Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

126. számú Központi Értesítő
I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
1. Csapatokkal kapcsolatos információk:
i.

Csapatigazolások
a.
Ideiglenes
i. Edmonton - Prohászka Ottokár vcscs.
ii. Vancouver - Apor Vilmos cscs.
b.
Végleges
i. Nürnberg - 90. sz. Ajtósi Dürer vcscs.
ii. Seattle - 45. sz. Fekete István vcscs.

ii. Évi jelentések:
A KMCSSZ-nek összesen 70 csapata van. Az év végéig 63 évi jelentés a 70-ből (90%)
megérkezett. Két csapat (47 és Las Vegas) szünetel. Felmentést kapott 1 csapat (86), két
csapat jelentésére ígéret van (79, 87), hiányzik még 3 jelentés (75, 85, Jönköpping).
- Európából 15 érkezett meg (75%)
- Dél-Amerikából 3 érkezett meg (100%)
- USA+Venezuelából 27 érkezett meg (100%)
- Ausztráliából 6 érkezett meg (100%)
- Kanadából 13 érkezett meg (100%)
MEGFIGYELÉSEK
Az évi jelentések alapján a létszámunk 2596 körül mozog.
I. kerület - 631 létszám, 21 csapat, átlag csapatlétszám 30
II. kerület - 78 létszám, 3 csapat, átlag csapatlétszám 26
III. kerület - 926 létszám, 27 csapat, átlag csapatlétszám 34,2
IV. kerület - 154 létszám, 6 csapat, átlag csapatlétszám 25,6
V. kerület - 357 létszám, 13 csapat, átlag csapatlétszám 27,4
Felosztás: 9,8% cscst/cst, (1 cscst./2 cst.), 8,9% st., (3 cs./1 kcs.), 12,2% őv, (3 cs./1 kcs.),
fncs. 151, vándor 7, 69,10% tagok és 30.9% vezető.
Több hangsúlyt kell tenni a már régen (de egyben gyengén) működő csapatok
megsegítésére, nem csak az újonnan alakult csapatokat kell támogatni működésükben.
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2. Irányelvek
i. Vezetői viselkedés
Bemutatásra került egy javasolt zaklatással és megfélemlítéssel kapcsolatos irányelv, illetve
álláspont szövetségünk részéről. Gyermekvédelmi szabályzatunk már van és hasonlóképpen, a
felnőttcserkészek, cserkészvezetők és munkatársak közötti kapcsolatokra, viszonyokra is
szükséges egy irányelvet lefektetni, amiben megerősítjük, hogy nem fogadunk el ilyen
viselkedést. Legtöbb nagyobb szervezet és vállalat hasonló irányelvet fektet le. Az IB az
irányelvet elfogadta.
ii. Végrehajtó Bizottság
Javaslat érkezett, hogy a jövőben, hogyan lehetne a Végrehajtó Bizottságba a kerületeket is
bevonni. Az IB felkérte Pigniczky Esztert, hogy tegyen egy javaslatot a jelenlegi VB-nek
megtárgyalásra.
iii. Cserkészvezetőknek: az istenhitről
Bemutatásra került a „Cserkészvezetőknek: az istenhitről” című szövetségi álláspontunk háttere,
előterjesztették a dokumentumot, amit a VB jóváhagyott. Az IB egyhangúan jóváhagyta
szövetségünk álláspontját, illetve a dokumentumot.
3. Szövetség szintű események
2019-es közgyűlés
2019. első felében tartandó és IB tagok és póttagok (nem elnökségi tagok) választó közgyűlése. A
javasolt közgyűlésnek tervezési menete: Szeptember első felében jelölő- és központi bizottságok
felkérése. A jelölő bizottságok konzultáljanak a kerületek csapatparancsnokaival. Az
előterjesztett jelölteket mind meg kell kérdezni, hogy vállalják-e a jelölést. Jelöltek életrajzukat
beküldik a koordinátornak február 1-ig. A közgyűlés meghívóját legkésőbb hat héttel a közgyűlés
előtt kell elektronikusan kiküldeni. A közgyűlés dátuma: március 23-24, helyszíne New
Brunswick, NJ. Párhuzamosan a fenti folyamattal, a koordinátor felszólítja a
kerületeket/körzeteket, hogy javasoljanak jelölteket a kerületi- és körzeti parancsnokok,
valamint a vezetőtisztek, osztályvezetők és egyéb tisztségek betöltésére.
4. Beszámolók
i. Őrsvezető körút beszámoló
Bemutatták az idei körút felmérés eredményét, mik voltak a pozitívumok és negatívumok, mik
az elvárások a résztvevők, szülők és csapatok részéről. Javaslatok: szabályok következetesebb
betartása, jobban kiválasztani a résztvevőket, feladatokat és egyéb előfeltételeket bevezetni. Az
IB egy bizottságot állított fel, ami javaslatot tett az őv körúttal kapcsolatban, hogy
szeptemberben kihirdethessük az új feltételeket és a körutat. A bizottság tagjai: Dala Irén,
Forgách Kati, Jankura Krisztina és Varga Imre. A bizottság tanácsadója Szórád Gábor.
ii. Iskolatábor beszámoló
Az idei keretmese Mátyás király élete volt. Walther Krisztina újra nagyon jól vezette a tábort, de
a jövőben nem tudja vállalni. Az IB köszönetét fejezi ki több éves sikeres munkájáért.
Az iskolatábor projektről is beszámoló hangzott el, amelynek célja a diaszpórában a fillmore-i
iskolatáborhoz hasonló iskolatáborok beindítása. A projektet pályázaton keresztül a
Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatja. Az első évben négy iskolatábor megszervezése volt
tervben: Fillmore, Venezuela, Gold Coast és Seattle. A következő években (6 éves projekt)
további iskolatáborokat terveznénk beindítani.

