KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

KÖZPONT

116. számú Központi Értesitő
I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
1. 2009 KMCSSZ Közgyűlés, 2009. március 28. Garfield, NJ:
A 2009-ben esedékes közgyűlést és az év elején szokásos 2-napos IB-t egyszerre fogjuk megtartani. A két
gyűlés összesen 3 napot fog igénybe venni, péntektől vasárnapig. A kerületek és körzetek távolról érkező
képviselőivel való egyéni megbeszéléseket csütörtökön tartjuk.. Az IB megbízza a VB-t a Közgyűlés
megszervezésével és a jelölő bizottságok felkérésével.
2. 2008/09-es tiszti konferencia témák:
a.) Kötelező téma:
i.)
Jubileum 2010: Hogyan ünnepeljük a 100 éves magyar cserkészetet?
Három évvel a legendás Brownsea tábor után már megindultak az első cserkész próbálkozások
Magyarországon. Két világháború, 45 éves kommunista diktatúra és több más nemzeti
megpróbáltatás ellenére a magyar cserkészet nem csupán létezik, hanem elismerten a nemzetközi
magyar ifjuság legnagyobb és leghatékonyabb szervezete. A magyar cserkészet egyik
különlegessége, hogy a megalakulása óta eltelt száz év alatt létezésének a leghosszabb
folyamatos szakasza éppen külföldön történt, ahol 2010-ben ünnepeljük a külföldi magyar
cserkészet megalakulásának (és folyamatos működésének) a 65-ik évfordulóját. Hogyan üljük
meg ezt a kettős évfordulót?
b.) Választható témák:
i.)
Őrsvezetés: elvek és a valóság – kiképzés vs. valódi elvárások
Az őrs a cserkészet alappillérje, szögletköve. Legalább is ezt hirdetjük valamennyi vezetőképző
táborunkban. Azokból a táborokból azonban új őrsvezetőink, segédtisztjeink, tisztjeink hazatérnek
csapataikhoz és szembenéznek egy megdöbbentően eltérő realitással. Igazi őrsi élet, őrsi
összejövetel egyre ritkább jelenség; kevés az a 14, 15 éves, akire egy őrs kiképzését,
foglalkoztatását rá lehet (vagy rá merjük) bízni. Az őrsi kirándulás és őrsi portya pedig egyenesen
kihaló (ha nem már kihalt) fogalmak a "vezetői felelősség" korában. Mozgalmunk százéves
évfordulójának alkalmából fel kell tegyük a kérdést: elavult-e az őrs fogalma? Vagy ha nem is
elavult, akkor talán annyira eltorzult, hogy lehet-e azt még őrsnek nevezni ? Lehet cserkészet őrs
nélkül ? Vagy talán csak modernizálni kell az "őrs" fogalmat ?
ii.)

A központi akadályverseny felfrissítése
A fillmore-i akadályverseny megszokott vágányban halad már lassan öt évtizede: három pálya,
három korcsoport, közös kerettörténet; bevált recept, működik. De lehetne ezt talán másképp is
csinálni? Tekintve, hogy az évi akadályverseny az átlag sorbanálló cserkész EGYETLEN alkalma
jubileumi táborok között más körzetek cserkészeivel találkozni, miképp lehetne ennek a
találkozásnak az alkalmát másképp szervezni? Talán a szokásos akadályverseny helyett lehetne
néha más programokkal keverni a hétvéget? 24-órás számháború? Gyakorlati anyagból stafétaszerű versenyek? Sportverseny?

iii.)

