés és résztvevői 

hozzászolások 

Sok esetben a cserkészet szellemi és erkölcsi értékrendje ellenkezik más társadalmi 

értékrendszerekkel. Kik alkotják azokat a csoportokat amelyek elleneznék cserkészeszménket?  

1. Emberek, akik jobbnak tartják magukat mint a cserkészek, olyanok akik magukat túl 

intelligensnek, túl szépnek, túl békésnek tartják hogy egy ilyen szervezetnek tagjai legyenek  

2. Társadalom-ellenes emberek, akik aláássák a társadalmat, például kábítószer fogyasztók és 

terjesztők, olyanok akik nem tudnak társas viszonyt fenntartani, vagy akik kultúra és elfogadott 

társadalmi „norma” ellenesek.  

3. Hedonisták, akik egy szenvedélynek rabjai, pl. szex, videó játék, kábítószer, alkohol, partik. 

Ezek a személyek valószínűleg csak mellőzik vagy semmibe veszik a cserkészeszményt.  

4. Jogfosztott emberek, akik olyan körülmények között születtek vagy élnek, hogy úgy érzik, hogy 

sosem tudnának egy pozitív társadalmi szervezethez tartozni. Lelkükben reménytelenség lakozik. 

Ilyen emberek csak egy pártfogó vagy tanácsadó segítségével lehetnének cserkészek.  

5. Emberek akik egyszerüen nem ismerik vagy félreismerik a cserkészetet.  

Viszont valószinűleg nem ezzel a négy társadalmi csoporttal van a gondunk, hanem egy 

hajszálnyi rejtett áramlással amelyet cserkészeinkben vagy magunkban is felfedezhetünk: 

Tisztelet helyett sértegetés, segítőkészség helyett akadályozó vagy gátló magatartás, kreativitás 

helyett egyhangúság, beleélés helyett megvetés, büszkeség helyett szégyen érzet.  

Természetesen a 10 cserkésztörvényt felsorolhatnánk és az azokban rejlő eszméket 

megtárgyalhatnánk, hogy ebből újból megerősítsük értékrendszerünket. Viszont a cél nem egy 

előadás hanem egy eszmének elsajátítása. A cél egy megbeszélés lenne, hogy megvilágítsuk, 

http://www.kmcssz.org/
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hogyan lát bennünket a világ, illetve hogyan látjuk magunkat. Mennyi negatív vagy pozitív 

áramlást ismertünk fel magunkban vagy cserkésztársainkban. A cserkészidentitásunk nem csak 

az, hogy valami jót teszünk a közösségnek, hanem megvilágítja, hogy kik vagyunk, mik az erőink, 

mik a képességeink az egész embert figyelembe véve. Cserkészetünk lelkesít, kötelez és tetre 

késztett. 

 

b.) Választható témák: 

I. Magyarságismereti elvárásaink korszerűsítése  

A téma mögött sok kérdés rejlik, ezekre a kérdésekre keresünk választ a tárgyalás alkalmával.  

....Mi?....Miért?....Hogyan? ... Kik? Magyarságismereti rendszerünket és tananyagunkat tíz éve 

dolgoztuk ki és vezettük be. Ideje, hogy átnézzük és, ahol szükséges, korszerűsítsük.  

Változott cserkészeink magyar nyelvkészsége? Változott cserkészeink magyarságismereti tudása? 

Ha úgy gondoljuk, hogy változott, mihez vagy kikhez hasonlítjuk? Szükséges megvilágítani hogy 

hogyan változott és megállapítani, hogy ez egy bizonyos irányzat vagy csak itt-ott tapasztalt 

nehézség.  

Egyúttal fontos, hogy összefoglaljuk a jelenlegi rendszerünket, hiszen ebből kell kiindulnunk: 

tananyagunk, munkafüzeteink tartalma, felépítése, vizsgáztatási rendszerünk és annak 

eredményei. Úgyszintén az eddig összegyűjtött vélemények, javaslatok összefoglalása. Megfelel a 

mostani magyarságismereti anyag cserkészeink részére abban a feldolgozásban ahogy most áll? 

