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122. számú Központi Értesitő 

I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

1.  Csapat igazolások: 

a. Végleges – 3. sz. Beodray Ferenc vcscs. (Wallingford, Connecticut) 

b. Próbaidős 

  - Jámbor Lajos vcscs. (Venice, Florida) – Szilágyiné Turcsán Noémi cst.  csapatparancsnok 
 vezetésével egy éves próbaidőre 

 - Kossuth Lajos vcscs. (London, Anglia) – Fángli Márta cst. csapatparancsnok vezetésével egy 
 éves próbaidőre 

2.  Csapat megszüntetés: 

Stockholmi 61. sz. Gizella Királyné vcscs.  

3.  A KMCSSZ Közgyűlése:  

A 2015-ös Közgyűlés helyszíne és időpontja: New Brunswick, Teleki Pál Cserkészház, 2015. április 11. 

4.  2015 Jubileumi évi kitüntetések:  

Az IB jóváhagyta a Jubileumi évben kiosztandó két kitűntetést: 

a. Teleki emlékérem: maximum 10 érmet osztunk, életre szóló teljesítmény elismeréseként. 

b. II. Rákóczi Ferenc emlékérem: 200 darab, azoknak, akik az utolsó 5 évben komoly szolgálatot 
tettek.  

5.  Gyermekvédelmi irányelv:  

Az IB egyhangúlag elfogadta a Gyermekvédelmi irányelvet. Az irányelv a szövetség honlapján elérhető. 

6.  Akadályverseny: 

A 2015-ös akadályversenyeink kerettörténete követi a jubileumi tábor kerettörténetét, amely Rákóczi 
Ferenc korával foglalkozik. Az ehhez kapcsolódó füzet a KMCSSZ honlapjáról letölthető lesz. 
(www.kmcssz.org) 

7.  2014-es tiszti konferencia témák: 

a. Kötelező téma: Vezetők toborzása, megtartása, jutalmazása. 

Ez ma létkérdés. Hány csapatnál gond a csapatparancsnok toborzása? Hány kerületnél gond a körzeti 

parancsnok toborzása? Van-e utánpótlás a különböző szövetségi és egyéb vezetői beosztásokra? A 

toborzás magában foglalja a termék fogalmát. Milyen terméket nyújt cserkészetünk? Mennyire vonzó? 

A megtartás magában foglalja a korosztályok közti különbséget, a közösség összefogó erejét, a program 

iránti érdeklődést és az egymás iránti érdeklődést. A jutalmazás több mint egy érem vagy megbecsülő 

levél, inkább egy identitás, egy hovatartozás, egy szinte meg nem nevezhető erő. De vajon ez elég? Ez 

minden cserkészt kielégít? Milyen ötletek lennének az újításra és annak kivitelezésére? 

b. Választható témák: 

i. Közös lelkesedés 

A cserkészet összehangolásával kiválthatunk egy közös lelkesedést minden korosztály részére, amely 

mindenkit egyformán vonz a cserkészethez. Nézz rá a melletted lévő cserkészre! Vajon mindkettőtöket 

ugyanúgy vonzza a cserkészet? Van-e közös célunk, amely összetart és minden korosztályt egyformán 

vonzza a cserkészethez? Ez a kérdés magában foglalja magyarságunk, hitünk és cserkészetünk értekeit. 

Ha egy napra van tömörítve a magyar mise vagy istentisztelet, a magyar iskola, a cserkészet, a néptánc, 

vajon feltűnik-e, hogy a cserkészetnek más a célja? Feltűnik-e, hogy a cserkészetnek más az identitása? 



Vagy csak egy a sok magyar foglalkozás közül? Tud-e cserkészetünk sikerélményt adni, ami önmagában 

nagy vonzóerő? Mik cserkészetünk legjellegzetesebb vonásai? 

ii. Jubi 2015 

Helyzetjelentés és szervezési-, valamint program-javaslatok 

iii. Igények összehangolása 

Hogyan lehet hatékonyan kezelni a sajátos fiú- és leány-igényeket a közös táborokban. 

