KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

KÖZPONT

110. számú Központi Értesitô
I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
1. Közgyûlés:
A KMCSSZ Közgyûlését 2003 május 3-4 tartja, helyszíne New Brunswick, NJ. A közgyûlés egybeesik a
New Brunswick-i csapatok megalakulásának 50 éves évfordulójával.
2. 2002/03-es tiszti konferencia témák:
Kötelezô téma: A fiú próbarendszer felújítása, a munkacsoport vázlatának kiértékelése. Mindegyik
szövetségi tisztikonferencia (Buffalo, Kalifornia, Argentina, Ausztrália, Európa, stb.) az új
próbarendszer vázlatának egy-egy próbáját részletesen kiértékeli, megjegyzéseit,
javaslatait a szövetségi munkacsoport vezetôjéhez eljuttatja. (A próbapontok kiosztását a
tisztikonfernciák részére Szentkirályi Endre, a munkacsoport vezetôje koordinálja.)
Szabadon választható témák (legalább egy):
a.) Gyakorlati ötletgyár. A tisztikonferencia kiválaszt a gyakorlati prábaanyagból egy
szakterületet amely számára 3 új szobában használható és 3 új szabadtéri módszertani
játékot dolgoz ki.
b.) Milyen vezetôi továbbképzésre van szükségünk? A továbbképzési igények felmérése és
fontossági sorrendjük megállapítása.
c.) Akadályverseny kerettörténeteink alkalmazása a csapatvezetésben. Néhány csapat
sikeresen használja az akadályverseny kerettörténetet csapat-kerettörténetként. Tapasztalt
cserkészvezetôink beszámolnak módszereikrôl.
3. Akadályverseny kerettörténet
Az 2003-as akadályversenyeink kerettörténete II. Rákóczi Ferenc és a kuruc kor lesz, ezzel is tiszteletünket
fejezve ki a Rákóczi szabadságharc 300-ik évfordulója elôtt. A kerettörténetfüzet a Cserkészboltban kapható.
4. Próbarendszer változások
Az új fiú próbarendszer átírása Szentkirályi Endre vezetésével megkezdôdött. Tekintetbe veszi mindazt az
anyagot, amelyet már elôzôleg többen kidolgoztak (többek között Barcsay András, Kôhler László, Grynaeus
Péter, Benedek László) valamint kikérik a kerületek és körzetek javaslatait is. Az új próbarendszer
elôreláthatólag 2003 nyarára elkészül és bevezetésre kerül.
5. Magyarságismereti rendszer
Az új magyarságismereti rendszert a fokozatosan bôvülô tananyag és annak alapján a munkafüzetek
kidolgozása jellemzi. A vizsgaeredmények bizonyítják, hogy ez a rendszer hatékonyan elôsegíti az ismeretek
elsajátítását. Az Oktatási Minisztérium egyéves magyar nyelvi és hungarológiai programjának sikeres
elvégzése megfelel a KMCSSZ által követelt tisztitáborok magyarságismereti vizsgáinak a következôk
szerint:
a.) A Balassi Bálint Intézetnek alacsonyabb nyelvi szinttel rendelkezô csoportjában való sikeres részvétel
(minden tantárgyban legalább 4-es végeredmény), megfelel a KMCsSz magyarságismereti elôfeltételeinek
segédtisztek számára.
b.) A Balassi Bálint Intézetnek magasabb nyelvi szinttel rendelkezô csoportjában való sikeres részvétel (4-es
átlag végeredmény, legfeljebb egy tantárgyban 3-as, egy tantárgyban sem kevesebb mint 3-as), megfelel a
KMCsSz magyarságismereti elôfeltételeinek cserkésztisztek számára.
A segédtiszti vagy tiszti táborra való jelentkezéskor a jelöltnek be kell mutatnia bizonyítványát.
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6. Dömötörné Kokron Margit Alapítvány
Az IB támogatja a Dömötörné Kokron Margit Alapítvány létrehozását és tevékeny részt vállal munkájában.
