KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

KÖZPONT

120. számú Központi Értesítő
I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
1. KMCSSZ Közgyűlése:
A 2013-es Közgyűlés helyszíne és időpontja: New Brunswick, Teleki Pál Cserkészház, 2013. március 2.
2. Elismerés:
Az Amerikai Magyar Koalició másodszor tüntette ki a KMCSSZ-t munkájáért. Az elismerést a KMCSSZ
azért a felbecsülhetetlen értékű tevékenységéért kapta, melynek segítségével négy kontinensen magyarok
generációinak közvetítette és közvetíti a magyar hagyományokat és a cserkész eszméket.
3. Csapatigazolás
Az IB egy éves próbaidőre jóváhagyta az újonnan alakult 82. sz. Báthory István cscs. – Brüsszel, Belgium
működését. Fenntartó testület: szülői munkaközösség, amelynek tagjai között van a római katolikus
plebános és a református gyülekezet presbiterje.
4. Jelvényviselési engedély:
Az IB a 2012-es Nyugat-Kanadai Nagytábor jelvényét elfogadta és engedélyt adott a cserkészing bal zsebén
való viselésére, egy éves időtartamra.
Az IB a montreáli csapatok 60 éves jubileumára készült jelvényt elfogadta és engedélyt adott a cserkészing
bal zsebén való viselésére, egy éves időtartamra.
5. Akadályverseny kerettörténet:
A 2013-es akadályversenyeink kerettörténete: Hunyadi János és kora. Az ehhez kapcsolódó füzet a
KMCSSZ honlapjáról letölthető (www.kmcssz.org).
6. 2012/13-es tiszti konferencia témák:
KÖTELEZŐ TÉMA
Hogyan foglalkozzunk olyan cserkészekkel, akik idősebbek, de nem lesznek vezetők? Hogy
ne veszítsük el őket? Mi történjék azokkal, akik főleg magyar nyelvtudásuk miatt nem
lehetnek vezetők?
A téma sokoldalú, a vándor próbarendszerünket kellene jobban kiértékelni. Van e része, amely
ilyen foglalkozáshoz használható, vagy az óvoda próba rendszerünkhez hasonlóan legyenek
témakörök, amely a magyarságismerti, nyelvismereti és cserkész gyakorlati munka téren őrsi
foglalkozás útmutatásként szolgálnának. Szintén meg lehet vitatni, hogy érdemes-e ezzel a
csoporttal egyáltalán foglalkozni, vagy erőnket azokra kellene összpontosítani, akiből vezetőket
tudunk nevelni. A témát kisebb csoportokban ajánljuk megbeszélni, majd az ötleteket
megosztani, hogy minél több ötlet legyen, amit felhasználhatnánk és a szövetségen belül
megoszthatnánk.
Megoldás: 6-os munkacsoportok kidolgoznak ötleteket és azokról, amik még nem voltak mások
beszámolójában említve, beszámolnak. Az ötleteket fali táblán feljegyezzük. Ha sok a részvevő,
a beszámolókat is feloszthatjuk két külön terembe. Így 30 perc jutna a munkacsoportoknak és 10
perc csoportonként a beszámolóra.
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VÁLASZTHATÓ TÉMÁK (minimum egyet)
a) Cserkészkedés iskola és munka mellett: hogyan lehet egyensúlyban tartani a személyes
életet és a cserkészéletet?
A téma nem csak egyéni, de kitér munkamegosztásra és szervezésre. Itt helyet kap a
csapatparancsnoki munkakör csökkentése. Megbeszélhetjük az elvárásokat a valósággal
szemben. Mennyire tudja összpontosítani erejét a csapatvezetésre. A családi és karrier
lekötelezettségeken kívül, milyen más cselekvésekben van része. Mennyire ura a saját idejének,
hogy lehet jobban beosztani az idejét, hogy lehet agyműködését befolyásolni, hogy ennek
köszönhetően a cserkészet ne legyen teher, hogy legyen energiája cserkészkedni. Ez egy
többszemélyes csoport, főképpen aktív cserkész vezetők adnák elő 5 perces bevezetéssel és a
remény az, hogy a félórás hozzászólási idő ad alkalmat kérdésekre.