Fel kellene tárni hogy mi a fontos, illetve hogy mi az az alap magyarságismereti tudás amire 

szükségünk van, hogy külföldön cserkészkedjünk. Aki járatos a mostani anyagban, szóljon hozzá, 

hogy mit lehetne kihagyni, mit lehetne megtartani, és mit kellene hozzáadni. Van-e eszköz vagy 

tanítási módszer amelyhez a mostani tanuló jobban viszonyulna? Kérünk javaslatokat, hogy 

hogyan lehetne egy korszerűbb magyarságismereti füzetet kiadni. 
 

II. Hogyan foglalkozunk több korosztállyal egyszerre őrsi szinten? Külön kiscserkész és cserkész 

korosztályok szempontjaiból megvilágitva. 

Felületesen nézve, eszköz ismertetésen vagy tapasztalat megosztáson kerestül lehetne legjobban 

bemutatni ezt a témát. Viszont ha átgondoljuk, mégis több tárgyalni való rejlik a téma mögött. 

Miért van több korosztály egy őrsben? Ez a kérdés rávezet más kérdésekre, például, vegyünk fel 

új cserkészeket ha nincs elég vezetőnk? Ha nem vesszük fel a jelentkező cserkészeket, elveszítjük 

őket örökre? Lehet-e őrsi munkát végezni egy 10 gyermekből álló csoporttal, ahol az életkoruk 4-

10 évesig terjed? Mi a megoldás? Rajmunka és témakör szerinti kiképzés? Vagy cserkészkedés 

szülői segítséggel? Szeretnénk megoldásokra rámutatni, hiszen ez vezetési kérdés.  

 

III. Gyakorlati cserkészetünk elveszett a szobacserkészet korában? 

Ez a téma alkalmat ad élmény és kiképzési módszer megosztásra. Felhasználjuk vezetőink 

kreativitását, dinamikus hozzáállását. Kérjük meg, hogy mutassanak be képeket sikeres 

kirándulásokról, portyákról vagy táborokról. Az igazi cserkészet kint van a természetben! Ott 

találunk alkalmat megerősíteni cserkészeszménket és lelkesíteni résztvevőinket, hogy magukévá 

tegyék a gyakorlati cserkészetet és vigyék az ötleteket haza csapataikhoz. 
 

7. ŐV körút:  

A 2012. évi körút időpontja július 1-22. A 2011-es körút immár a 14-ik őrsvezetői körút volt. 2011.-ben 

15 őrsvezető és 3 felnőtt vezető vett részt. Fontos, hogy legyen Magyarországon egy személy, aki helyileg 

előkészíti az utat. Hasznos volna több ST is, lehetőleg 2 fiú és 2 leány. A magyarországi áremelkedések 

miatt vizsgálat alá kell vennünk a körút jövő évi tervét és költségvetését. Az IB köszönetét fejezi ki 

Szélpál Zsuzsa cst.-nek a körút sikeres levezetéséért. 
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8.  Nyári Magyar Iskolatábor:  

A 2011-es Nyári Iskolatáboron 60 diák, 10 tanár és egy 14 személyből álló vezetői törzs vett részt. A jó 

oktatási eredményeken kívül az anyagi eredmények is pozitívak voltak. Az IB köszönetét fejezi ki Nádas 

Krisztina cst. táborparancsnoknak, Tóth Kata cst. tanügyi igazgatónak, a tanároknak és a vezetői törzs 

tagjainak. 

9.  Magyarságismereti vizsgaeredmények: 

Világszerte 126 ŐV és 57 ST jelölt vizsgázott. Az eredményekkel meg lehetünk elégedve: a jelöltek több, 

mint egy-harmada 80% felett végzett és az eredmények megoszlása megközelíti a normál görbét. A 

Balassi Intézet annyira megfelelő minőségűnek itélte magyarságismereti rendszerünket (tananyag, 

munkafüzetek, vizsgák), hogy hajlandó oklevelet adni mindazoknak, akik sikeresen elvégzik vizsgáinkat. 