8.  Központi Jubileumi Nagytábor 2015 

A tábor dátuma: 2015. augusztus 6-16.  

A 2015 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. Az előzetes jelentkezések azt mutatják, hogy 800+ személyes táborra számíthatunk.  

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

Az IB jóváhagyta a 2015 Jubileumi tábor programjának tervezetét. 

9.  VK VT beszámolója: 

A 2014.-ben megtartott központi VK táborok sikeresek voltak A központi VK tábor 319 résztvevője 
meghaladta a közelmúlt éveinek létszámát. Köztük 32-en tengerentúlról érkeztek: 13 Európából, 13 a 
Kárpát-medencéből, 2 Dél-Amerikából, 2 Ausztráliából és 2 Ázsiából. 2014 júliusában folyt le a MCSSZF 
segédtiszt képző tábora, 34 jelölt és 11 vezető részvételével. 2015 közepén az I. Kerület tart VK tábort, 
Ausztrália pedig 2015/2016 évfordulóján. 

10. Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasok: 

Az IB egyhangúlag támogatta, hogy a magyarországról érkező,  KCsP ösztöndíjasok 
cserkészrendezvényeken mint vendégek ingyen vehessenek részt.  

11. Kiscserkészet fejlesztése: 

A Szövetség létszámának több, mint fele kiscserkész. Szükséges, hogy kiemelt hangsúlyt fektessünk a 
kiscserkészetre: több kiscserkész vezető képzése, felújított kiscserkész próbarendszer, a kiscserkészet 
vezetési segédeszközeinek fejlesztése, valamint a kiscserkészet fontosságának nagyobb elismerése a 
szövetség minden szintjén. Az IB támogatja a tervezett és már bevezetett lépéseket. 

12.  Tanügyi VT beszámolója:  

 67 ŐV jelölt és 28 ST jelölt vizsgázott. Minden CST jelölt, aki nem végezte el a Balassi Intézet Magyar 
Nyelvi és Magyarságismereti tanfolyamát, avagy nincs magyar érettségije, sikeresen letette a 
tisztjelöltek magyarságismereti vizsgáját. Az ŐV eredmények igen jók voltak. A ST eredmények szintén 
elfogadhatóak, de alacsonyabbak, mint az ŐV eredmények. Ez ismét kihangsúlyozza a ST jelöltek 
szervezett kiképzésének fontosságát. Szükséges, hogy a ST jelöltek számára is szervezzenek a csapatok 
tanfolyamot.  

 Az idei ŐV Magyarságismereti Vándordíjat Bihari Kinga, a San Fracisco-i 43. sz. Losárdi Zsuzsanna lcscs. 
tagja nyerte. 8 ŐV jelölt 90% feletti, és 14 jelölt 80-89% közötti eredménnyel végzett és kapott ennek 
megfelelő elismerő oklevelet. A sikeresen vizsgázó ST jelöltek megkapták a Balassi Intézet elismerő 
oklevelét. 

 Az új segédtiszti magyarságismereti Tananyag és Munkafüzet készen van. 600 példány lett nyomtatva. 
Az I. Kerület 2015-ben megtartandó VK táborára a ST jelöltek már az új anyagból fognak készülni mig a 
központi VK táborban 2016-ban lesz bevezetve.  

13.  Balassi Intézet és Középiskolai Program összefoglalója: 

 A szeptemberben kezdődő Magyar Nyelvi és Magyarságismereti Tanfolyam 18 ösztöndíj-helye sikeresen 
betelt. A jelöltek 7 országból érkeznek, köztük 5 cserkész. 



 A középiskolai programra jelentkezők száma meghaladja a program jelenlegi kapacitását. A program igen 
fontos része magyarságismereti és nevelési rendszerünknek, igy bővitése fontos feladat a jövőre nézve. 

