KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

KÖZPONT

112. számú Központi Értesitô
I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
1. Csapat megszüntetések:
10. sz. Jedlik Ányos cscs., Philadelphia
48. sz. Leövey Klára lcscs., Philadelphia
2. Közgyûlés:
KMCSSZ Közgyûlését 2005 április 9-én tartja, helyszíne Toronto, Kanada.
3. 2004/05-es tiszti konferencia témák:
Kötelezô téma: Vezetői felelősség irányelvei. Mint nevelő intézmény, a cserkészet lényeges erkölcsi
felelősséget vállal a résztvevő cserkészekért. Erről a felelősségről kihangsúlyozott
kiképzést nyernek a cserkészvezetőink a vezetőképző táborainkban. A mai világban,
azonban, egyre nagyobb hangsúly kerül a cserkészet és a cserkészvezető jogi
felelősségeire.
Mivel a cserkészkedés nem lehet (és sosem volt) rizikómentes
tevékenység, mit tehet a cserkészvezető, a csapat és a szövetség annak érdekében, hogy
egy felajzottan pereskedő társadalomban csökkentse a vezetéssel kapcsolatos jogi
felelösséget ? A helyi törvények, szokások, társadalmi normák hogyan érintik a kérdést ?
Az előadás rávilágit a cserkészvezetők ilyennemü kötelességeire és lehetőséget ad a
tapasztalatcserére és a különleges helyi gondok megbeszélésére.
Szabadon választható témák (legalább egy):
a.) 2005-ös Jubileumi Nagytábor: Elökészület és végrehajtás A 2005. évben tartandó
Jubileumi Nagytáborok tartalmának bemutatása (vagy az errevonatkozó tervek
ismertetése).
b.) „É-L-V-E-Z-E-T-E-S”: Az őrsi összejövetel krízisben A csapatoknál a valódi,
cserkészkorúaknak tartott őrsi összejövetel kezd idegen fogalom lenni. A cserkész élet
minden jelentős mozzanata (a kirándulás, a kiképzés, a játék, a próbáztatás) ma már
gyakran raj keretben történik. Ennek több oka van. Van úgy, hogy a csapatparancsnok
vagy/és a rajvezető nem bízik az őrsvezetőben, annak kiképzésében. Gyakran, azonban,
az a gond, hogy az őrsvezető elveszitette a feljebbvalók bizalmát, mert az összejövetelből
unalmas favágást csinált, azt nem készitette el megfelelőképpen, vagy képtelen volt a
VK-n tanult ötleteken túllépni. Ha hisszük, hogy az őrs és az őrsi élmény cserkészetünk
alapanyaga, az őrsi összejövetelbe új lelket kell leheljünk.
c.) Népi játék Fórum: Új játékok ismertetése cserkészkorúaknak A csapataink életében, a
népi játék a legelhanyagoltabb játék forma, különösen cserkészkorúaknál. Ha népi játékot
játszunk, akkor ugyanazt az 5-10 népi játékot csépeljük. A „nagyok” a népi játékot
gyakran kiscserkész foglalkozásnak tekintik. Igy aztán, a munkatervben szereplő
„játékból” csupán focizás lesz, és a népi játékban rejlő nevelési alkalmat nem használjuk
ki. Az előadás keretein belül a résztvevők megismerkednek 4-6 új, cserkészkorúaknak
alkalmas népi játékkal és tájékoztatást kapnak néhány megbízható népi játék forrásról,
hogy tudásukat növelhessék.
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4. Akadályverseny kerettörténet
A 2005-ös akadályversenyeink kerettörténete a XII-XIV. sz. Magyarországa vagyis a Lovagkor lesz. A
kerettörténet-füzet a Cserkészboltban kapható. Ez egyben a KMCSSZ 2005-ös Jubileumi Táborainak a
kerettörténete is.
5. ÔV körút
Az idei körút sikeres volt. A program az utolsó két évhez hasonlóan folyt le (1 hét közös táborozás a Kárpátmedencei cserkésztestvérekkel, 1 hét kerékpártúra, 1 hét kenuzás). A program nagyon változatos és
eseménydús volt. Mindenki életreszóló élményekkel tért haza. Az IB köszönetét fejezi ki Forgách Katalin
cst.-nek és munkatársainak a sikeres út levezetéséért.
6. Nyári Magyar Iskolatábor
Dr. Kerekes Judit beszámolt az idei nyári iskolatáborról. A résztevevôk létszáma évrôl-évre növekszik, idén
meghaladta a 100 személyt. Jelentôs haladás volt a tábor tervezése és elszámolása terén. Az IB köszönetét
fejezi ki Kerekes Juditnak és munkatársainak kitartó munkájukért.
7. 1956-os emlékünnepélyek
Az IB a következô határozatot hozta az 1956-os emlékünnepélyekhez való csatlakozásról:
“A Külföldi Magyar Cserkészszövetség meghajtja fejét 1956 szelleme elôtt és különösen a hôsök elôtt, akik
életüket áldozták a magyar szabadság eszméjéért. A szabadságharc 50-ik évfordulojának alkalmával, 2006ban, a KMCSSZ csapatai méltó módon megemlékeznek saját kötelékeiken belül az 56-os forradalomról. Bár
hivatalosan nem csatlakozunk mint Cserkészszövetség de erkölcsileg támogatunk minden olyan
kezdeményezést és társadalmi szervezetet amely 2006-ban a szabadságharc emlékét óhajtja felidézni.”
8.