b) Hogyan kezeljük a sajátságos fiú és leány igényeket a közös táborokban?
Nagyon sok cserkészfoglalkozásunk közösen történik a praktikus oldala miatt, mert több vegyes
csapatunk van, mert könnyebb a szülőknek, mert egy integrált világban élünk. A fiúk és lányok
viselkedése legyen illedelmes: a fiúkat neveljük a lányok iránti előzékenységre, jó modorra, a
lányokat erényes, nem kihívó viselkedésre. Viszont minden nemnek vannak bizonyos igényei,
amik nem fedik egymást. Hogyan lehet ezeket a sajátságos igényeket kielégíteni? Hogyan lehet
megtartani a két nemközti „romantikát” az arra megfelelő korosztályoknál, ha mindig együtt
vagyunk? Milyen befolyással van a mindennapi világ ebben a kérdésben? Mennyire változnak a
jellegzetes fiú, illetve leány igények a korosztályoknál? Munkacsoportok keretében ajánlott a
kérdések megtárgyalása.
Helyi igény / időbeosztás szerint lehet egy másik témát is megbeszélni, valamint gyakorlati
témát is választani a segédeszközök, cserkész kaláka listáról.
Segédeszközök
Az akadadályverseny kerettörténet bemutatása
Excel próbarendszer és munkaterv
Google docs és más számítógépen használható ingyenes eszközök, amelyek megkönnyítik a szervezési
munkát
A szövetségi adatbázis bemutatása és használata
Cserkész kaláka
Gyakori népdal szöveg és dallam hibák – hogyan lehet helyre hozni őket?
Pirotechnika és érdekes tüzgyújtási módszerek
Cserkész felszerelés – hasznos tanácsok és jó vételek
Tábori építmények – hasznos kapuk, asztalok, tűzhelyek, tárolók, stb.
Reggeli torna ötletek – nem csak állatkertbe mehetünk…
A cserkészvezetőnek az övtáskája – praktikus tanácsok és hasznos tárgyak viselése
7. ŐV körút:
Az 2012-es körút immár a 15-ik őrsvezetői körút volt. Ezen 20 őrsvezető és 5 felnőtt vezető vett részt, akik
ezúttal Észak és Dél-Amerikából, valamint Nyugat Európából jöttek. Az IB köszönetét fejezte ki Szemerédi
Tibor cscst.-nek a 2012-es körút sikeres levezetéséért.
A 2013. évi körút időpontja június 30.-július 21. A jövő évi körút vezetője ismét Szemerédi Tibor cscst.
lesz.
8. Nyári Magyar Iskolatábor:
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Az IB megköszönte Nádas Krisztina cst.-nek kiváló munkáját a 2012. évi iskolatábor megszervezéséért és
levezetéséért, továbbá felkérte a 2013. évi tábor megszervezésére.
9. KMCSZ alap:
Az Alap elsődleges célja elegendő tőke gyűjtése, amely a szövetség hosszútávú anyagi biztonságát
garantálja, és amelynek csak kamatjához nyúlunk. Az eddigi munka már elérte a kitűzött minimum tőkét és
több céladománynak is eleget tett. További erőteljes és ötletes gyűjtésre van szükség, többek között fiatal
cserkészvezetőink és felnőttcserkészeink között.
10. Csapatfejlesztési VT:
Az új torontói 24. sz. Károli Gáspár cscs. és a brüsszeli 82. sz. Báthory István cscs. szépen fejlődnek,
Marshall Tamás Csapatfejlesztési VT kb. hathetente kapcsolatban van a csapatparancsnokokkal. Venice,
Floridában és Wallingford, Connecticutban beindult a foglalkozás. Csapatalakítási munka folyik Detroit,
Illinoisban és Seattleban, Washingtonban. London, Angliában és Las Vegas, Nevádában igény van
csapatalapításra. További lehetőségek: Pittsburgh, Pennsylvania, Portland, Oregon és Milanó, Olaszország.
11. Összmagyar Cserkészstratégia:
A magyar kormány, felismerve a cserkészet értékét, felkérte a magyar cserkészszövetségeket, hogy közösen
dolgozzanak ki egy Összmagyar Cserkészstratégiát, amelyet a kormány támogatna. A terv célja a magyar
cserkészet fejlődése, növekedése. A Magyar Cserkészszövetségek Fórumában tömörülő szövetségek