14. ŐV körút:  

 A 2015 körút időpontja: 2015. július 5-26. A 2014 körúton 18 őv, 3 st, 1 cst és 1 cscst vett részt. A három- 
hetes körút a szokásos gazdag program szerint folyt (Budapest és környékének megismerése, 
kerékpártúra, kenutúra), sikeresen és komolyabb probléma nélkül. A következő körút résztevőit 
szigorúbb kritériumok szerint kell kiválasztani, valamint egészségileg gyenge cserkészek részvételét vagy 
elkerülni, vagy legalább a körút vezetőit ezekről részletesen értesíteni kell. Az IB köszönetét fejezi ki 
Szemerédi Tibor eddigi értékes munkájáért, valamint Szakáts Júlia idei vezetői részvételéért is. 

15. Nyári Magyar Iskolatábor:  

 A tábor sikeres volt és jó eredménnyel végződött. A jövő táborok tervezésénél figyelembe kell venni a 
következőket: a) A Park épületeivel és karbantartásával kapcsolatos gondok; b) súlyos étel allergiás 
gyerekek jelentkezésének kérdése. Az IB köszönetét fejezi ki Walter Krisztina és Tóth Kata értékes 
munkájáért.  

16. 2013. Csapatjelentések kiértékelése: 

 Beérkezett 59 jelentés a 62-ből (95%). Ebből 54-et elfogadtunk (87%), 5 hiányos volt (8%) (5, 41, 72, 81, 
85), ezen felül 3 jelentés hiányzik (5%) (47, 75, 102/II). Létszámunk továbbra is emelkedik. Néhány 
statisztika:  

 + Létszám emelkedés – kb. 50-60 

 + Felosztás – 10% cscst/cst, 9% st, 12% őv, 69% cserkész.  

 + Arányok – 2,3 cserkész/vezető, 5,0 cserkész/őv, 1,16 kcs/cs 

 + Az összes évi jelentésre kiment kiértékelő levél. 

17. Cserkészcsapattiszt előterjesztés 

A beérkezett javaslatok alapján a VB ajánlására az IB a következő cserkészvezetőknek adományozta a 
cserkészcsapattiszti rangot:  

Dory Emese (München, I. ker.),                             Gorondiné Haynal Edit (BsAs, II. ker.), 
Konthur Zoltán (Berlin, I. ker.),                              Lajtaváry B. Zsuzsanna (BsAs, II. ker.), 
Maitz László (I. ker.),  
Szakács Julia (Linz, I. ker.), 

 

Kovács György (Cleveland, III. ker.),                      Lamperth Zoltán (központ), 
Fogarasi Miklós (központ),                                      Márton Edit (Hamilton, V. ker.) 
Marshall László (Garfield, III. ker.),  
Pándi Árpád (New York, III. ker.),  
Táborné Bea (Cleveland, III. ker.), 

18. Cserkész 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. 

19. Megemlékezések 

a. 50 éves a Sík Sándor Cserkészpark (SSCSP). Annak idején áldozatkész cserkészvezetők 
vásárolták meg a területet, hogy a KMCSSZ-nek biztos és maradandó otthona legyen. Azóta a 
park egyre fejlődik és a Szövetség fontos megmozdulásainak helyszíne. Itt folynak a központi 
vezetőképző táborok, az évente megrendezett akadályversenyek, a regöstáborok, itt tartjuk 
a Nyári Magyar Iskolatábort, és ez a helyszíne az 5 évente megrendezett Központi Jubileumi 
Nagytáboroknak. Hálával gondolunk elődjeinkre, akik megalkották és fejlesztették a parkot, 



lehetővé téve a KMCSSZ fejlődését, erősödését. A mi feladatunk, hogy munkájukat 
folytassuk. 

b. Húsz éve húnyt el Dr.Némethy György cscst, aki sok éven keresztül volt a KMCSSZ elnöke. 
Gyuri bának áldásos hatása volt a szövetség jellegének, lelkületének kialakulására, amit máig 
is érzünk és értékelünk.  

II. MEGBIZATÁSOK 

Központi tisztviselők 

Kelet-kanadai körzeti parancsnok: Siket György cst.-töl Kontra Tamás cst. 

Parancsnokváltozások 

Washingtoni 4.sz. Bátori József vcscs.- Barczay Sarolta cst.-től Tóth Anikó cst. 

New Brunswick-i 5. sz. Bornemissza Gergely cscs. – Tamás Péter cst.-töl Vajtay András st. 