Teleki Pál szobor avatás
Az IB a következô határozatot hozta a Teleki Pál szobor avatása alkalmával:
„Gróf Teleki Pál születésének 120-ik évfordulóján a Külföldi Magyar Cserkészszövetség megerősíti a
cserkészek minden időkben tartott mély tiszteletét Teleki személye iránt. Teleki, a magyar cserkész
mozgalom, a magyar cserkész szellem legnemesebb magaslatára emelésével, annak a nemzet eszményeit
szolgáló irányadásával, a cserkész próbarendszerek korabeli időszerűsítésével, a Teleki Hagyatékkal, olyan
szolgálatot tett amelynek értékeiből a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 58 éven keresztül merítette erejét
külföldre szakadt, azaz ott született fiatalok emberebb emberré és magyarabb magyarrá való nevelésében,
magyar nyelvünk, kultúránk és hagyományaink továbbadásában való hitünkben. Ezért gróf Teleki Pál
minden cserkésznek vezérszelleme marad.”

9. Bethlen Gábor Alapitvány
Az alapítvány éremmel tüntette ki a KMCSSZ-t a Teleki Pál emlékszobor megvalósításában nyújtott
szerepéért.
10. Sík Sándor Cserkészpark
A Park bizottság beszámolt azokról a munkákról amelyeket a Sík Sándor Cserkészparkban el kell végezni és
az eredményekrôl is. A két legfontosabb munkálat a park vízelvezetô rendszerének felújítása valamint a
kiscserkész barakk építésének megkezdése. A vízelvezetô rendszer munkálataira az IB jóváhagyott $12,000
US dollárt. A ház felépítéséhez elôreláthatólag $70,000 US dollár szükséges (amely összeget a clevelandi
Magyar Társaság adományoz a KMCSSZ-nek). A park az idén ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját,
ennek megünneplésére a központ egy füzet összeállítását tervezi.
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11. Vezetôi felelôséggel kapcsolatos irányítás
Dömötör Gábor cscst. az IB elé terjesztette a kész anyagot:
a.) Az IB jóváhagyta az elôterjesztett anyagot
b) Az anyagot kiküldjük a kerületi és körzeti parancsnokoknak
c) Szükséges, hogy a kiküldött anyag minden kerületben legalább egy tiszti konferencia kötelezô témája
legyen 2004/2005-ben.
d) Minden kerület ill. körzet felelôs azért, hogy egy éven belül - tehát legkésôbb 2005 végéig - minden ÔV,
ST, CST, CSCST és csapatban tevékenyen mûködô felnôtt cserkész megkapja a kiképzést. Névsort kell
vezetni, amely rögzíti mindazok nevét, akik a kiképzésen részt vettek.
e) A kerületek ill. körzetek vezessék be a kiképzési anyaghoz csatolt három kérdôívet. A bejelentkezési ívhez
mellékelt felmentési szöveget fordítsák le a helyi nyelvekre és igazítsák a helyi jogi és társadalmi
körülményekhez. A lefordított szöveget küldjék be a szövetségi központba.
f) Az IB felkérte az elnökséget, hogy a következô IB gyûlésen terjesszen elô egy, az egész Szövetségre
kiterjedô ellenôrzési rendszert és annak felelôsét.
g) A vezetői felelőséggel foglalkozó anyag teljességében megtalálható a KMCSSZ honlapján
(www.kmcssz.org).
12. Központi Jubileumi Tábor:
Az IB jóváhagyta a központi jubileumi táborra érkezô külföldi kontingenseknek adandó segély összegét.
Ennek értelmében a KMCSSZ összes kerülete és a kárpátmedencei testvér-szövetségek kapnának anyagi
támogatást.