beterjesztették a tervet, amelyet a kormány el is fogadott, majd az év folyamán alá is irt egy támogató
nyilatkozatot a Magyar Cserkészszövetséggel (mint a MCSSZFórum képviselője). A cserkészszövetségek
kihangsúlyozták, hogy köszönettel elfogadnak támogatást, de továbbra is távol maradnak mindennemű
politikától. Az IB tudomásul vette ezt a kezdeményezést.
12. Értékrendszerünk, alapvető céljaink:
Az IB elfogadta Dömötör Gábor cscst. által írt összefoglalót, mint a szövetség hivatalos álláspontját azzal
kapcsolatban, hogy cserkészetünkben mi a fontossági sorrendje a magyarságnak, az elméleti és gyakorlati
cserkészetnek, a társadalmi kapcsolatoknak és szolgálatnak, a jellemnevelésnek és a vallásnak. Az okmány
megtalálható a KMCSSZ honlapján a következő kapocs használatával:
http://www.kmcssz.org/php-bin/content_management/retrieve_doc.php?id=2824
13. Teleki Pál Alapítvány
18 pályázat lett előterjesztve a 2012 szeptemberében induló tanfolyamra, a következő országokból: USA 9,
Ausztrália 4, Kanada 2, Szíria 1, Németország 1, Svédország 1. A 18 pályázat betölti a rendelkezésre álló
helyeket. Sajnálatos, hogy a 18 közül csak 4-en cserkészek.
14. Balássi Intézet és a KMCSSZ magyarságismereti anyaga:
A Balassi Intézet (BI) megismerkedett a KMCSSZ magyarságismereti rendszerével: a tananyaggal és
munkafüzetekkel, a vizsgáztatással és vizsgákkal, valamint az elért eredményekkel. Ennek eredményeként a
BI már második éve, hogy elismerő oklevelet állít ki minden olyan ŐV és ST jelölt részére, aki sikeresen
letette a KMCSSZ magyarságismereti vizsgáját.
15. Olvasási különpróba
A program kezdete óta a cserkészek 794 próbát végeztek el és 709 próbán dolgoznak. 2010 május óta az
elvégzett próbák száma 230%-al növekedett. A fejlődés fénypontjai: NY körzet, San Francisco, Montreal.
Gyenge haladás: Ausztrália, Brazíla, Svájc, Toronto, Los Angeles, Stuttgart, Mainz, Linz, Innsbruck,
Hollywood.
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16. VKVT beszámolója
A 2012 VK táborok sikeresek voltak, a szokásos központi VK táborokon kívül 2012 júliusban kivételesen
Európában egy cserkésztisztképző tábort tartottunk olyan 35 éven felüliek számára, akik eddig családi,
munka vagy egyéb okokból nem tudtak cserkésztisztképző táboron résztvenni. 2013 januárjában a déli
félteke (Argentína, Brazília) tart közös ŐV és (Argentína, Brazília, Ausztrália) közös ST tábort
Argentínában. Ausztrália is tart külön ÖV tábort januárban. NY állam egészségügyi követelményei egyre
jobban szigorodnak, ezért fontos, hogy a táborok vezetőinek meglegyen a CPR kiképzésük, ezért ajánlatos
helyileg kiképzések szervezése. A cserkészismereti vizsgákat fel kell újítani a következő évre.
17. Sík Sándor Cserkészpark
Bemutatásra került a park fontossági sorrendbe foglalt fejlesztési és javítási szükséglete. Az IB határozata
alapján, a park igazgatóságának 10,000 USDollárt előlegez a központ, hogy a következő tételeket
kivitelezze: utak javítása, erdőirtás és tisztítás, kutak klór rendszerének beszerelése, az avatótéri kút javítása,
általános karbantartás, új műanyag budi (évente kettő), zuhany lefolyó, vízlevezetés a Nádas háztól. Az IB
köszöni a parkigazgatóság megfontolt felmérését és javaslatát.
18. Kanadai Magyar Szövetség
Az IB jóváhagyta KMCSSZ V. Kerületének részvételét a Kanadai Magyar Szövetségben.
19. Köszönet
Az IB köszönetét és elismerését fejezi ki Nyisztor Juditnak 37 éves venezuelai körzeti parancsnokaként
végzett kimagasló szolgálatáért.