Az Olvasási Különpróba használata nagyon megnövekedett. Viszont az idei ŐV jelöltek közel fele nem 

végezte el a Vágtató próbát. Ezek képesítése addig nem lesz leigazolva, amíg nem végzik el ezt az 

előfeltételt. 

10. Cserkészismereti vizsgák eredményei:  

55 őv jelölt tette le a cserkészismereti írásbeli vizsgát, 78.9% átlaggal. 3 személy pótvizsgázott. 

19 st jelölt tette le a cserkészismereti írásbeli vizsgát, 76.9% átlaggal. 1 személy pótvizsgázott. 

Nem volt lényeges különbség a kerületek, körzetek között. 

A következő elosztásban végeztek (pótvizsgák után): 

   ŐV   ST 

 100-90%     7    3  

 89-80%   23   4 

79-70%   16    7 

 <69%    9   5 

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

2011-ben elegendő pályázat érkezett a Balassi Intézet szeptemberi tanfolyamának 20 helyére, köztük 6 

cserkész-pályázat. A Középiskolai Programra egy gyerek megy most szeptemberben, de több 

propagandára van szükség, hogy kellőképpen kihasználjuk ezt a kiváló lehetőséget fiataljaink magyar 

nyelvismeretének fejlesztésére.. 

12. Külföldi Magyar Cserkész Alap: 

A Külföldi Magyar Cserkész Alap tavaly zárta működésének ötödik évét. Az Alap elérte a kitűzött $250 

000-os célt és ezután az évi infláció-utáni hozamot (kamatok és értékemelkedések) a KMCSSZ 

üzemeltetésére lehet forditani. Úgyszintén az Alap Tanácsa előterjesztette a csatolt alapszabály 

módosításokat, amelyeket az IB elfogadott. Céladományok kivitelezése terén nincs késedelem. 

13. Alakuló csapatok VK tábordíja:  

Ami a központi VK táborokat illeti, az IB elfogadta az alakuló csapatok tábordíjával kapcsolatos 

beadványt és mint irányelv javasolja a kerületek részére is. Az első év tábordija ingyenes, a második év 

részvételi dija féláron van, ezt követő években teljes tábordij fizetendő. 

14. VK VT beszámolója:  

A 2011.-ben megtartott VK táborok sikeresek voltak. A központi táborok létszáma 267 (cserkész minta 

49, kiscserkész minta 29, Dobó 48, kiscserkész ŐV 43, ŐV 45, kiscserkész ST 12, ST 34, törzs 7). 

Európai VK tábor összlétszám 186 (13 kiscserkész ŐV, 38 ŐV és 10 ST). A tavaly bevezetett központi 

adatbázis használatának vannak hiányosságai amely kiküszöbölése érdekében az IB megkérte a VKVT-t 

hogy levélben emlékeztesse a csapatokat, hogy az adatbázist használják rendszeresen és tudatosan. Az IB 

úgyszintén megszavazta a VK irányelvek használatát (KMCSSZ honlapján megtalálhatóak).  
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15. Csapatfejlesztési VT:  

Az IB meghallgatta a csapatfejlesztési VT munkájáról szóló beszámolót külön kiemelve floridai utját. 

Pozitívan értékelte az ott tapasztaltakat és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Sarasotában 

csapatot alakíthatunk a közeljövőben. Az  IB a következő évre 3000 dolláros költségvetést szavazott meg a 

Csapatfejlesztési VT részére.   

16. Ausztrál Jamboree:  

A KMCSSZ IV. kerülete 2011. december 29. és 2012. január 7. között "kerületi jamboreet" rendez. Az IB 

a kerületeink közötti jobb kapcsolattartás érdekében öt 18-28 éves st. illetve cst. utazásának támogatását 

szavazta meg személyenként US$ 1,100-al, a következő elosztással: 1 Európa, 1 USA, 1 Kanada, 1 

Argentína, 1 Brazília. 