Népdalozás Krízisben: Mik a teendők?
Egyre nehezebben megy cserkészeink részére a népdalozás. Mit tehetünk az ellen, hogy ez
megváltozzon? Tehetünk valamit annak érdekében, hogy bövitsük népdalkincsünket?
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3. Akadályverseny kerettörténet
Az 2009-es akadályversenyeink kerettörténete Károly Róbert kora lesz, a kerettörténet füzet a
Cserkészboltban kapható vagy a KMCSSZ honlapjáról letölthető. (www.kmcssz.org)
4. ŐV körút:
A 2009. év körútjának időpontja július 5-26. Az IB köszönetét fejezi ki Forgách Katalin cst.-nek a 2008-as,
immár 10-ik őrsvezetői körút levezetéséért. 18 őrsvezető és 3 felnőtt vezető vett részt, akik ezúttal ÉszakAmerikából és Európából jöttek. A körút anyagi oldala nehezebbé vált a dollár árfolyamának csökkenésével.
Ha ez továbbra is így marad, meglehet, hogy a jövőben csökkentenünk kell a résztvevők számát.
5. Nyári Magyar Iskolatábor:
Az IB megköszönte Pigniczky Eszter cscst. kiváló munkáját a 2008 iskolatábor megszervezéséért és
levezetéséért.
6. 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. Orlandoban és Denverben már tartottak bemutatót. Tervbe van véve egy egy toborzó út Detroitba
és Orlandoba is, ahol már egy kcs foglalkozást is tartanának.
7. Magyarságismereti vizsgaeredmények:
A három szinten (ŐV, ST és CST) összesen 138 jelölt vizsgázott, annak ellenére, hogy idén Európában nem
volt VK tábor. Az eredmények nagyon kielégítőek. Ott, ahol alaposan meg volt szervezve és jó színvonalú
volt a kiképzés, a jelöltek jó, sok esetben kiváló eredményt értek el. Mind a vizsgaeredmények, mind a tábor
alatti megfigyelések arra engednek következtetni, hogy a nyelvismeret hanyatlása már néhány éve megszűnt,
sőt, javuló irányt vett.
8. VK VT beszámolója:
A 2008 központi VK táborok igen sikeresek voltak. A táborok létszáma 272 volt. Idén több résztvevő volt
Európából, Ausztráliából és Dél-Amerikából, valamint USA és Kanada körzeteiből. A legnagyobb gondot a
műszak és a bejelentkezés segítséggel való ellátása okozta. A tábor anyagi hátterét meg kell erősíteni a
jövőben, erre hoztuk létre pl. az ifj. Benedek László vezetői csereprogramot. Az IB felkérte Lendvai Imrét és
Szentkirályi Pált, hogy a fenyőkatedrálisban lévő emlékplakettek felszentelésére dolgozzanak ki egy
menetrendet. A 2009 évi VK tábor időpontja augusztus 6-16.
9. Közös próbarendszer:
Az I. kerület kidolgozott egy közös próbarendszert a vegyes csapatok részére. A javasolt próbarendszert
kiküldtük hozzászólásra minden csapatnak, körzetnek, kerületnek, IB tagnak és póttagnak, valamint központi
tisztségviselőnek. Az I. Kerület módosította a próbarendszer eredeti változatát, a kerületektől beérkezett
hozzászólások felhasználásával elkészített központi javaslatok több pontja segítségével. Az IB javasolja a
következő munkamenetet a próbarendszer elfogadására vonatkozóan: A központ véglegesítse a
próbarendszert, beledolgozva még néhány további kiegészítést ill. módosítást és küldje ki az I. Kerületnek.
Ezután pedig bocsássa az IB elektrónikus jóváhagyására, másolattal a kerületi és körzeti parancsnokoknak és
a központi tisztségviselőknek. Az IB köszönetét fejezi ki az I. Kerület munkacsoportjának, akik áldozatos
munkájukkal kezdeményezték a próbarendszer megalkotását
10. Olvasási különpróba:
Az olvasási program célja cserkészeink olvasási készségének fejlesztése. Az olvasási rendszert bemutató CDt, valamint a kezdéshez szükséges anyagokat minden csapat megkapta. Az IB egyhangúlag elfogadta a
különpróba jelvény viselését a bal karon ahol a próbajelvényeket viseljük
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12. A KMCSSZ központ anyagi helyzete:
A kiadások évente kb. 20 ezer dollárral meghaladják a bevételeket. Ezt a különbséget a régebbről fennmaradt
és egyre fogyó tőkéből fedezzük. A csapatokhoz több megy vissza, mint ami tőlük tagdíjakból bejön: utazási
segélyek, távolról jövők tábordíj-mentessége, kiképző csere, postaköltség, kiadványok, stb. Bár évente
háromszor csinálunk gyűjtőakciót (két Árvalányhaj és a Cserkésznaptár), ezek a gyűjtések az ÉszakAmerikai területre korlátozódnak és ráadásul a hagyományos adakozók kiöregednek és meghalnak. A
következő lépések szükségesek:
a)Félévenként (a májusi és novemberi IB gyűlésen) részletes és írásbeli anyagi beszámolót tart a főtitkár,
a következő tartalommal: az időszak (félév) kezdetének egyenlege, az időszak folyamán történt bevételek és
kiadások, az időszak végének egyenlege. Az egyes tételek magyarázata és a következő félévvel kapcsolatos
előrejelzések ill. megjegyzések.
b) Az állandóan ismétlődő évi deficit hosszútávban tarthatatlan. A kiadásokat csak akkor tudjuk
csökkenteni, ha szolgáltatásainkat – beleértve a kerületek felé irányuló segélyeket – csökkentjük.Vannak
megtakarítási lehetőségek, mint pl. nyomtatás helyett az MCS már bevezetett elektrónikus kiadása és esetleg
a jövőben a VL elektrónikus kiadása is, de ezek nem elegendők a költségvetés egyensúlyba hozásához.
Egyértelműen bevételeinket is kell növelnünk.