II. MEGBÍZATÁSOK
Tisztviselők megbízatásai
A. Kerületi Parancsnok
I. kerület (Európa): Jablonkay Péter cscst.
B. Körzeti Parancsnokok
III. kerület, Venezuelai körzet: Nyisztorné Judith cscst.-től Udvarosné Szabadics Zsuzsanna cst.
Venezuelai körzeti pk. helyettes: Marton Attila cst.
V. kerület, Kelet-Kanadai Körzet: Magyaródy Tamás cscst.-től Siket György cst.

Parancsnokváltozások
13. sz. Szondi György cscs., Sao Paulo, Brazília - Yamashita Szabó Yuri cspk.-tól ideiglenesen
Hársi Sári cst.
14. sz. Görgey Artur cscs., Cleveland, Ohio – Csajka Tamás cst.- től Szentkirályi Endre cscst.
18. sz. Bartók Béla cscs., Buenos Aires, Argentína - Zaha Tamás cst.-től Lajtaváry András fncs.
19. sz. Hunyadi Mátyás cscs., Chicago, Illinois - Stetz Andrea st.-től Kerkay Béla st.
23. sz. Szent László cscs., Montreal, Kanada - Tökés István cst.- től Edvi István st.
35. sz. Szent Erzsébet cscs., Caracas, Venezuela - Nyisztor Sándor cst.-től Manelli Kriszta st.
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41. sz. Lorántffy Zsuzsanna lcscs., New Brunswick, New Jersey - Gorondy Lizzy st.-től
Vargáné Gáspár Chilla cst.
51. sz. Munkácsy Mihály cscs., Adelaide, Ausztrália - Schéer Gyöngyvér cst. csapatparancsnoki
kinevezése, azzal a feladattal, hogy élessze fel a szünetelő csapatot.
52. sz. Hollós Mátyás fncscs., Melbourne, Ausztrália - Czudar Zsuzsa fncs.-töl Tóth Éva st.
66. sz. Pappváry Elemérné cscs., Sydney, Ausztrália - Bárány Teréz cst.-töl Sablaturáné Nagy
Marika cst.
80. sz. Árpád cscs., Linz, Ausztria - Szakáts Julia cst.-től Lukács Levente cst.
84. sz. Lehel Vezér cscs., Frankfurt, Németország - Stolmár György cst.-től Miller Alicia st.
87. sz. Tomori Pál cscs., Heidelberg, Németország - Grynaeus Stefánia cst.-től Jung Annamaria
st.

III. IGAZOLÁSOK
Cst:

Csernay Roberta, 72. sz. cscs., Edvi István, 23. sz. fcscs., Glaser Imre, 23. sz. fcscs., Gyurcsán Ferenc, 2.
sz. cscs., Jankura Krisztina, 59. sz. lcscs., Kelemen Ildikó, 43. sz. lcscs., Kocsis Márta, 63. sz. lcscs.,
Kővári György, 20. sz. fcscs., Kulcsár Levente, 84. sz. cscs., Lajtaváry András, 18. sz. fcscs., Lukács
Levente, 80. sz. cscs., Makovi András, , 84. sz. cscs., Dr. Makovi Susan Gabriella, 84. sz. cscs., Nagy
Veronika, 67. sz. lcscs., Németh Enikő, 49. sz. lcscs., Stolmár György, 84.sz. cscs., Szőcs László,
Svédország, Tóth Éva, 57. sz. cscs., Varga Árpád, 17. sz. cscs., Walter Anna, 34. sz. lcscs.

St.:

Balog Ágnes, 79. sz. cscs., Bogárdy Krisztina, 34. sz. lcscs., Chmielewski Emese, 34. sz. lcscs., DiFiore
Marcel, 5. sz. fcscs., Edvi Krisztina, 37. sz. lcscs., Fogarasi Kristóf, 2. sz. cscs., ifj. Gráber István, 14. sz.
fcscs., Gurske Karen, 43. sz. lcscs., Györky József, 14. sz. fcscs., Kovács Gábor, 14. sz. fcscs., Marshall
Jessica, 58. sz. cscs., Miller Alicia, 84. sz. cscs., Nagy Zsuzsa, 60. sz. cscs., Órai Elvira, 46. sz. lcscs.,
Polgár Zita, 2. sz. cscs., Puppák Irén, 35. sz. lcscs., Rüll Emily, 37. sz. lcscs., Sass Márton, 19. sz. cscs.,
Stolmár Annamária, 84. sz. cscs., Szigeti Mátyás, 14. sz. fcscs., Szöllősi Róbert, 5. sz. fcscs., Tábor
Máté, 14. sz. fcscs., Vajtay Gergely, 5. sz. fcscs., Vella Andrea, 19. sz. cscs., Zaha Ádám, 5. sz. fcscs.,
Zaha Diana, 41. sz. lcscs.

Newfoundland, 2013. január

Lendvai-Lintner Imre
elnök
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