iii. MCSSZF gyűlés beszámoló
2018-ban volt st. és cst. képzés. 2019-ben újra st. és cst.-i képzéseket tart a Fórum. MCSSZF
Alapítvány alapszabálya módosítva a jelenlegi hatályban lévő magyar törvény szerint. A MCSSZ
Fórum alapszabálya és az ezzel kapcsolatos szavazási rend megállapítása nem haladt előre. A
MCSSZ Fórum irányát és szervezeti irányát fel kell újítani. Az anyagi támogatás kimagasló
fontosságot kapott és ezt lehetne Fórum nélkül is kezelni. A következő gyűlés Muzslyán,
Délvidéken (2019. május 3-5), a VMCSSZ 30 éves évfordulója alkalmával lesz.
iv. Központi zárszámadás beszámoló
A központ anyagi helyzetét tekintve a kiadások kevesebbek, mint a jövedelmek. Az IB
köszönetét fejezi ki Globits Lászlónak, hogy összeállítja a szakszerű zárszámadást és a
„QuickBooks” programmal szövetségünk egész anyagi helyzetébe betekintést ad.
Pályázatainkról is beszámoló hangzott el. A kiutalt összegek el lettek költve. A diaszpóra
magyariskola táborok szervezésénél főleg adminisztratív és szervező szerepet töltöttünk be.
v. Központi Akadályverseny beszámoló
Idén több mint háromszázan vettek részt az akadályversenyen. A kerettörténet Attila halála volt.
Cs I-nél, 17 őrs, Cs II-nél, 15 őrs, Cs III-nál, 7 őrs vet részt. Esti programok is voltak a táborokban.
Véleménykutatás is lesz, fontos, hogy az őrsvezetőktől is kérjünk véleményt. Új törzsvezéreket
keresnek 2020-ra.
vi. Sík Sándor Cserkészpark beszámoló
Lendvai-Lintner Imre (a Bizottság elnöke) beszámolt a Sík Sándor Cserkészpark Bizottság
munkájáról, illetve az eddig befejezett munkákról és a jövő terveiről. 2019-ben tervezzük az új
Vareska György Gyengélkedő felavatását. Az új Genetta Házzal kapcsolatos tervek ismertetve
lettek.
vii. Magyarságismereti vizsgák beszámoló
A Magyarságismereti VT beszámolt az idei vizsgák eredményeiről. Javaslat érkezett, hogy a
segédtiszti magyarságismereti vizsgán lehessen választani a néprajz vagy a földrajz tantárgyak
között. Az IB egyhangúan jóváhagyta a javaslatot 5 éves próbaidőre.
5. Köszönetek
Sík Sándor Cserkészpark
Az IB külön köszönetét fejezte ki Kovács Györgynek és csoportjának a sok munkájukért, illetve az
új gyengélkedő gyors és hatékony felépítéséért.
6. Jelvények
Az IB jóváhagyta:
a. az európai kerület regöstábor 40 éves évforduló emlékjelvényt
b. a calgary-i 73. és 74. cserkészcsapatok 50 éves évforduló emlékjelvényt.
II. MEGBÍZATÁSOK
Pénzügyi Bizottság megszűntetése
Indoklás – A GH vezető irányításával a KMCSSZ anyagi adminisztrációja új, szervezett alapokra lettek
téve (úgy a SSCsP, mint a központ). A KMCSSZ befektetéseit a Cserkészalap Bizottság irányítja. Így a PB
további működése nem szükségszerű. Az IB köszönetét fejezte ki a PB tagjainak, külön kiemelvén
Krizsán Árpád munkáját.