17. 2015 jubilumi tábor: 

A 2015-ben esedékes jubileumi tábor témája II. Rákóczi Ferenc és a kuruckor. Az IB a központi tábor 

parancsnokságára felkérte Szentkirályi Endre cscst.-t. 

II. MEGBÍZATÁSOK 

1. Közgyűlés (2011. március 26.) álltal megválasztott tisztségviselők: 

 

Intéző Grynaeus Péter, I. ker. 

Bizottság: Klement Nándor, I. ker. 

Hársi Sarolta, II. ker. 

Globitsné Zsuzsanna, III. ker. 

Marshall Tamás, III. ker. 

Nádasné Gabriella, III. ker. 

Kovássyné Harkay Éva, IV. ker. 

Csermely Krisztina, V. ker. 

Fajszán Edit, V. ker. 

Dala Irén, Szöv. 

Némethyné Kesserű Judit, Szöv 

Intéző Nagy Miklós, I. ker. 

Bizottság Zaháné L. Alexandra, II. ker.  

póttagok:  Vargáné Pándi Réka, III. ker. 

 Hevesi Nagy Adrienne, IV. ker. 

 Glaser-Hille Ildikó, V. ker. 

 Fogarasi Miklós, Szöv.  

 

 

 

2. Az IB megbízatásai (2011. március 26.)  

 

IB tisztségek: Elnök: Dömötör Gábor és Titkár: Jankura Ágnes 
 

Szövetségi megbízatások: 

Végrehajtó Bizottság:  

 Lendvai L. Imre, Dömötör Gábor, Szentkirályi Pál, Szórád Gábor, Pigniczky Eszter 

 

Kerületi parancsnokok: 

I.   betöltetlen 

II.  betöltetlen 

III.  Bedy Balázs,  

  helyettes Nádas Kuni 

IV. Kovássy Marianne 

V. Pintér János,  

 helyettes Jankura Ágnes 

 

Körzeti parancsnokok: 

Ausztria Szemerédi Tibor, 

  helyettes Csernay Roberta 

 

Németország Dóry Emese 

Svájc  Pilinszky Katalin 

Brazília Hársi Sarolta 

Argentína Lomniczy Mátyás  

Kalifornia Tóth Attila,  

 helyettes Baltay Julcsi 

Cleveland Mészáros Andrea 

New York Marshall Tamás   

Venezuela Nyisztorné Judit  

Új Dél Wales Cserhalmi Ottó 

Victoria betöltetlen 

Kelet-Kanada Magyaródy Tamás  

Nyugat-Kanada  Pintér János
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Vezetőtiszti Testület:                        

Vezetőképző VT:   Pigniczky Eszter 

Kiképzési VT:   Nádas Zsolt 

Tanügyi VT:  Dömötör Gábor 

Kiscserkész VT:  Globits Zsuzsi 

Vándorcserkész VT:  betöltetlen 

Regös:   VT: Klement Nándor 

Felnőttcserkész VT:   Nádas Kuni 

Minőségbiztosító VT:   Fischer Viktor 

Kárpát-medencei  

kapcsolatokért felelős VT:  Szemerédi Tibor 

Csapatfejlesztési VT:   Marshall Tamás 

Egészségügyi VT:   Filó Gábor 

Külügyi VT:    Horváth Mihály

 

Osztályvezetők: Sík Sándor Cserkészpark: 

Gazdasági ov.: Pándi György Igazgató:  Lamperth Zoltán 

Sajtó ov.: betöltetlen  helyettes: Kovács György 

Jogi ov.: ifj. Vajtay István  

 

További megbízások: 

IV. Kerületi elnök:   Pálos István 

Magyar Amerikai  

Koalíció:  Lendvai Lintner Imre 

Balassi Intézet: Némethyné Kesserű Judit 

Magyar Ifjúsági Konf.:  Szórád Gábor  

WOSM megbízott:  betöltetlen 

VL főszerkesztő: Fischer Viktor 

MCS főszerkesztő: Szórád Gábor 

KMCSSZ Honlap szerkesztő: Szórád Gábor 

KMCSSZ Honlap rendszerg.: Lieszkovszky László 

KMCSSZ Levelezőfórum: betöltetlen 

 