New York-i 7. sz. Erős Gusztáv cscs.- Pándi Árpád cst.-től Jankura Krisztina cst. 

Los Angeles-i 8. sz. Juliánusz barát cscs. – Kass Pál cst.-től Schachinger Tamás cst. 

Sao Paulo-i 13. sz. Szondy György vcscs. – Hársi Sarolta cscst.-től Mérő Santucci Erzsébet st. 

Chicagoi 19. sz. Hunyadi Mátyás vcscs. – Kerkay Béla st.-től Jokay Judit cst. 

Clevelandi 34. sz. Zrinyi Ilona lcscs. – Lieszkovszky Ida cst.-től Balassy Ilona cst. 

San Francisco-i 43.sz. Losárdy Zsuzsanna lcscs. – Némethyné Csepely Diana cst.-től – Pigniczky Réka st. 

San Francisco-i 43 sz. Losárdy Zsuzsanna lcscs.- Pigniczky Réka st.-től Nagy Gergő fncs. 

Los Angeles-i 49. Sz. Árpádházi Boldog Erzsébet lcscs. – Kass Pál cst.-től Schachinger Tamás cst. 

Hamiltoni 59 sz. Erzsébet Királyné lcscs. - Fajszán Edit cst.-től  Vaski Lisa cst. 

Bécsi 72.sz. Széchenyi István vcscs.- Kisgyörgy-Piroska Emese cscst.-től Koleszár Balázs cst. 

Calgary-i 73.sz. Patrona Hungariae lcscs. – Batáné Gerecs Anna cst.-től Németh Siegl Tamás st. 

Calgary-i 74. sz. Kapisztrán Szent János cscs. – Bata Ervin cst.-től Németh Siegl Tamás st. 

San Francisco-i 77. sz. Béri Balogh Ádam cscs. – Némethyné Csepely Diana cst.től – Nagy Gergö fncs. 

A San Francisco-i 43.sz. csapat esetében az IB feltételesen fogadta el Nagy Gergö kinevezést. Az IB arra 
kéri a fenntartó bizottságot, hogy mennél előbb, de legkésőbb 2015 márciusáig, találjon  egy 
leánycserkészvezetőt, aki a leánycsapat parancsnokságát átvenné.  

III. IGAZOLÁSOK 

CST: 

Apáthy László III, Jámbor Lajos vcscs., Balog Ágnes, 79. cscs., ifj. Baranski Tibor, szórványcs., Bonnay Istvan, 
20. cscs., Góczi Ildikó, 24. cscs., Győry András, 76. cscs., Lauber Dávid Tibor, 76. cscs., Marshall Olga, 38. 
cscs., Huszti Márta, 38. cscs., Pálfy Zsolt, 27. cscs., Róth György, 72. cscs., Szilágyi Laszló, Jámbor Lajos vcscs., 
Szilágyi Noémi, Jámbor Lajos vcscs. 

ST: 

Vaski András, 27. cscs., Fajszán Isabella, 59. cscs., Gillespie Faye, 2. cscs., Krizsán Márton, 7. cscs., Romhányi 
Dániel, 2. cscs., Chmielewski Erika, 34. cscs., Öreg Emma, 42. cscs., Györgypál Áron, 5. cscs., Pulins Rebekka, 
42. cscs., Barabási Dániel, 2. cscs., Vitális Melinda, 19. cscs., Lee Kelemen, 19. cscs., Kertész Borcsa, 38. cscs., 
Sándor Marcell, 2. cscs., Jámbor Klaudia, 4. cscs., Kovács Gergely, 14. cscs., Kozma Fanni Réka, 38. cscs., Hier 
Katica, 38. cscs., Merő Santucci Erzsébet, 13. cscs., Jones Krista, 59. cscs., Fári Kristina, 41. cscs., Szöllősi 
Edina, 41. cscs., Szentkirályi Hanna, 34. cscs., Laskai János, 23. cscs., Horváth Katalin, 41. cscs., Csőgör Dóra, 
46. cscs. 

      

Newfoundland, 2015 január        
          Lendvai-Lintner Imre 
           Elnök 