13. Teleki Pál Alapítvány
A BBI-töl kapott ösztöndíjak létfontosságúak a KMCSSZ jövôjét illetôen. A jövôben jobban ki kell
aknáznunk ennek az ösztöndíjnak a lehetôségeit, a megadott helyeket be kell töltenünk megfelelô jelöltekkel,
tájékoztatni kell a jelölteket és tovább kell fejleszteni a programot a BBI belül is. Értékes elôrelépés, hogy a
D’Youville College megállapodást írt alá a BBI-el melynek alapján creditet lehet kapni az USA-ban is a
Magyarországon elvégzett tanulmányok után.
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II. MEGBÍZATÁSOK
Parancsnokváltozások
4. sz. Bátori József cscs.: Osváth László cst.-tôl Bene Kálmán cst.
14. sz. Görgei Artur cscs.: Tábor András, cst.-tôl, Strada Pál, st.
16. sz. Arany János cscs.: Soóky Alida, cst.-tôl, Závodszky Mária, cscst.
19. sz. Hunyadi Mátyás cscs.: Kerkayné Stétz Andrea st.-tôl Nádas Zsolt st.
39. sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs.: Benkô Teri st.-tôl Szeley Cynthia st
41. sz. Lórántffy Zsuzsanna lcscs.: Gáspár Chilla, st.-tôl, Vígh Ildikó, fncs.
42. sz. Szt. Kinga lcscs.: Kecskeméti Mónika st., Csermely Krisztina, cscst.
43. sz. Losárdy Zsuzsanna lcscs.: Némethyné Csepely Diana, cst.-tôl, Gilbert Szilvia, fncs.
46. sz. Bánffy Kata lcscs.: Deák Andrea, st.-tôl, Weisz Ferenc, st.
54. sz. Hunor és Magyar cscs.: Mártonhegyi Ádám, st.-tôl, Gruber Tibor st.
63. sz. Tormay Cecil lcscs.: Ugrainé Tóth Katalin fncs-tôl, Kovassyné Harkay Éva cscst.
66. sz. Papp-Váry Elemérné lcscs.: Hevesi Nagy Adrienn, cst.-tôl, Sablaturáné Marika cst.
67. Országh Ilona lcscs.: Jánosi Margó st., Gyôri András, st.
77. sz. Béri Balogh Ádám cscs.: Némethyné Csepely Diana, cst.-tôl, Gilbert Szilvia, fncs.
84. sz. Lehel Vezér cscs.: Koltai Mária cst.-tôl, Stolmár György, fncs.
Egyéb Megbizatások
Központi Jubileumi Nagytábor parancsnok: Szentkirályi Pál cscst.
V. kerületi pénztáros: Beke István cst-tôl, Lukács Tibor, cscst.
WOSM megbízott: Chászár Ede cscst-tôl. Teleki Myza, cst. és Teleki Natasha cst.

III. IGAZOLÁSOK
Cst-ek:

Kerekes Marci, 18. sz. cscs., Kovács Andrea, 49. sz. lcscs., Rédey Gabriella, 49. sz. cscs.,
Szentkirályi Krisztina, 34. sz. lcscs., Szijártó Ádám, 85. sz. cscs., Varga Imre, 5. sz. cscs., Závodszky
Szabolcs, 16. sz. cscs.

St-ek:

Bán Orsolya, 62. sz. lcscs., Bánki Viktória Éva, 81. sz. cscs., Besskó Andrea, 13. sz. cscs., Binder
Kornél, 81. sz. cscs., Friedman Dóra, 43. sz. lcscs., Gerecs Anna Emese, 66. sz. lcscs., Göndör Péter,
5. sz. cscs., Gorondi Réka, 41. sz. lcscs., Gulden Ilona, 34. sz. lcscs., Hajduk Annamária, 16. sz.
cscs., Jankura Krisztina, 59. sz. lcscs., Kákonyi Angéla, 66. sz. lcscs., Koos Krisztina, 59. sz. lcscs.,
Kôvári György, 27. sz. cscs., Magyarody Nóra, 42. sz. lcscs., Páal Amanda, 59. sz. lcscs., Szabó
Ivett, 87. sz. lcscs., Szentkirályi Mihály, 14. sz. cscs., Szép József, 23. sz. cscs., Szép Kiss Bernadett,
37. sz. lcscs., Szôke Zsuzsa, 59. sz. lcscs., Tábor András, 14. sz. cscs., Tábor Mihály, 14. sz. cscs.,
Tábor Péter, 14. sz. cscs.

Newfoundland, 2005 január
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Lendvai L. Imre
elnök