II. MEGBÍZATÁSOK
Parancsnokváltozások
5. sz. Bornemissza Gergely cscs.: Hajdu Németh Gergely fncs.-től Tamás Péter cst.
7. sz. Erős Gusztáv cscs.: Weisz Ferenc st.-től Pándi Árpád cst.
15. sz. Szondy György cscs., Sao Paulo, Brazilia – Kiss Albert st.-től – Kiss Koszka Tamás st.
23. sz. Szent László cscs., Montreal, Kanada – Szép József, cst.-től – Glaser Imre st.
28. sz. Kölcsy Ferenc cscs.: Aday Judit st.-től Ács Szandra cst.
39. sz. Magyarok nagyasszonya lcscs. Buenos Aires, Argentina – Szeley Cintya st.-től Haynal Edit cst.
43. sz. Losárdy Zsuzsanna lcscs.: Katona Zsuzsa cst.-től Gilbert Szilvia cst.
46. sz. Bánffy Kata lcscs.: Weisz Ferenc st.-től Pándi Árpád cst.
66. sz. Papp-Váry Elemérné lcscs., Sydney, Ausztrália – Sablaturáné Marika cst.-től – Bárány Terézia cst.
77. sz. Béri Balogh Ádám cscs.: Katona Zsuzsa cst.-től Gilbert Szilvia cst.
103/II sz. Ráskai Lea fncscs., Caracas, Venezuéla – Mengelené Zoltán Zsuzsa fncs-től – Steinné Seress
Ágnes fncs.

III. IGAZOLÁSOK
Cst-ek:

Bata Ervin, 74. sz. cscs., Besskó Kaiser Andrea, 13. sz. vcscs., Bőjtös Anita, 34. sz. lcscs., Danis
András, 72. sz. vcscs., Dóry Emese, 67. sz. lcscs., Dukán Dániel, központ, Gerecs Anna, 66. sz.
lcscs., Gerecs István, 30. sz. cscs., Grubits Tibor, 30. sz. cscs., Györky Judit, 34. sz. lcscs., Hegedüs
Emese, 42. sz. lcscs., Jánosi Ferenc, 76. sz. cscs., Katona K. Zsuzsa, 43. sz. lcscs., Kovács Erika, 41.
sz. lcscs., Laza György, 23. sz. cscs., Lieszkovszky Ida, 34. sz. lcscs., Lindroos Carolina, 61. sz.
vcscs., McGinn Erika, 87. sz. vcscs., Pintér Hajnalka, 74. sz, lcscs., Piroska Ildikó, 72. sz. vcscs.,
Pósa Zoltán, 30, sz. cscs., Solymosi Katalin, 67. sz. lcscs., Szakáts Júlia, 80. sz. vcscs., Szép József,
23. sz. cscs., Tausz András, 20. sz. cscs., Tausz Katalin, 42. sz. lcscs., Varga László, 7. sz. cscs.,
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St-ek:

Botyánszki Zsófia, 43. sz. lcscs., Fodor László, 7. sz. cscs., Globits Erika, 34. sz. lcscs., Győrky
Judit, 34. sz. lcscs., Kolüs Bertalan, 4.sz. vcscs., Lieszkovszky Ida, 34. sz. lcscs., Votin Péter, 7. sz.
cscs.

Newfoundland, 2009 január
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Lendvai-Lintner Imre
Elnök