Szövetségi megbizatások
a. Brazil körzeti parancsnok Tóth R. Eszter cscst.-től Dénes Gusztáv cst.

b. Clevelandi körzeti parancsnok Mészáros Andy cscst.-től Nádas Krisztina cst.

c. Egészségügyi VT helyettes – Tábor Bea cscst.
d. VK VT helyettesek – Karikó Lillian cscst. (adminisztrative, infrastruktúra) és Marshall Tamás cscst.
(pedagógia, személyzet)
e. Az IB tudomásul vette az I. Kerület Schenck Angyalka cst. VK rajparancsnoki kinevezését
f. Az IB tudomásul vette Maitz László Kárpátmedencei VT lemondását
Parancsnokváltozások:
a. 2. sz. bostoni Bodnár Gábor vcscs. - Gyurcsán Ferenc cst.-től Halácsy Béla cst.
b. 5. sz. new brunswick-i Bornemissza Gergely cscs. – ifj. Vajtay István cscst.-től Göndör Péter cst.
c. 8. sz. los angeles-i Julianusz barát cscs. - Schachinger Tamás cst.-től Kass Pál cst.
d. 11. sz. caracasi Szent István cscs. – Friedlander György cst.-től Márton József cst.
e. 13. sz. sao paulo-i Szondy György cscs. - Santucci Lizi cst.-től Fekete Nunez Diana st.
f. 35. sz. caracasi Szent Erzsébet lcscs. – Manelli Krisztina cst.-től Márton József cst.
g. 43. sz. san francisco-i Losárdy Zsuzsanna lcscs. - Kelemen Ildikó cst.-töl Pigniczky Réka cst.
h. 49. sz. los angeles-i Árpádházi Boldog Erzsébet lcscs. - Schachinger Tamás cst.-től Balogh-Sipos Éva cst.
i. 52. sz. melbournei Hollós Mátyás Korvina fncscs. - Tóth Éva cst.-től Gruber Tibor cst.
j. 63. sz. melbournei Tormay Cecile lcscs. – Kocsis Márta cst.-től Kocsis Jázmin cst.
k. 70. sz. hollandiai Attila vcscs. – Nickl Károly cscst.-től Gilyen András st.
l. 73. sz. calgary-i Patrona Hungariae lcscs. – Németh Siegl Tamás cst.-től Seipel Jázmin st.
m. 74. sz. calgary-i Kapisztrán Szent János cscs. – Németh Siegl Tamás cst.-től Hartmann Péter st.
n. 77. sz. san francisco-i Béri Balogh Ádám cscs. - Kelemen Ildikó cst.-től Pigniczky Réka cst.
o. 80. sz. linzi Árpád cscs. - Lukács Levente cst.-től Szabó Zsaklin cst.
p. 84. sz. frankfurti Lehel Vezér vcscs. - Miller Alicia cst.-től Varga Árpád st.
III. IGAZOLÁSOK
CSCST:
Jankura Krisztina, 46. lcscs., Koltai Marika, 84. vcscs., Kontra Tamás, központ, Kulcsár Levente, központ
Siket György, 28. vcscs., Tóthné Kollár Kata, 43. lcscs.
CST:
Fogarasi Kristof, 2. vcscs., Gyermán Monika, 34. lcscs., Keszei Csaba, 77. cscs., Kocsi Jázmin, 63. lcscs.,
Lengyel Bálint, szórvány, Pigniczky Réka, 43. lcscs., Szentkirályi Hanna, 34. lcscs., Tihanyi Endre, 90.
vcscs., Várteréz Viktor, 82. vcscs.
ST:
András Noémi. 19. vcscs., Bertalan Kristóf, 30. cscs., Dezsenyi Sára, 66. lcscs., Duna András, 14. cscs.,
Dunay Sofi, 34. lcscs., Duray Csilla, 72. vcscs., Gyurcsán Róbert, 2. vcscs., Hangyási Viktória Alma, 38.
lcscs., Harasta Dániel, 30. cscs., Harstang Janka, 87. cscs., Horváth László, 5. cscs., Ihas Mátyás, 84.
vcscs., Jung Alice, 87. vcscs., Keszei Etelka, 43. lcscs., Klement Bálint, 84. vcscs., Klement Réka, 84.
vcscs., Mihajlovits Lili, 2. vcscs., Miller László, 84. vcscs., Miller Valéria, 84. vcscs., Pál Gergely, 14. cscs.,
Pigniczky Vajk, 14. cscs., Sass András, 72. vcscs., Sundem Sándor, 14. cscs., Szabó Bernadette, 72.
vcscs., Szakács Ágnes, 17. vcscs., Szentkirályi Júlia, 34. lcscs., Takács Verónika, 34. lcscs., Tompos Kinga,
46. lcscs., Tóth Brigitta, 17. vcscs., Wack Krisztina, 72. vcscs.
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