Magyar Cserkész Alap 

ügyvezető igazgató: Nádas Kuni 

ügyvezető igazgató helyettes: Horváth Mihály 

Magyar Cserkész Alap tanácsadó: Toldalagi Pál 

 

3. Az IB további megbízásai (2011. november 5.)  

Ausztráliai (IV.) kerület parancsnoka: Harkay Éva 

Victoriai körzeti parancsnok: Kovássy Marianne 

Uj Dél Wales körzeti parancsnok: Cserhalmi Ottó  

 

4. Parancsnokváltozások: 

13.sz. Szondy György cscs.: Kiss Koszka Tamás st.- től Yamashita Szabó Yuri st. 

20.sz Árpád Vezér cscs.: Kissné Farkas Ági cst.-től Varga Tilly cst. 

30. sz. Kőrösi Csoma Sándor cscs.: Gerecs István cst.- től Hevesi Nagy Péter cscst. 

 34. sz. Zrinyi Ilona lcscs.: Pigniczky Eszter cscst.- től Szentkirályi Krisztina cst. 

41.sz. Lorántffy Zsuzsanna lcscs.: Kovács Erika cst.- től Gorondi Lizzy st. 

42.sz Szent Kinga lcscs.: Kissné Farkas Ági cst.-től Varga Tilly cst. 

43. sz. Losárdy Zsuzsanna lcscs.: Királyné Szabó Krisztina fncs.-től Némethyné Csepely Diana cst. 

67. sz. Országh Ilona lcscs.: Győry Katalin cst.-től Jánosiné Lindroos Carolin cst. 

76. sz. Szent Imre cscs.: Győry András st.-től Jánosi Ferenc cst. 

77. sz. Béri Balogh Ádám cscs.: Királyné Szabó Krisztina fncs.-től Némethyné Csepely Diana cst. 
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III. IGAZOLÁSOK 

Cscst.: Benkő Zoltán, szorvány, Cserhalmi Ottó, 30. sz. cscs., Forgách Katalin, 58. sz. csccs., 

Jablonkay Lydia, 81. sz. cscs., Kisgyörgy Emese, 72. sz. cscs., Lomniczy Mátyás, 18. sz. 

cscs, Marshall Tamás, 6. sz. cscs., Pigniczky Eszter, 34. sz. lcscs., Scheaffe Zsuzsa, 63. sz. 

lcscs., Schneider Márk, 87. sz. cscs. 

St-ek: Anderson Cristopher, 8. sz. cscs., Cordova Carlos, 11. sz. cscs., Csonka Tamás, 5. sz. cscs., 

Cseh Jolán, 41. sz. lcscs., Csukly Erzsébet, 37 sz. lcscs., Fári Viktória, 41. sz. lcscs., Gáspár 

Gabriella, 34. sz. cscs., Gorondy Lizzy, 41. sz. lcscs., Göndör Pál, 6. sz. cscs., Gráber Dianna, 

34. sz. lcscs., Gráber Stefánia, 34. sz. lcscs., Györgypál Roland, 5. sz. cscs., Gyurcsán Ferenc, 

2. sz. cscs., Jones Mária, 59. sz. lcscs., Kacsó Erika, 24. sz. cscs., Kiss Amy, 41. sz. lcscs., 

Kocsis János, 5. sz. cscs., Kolláth Noémi, 41. sz. lcscs., Kolláth Alexandra 41. sz. lcscs., 

Kovássy Imre, 54. sz. cscs., Kozma Katalin, 38. sz. lcscs., Nagy Árpád, 23. sz. cscs., Nagy 

Gergely, szorvány, Sarbu Barbara, 73. sz. lcscs., Szilágyi Stefánia, 19. sz. cscs., Taladriz 

Zsolt, 74. sz. cscs., Terdik Zsolt, 19. sz. cscs., Vajtay Kristóf, 5. sz. cscs..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newfoundland, 2012 január  Lendvai-Lintner Imre 

   elnök 
  