Az alapítvány elsô feladataként egy CD kiadását tervezi amelyen magyar népdalgyûjtemény lesz cserkészek
elôadásában.
7. ÔV körút
A 2002-es ÔV körút ismét élménydús eseményt nyújtott a résztvevôknek, de ugyanakkor voltak problémák
is, elsôsorban ami a fegyelmet és a magyar beszédet illeti. Az IB szükségesnek látja a következôket:
a.) A körút szabályzatának összeállítását, amelyet a résztvevô ôrsvezetô és szülei tudomásul vesznek és
aláírnak. Erre a feladatra az IB Forgáchné Katalint bízta meg.
b.) Olyanok, akik már több hónapja Magyarországon tartózkodnak (pl. Balassi Bálint Intézet diákjai) nem
vehetnek részt mint tagok a körúton. Csak abban az esetben vehetnek részt ha felkérjük ôket vezetôi
beosztásra.
c.) A csapatparancsnokok csak olyan cserkészeket javasoljanak a körútra, akik csapaton belüli szolgálatuk és
fegyelmezett magatartásuk által megérdemlik ezt a kitüntetést.
Az IB köszönetét fejezi ki a túra megszervezéséért mindazoknak akik résztvettek benne. A jövô évi körutat a
fenti módosításokkal hasonlóképpen szervezzük meg 2003 június 30-július 21 között.
8. Nyugat kanadai körzet:
2003 juniusában nagy sikerrel tartották meg az idei californiai és nyugat—kanadai tábort. A tábor
kerettörténete a “Hontalan Sasok” volt és nagy élményt jelentett minden résztvevô számára.
9. Külügy:
A múlt évben változás állt be a WOSM irányelveiben. Az új irányelv szerint a WOSM elfogadja a nemzeti
kisebbségek cserkészszövetségeinek legitimitását és nem kívánja, hogy beolvadjanak a befogadó ország
szövetségébe. Az IB köszönetét fejezi ki Dr. Chászár Edének sok éves WOSM-mal kapcsolatos munkájáért
és megkéri, hogy gondoskodjon utódjáról.
10. Nyári Magyar Iskolatábor:
Dr. Kerekes Judit beszámolt az idei nyári iskolatáborról. A résztevevôk létszáma évrôl-évre növekszik, idén
meghaladta a 80 személyt. Jelentôs haladás volt a tábor tervezése terén. Több szülôtôl, vezetôtôl, valamint a
szövetség jelenlévô központi tisztségviselôitôl kedvezô visszajelzések érkeztek. Az IB köszönetét fejezi ki
Kerekes Juditnak és munkatársainak kitartó munkájukért.
11. Montreáli csapat évforduló
A montreáli csapatok kérésére az IB jóváhagyta egy éves idôtartamra az 50 éves jubileumi jelvényük
használatát a jobb ing zseben.
12. American Hungarian Foundation kitüntetése:
A KMCSSZ több mint 55 éves ifjúságnevelô és magyarságmentô munnkájának elismeréseképpen az
American Hungarian Foundation kitüntetésben részesítette Szövetségünket.
13. Születésnapok:
Az IB felköszöntötte néhány cserkésztestvérüket kerek évfordulós születésnapjuk alkalmából.

2

Dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós, cscst., örökös tb. elnök

90 éves

Tóth Veremund, cscst., OSB

80 éves

Ádám János, SJ, cscst., tb. elnök

75 éves

II. MEGBÍZÁSOK
Parancsnokváltozások
4. sz. Bátori József cscs.: Székely Krisztina cst.-tôl Nt. Osváth Csaba cst.
8. sz. Juliánusz barát cscs.: Csipke Csaba cst.-tôl Ecsedyné Yudit cst.
8. sz. Julianusz barát cscs.: Ecsedyné Yudit, cst.-tôl Kovács Andrea, st.
11. sz. Szent István cscs.: Diego Richard, cst. -tôl, Nyisztor Sándor, fncs.
19. sz. Hunyadi Mátyás cscs.: Dr. Jókay Agg Kinga cst.-tôl Kerkayné Stétz Andrea st.
28.sz. Kölcsey Ferenc cscs.: Romanné Ács Sandra, cst. –tôl, Adayné Balla Judit, st.
47. sz. Petróczy Kata cscs.: Barcsay András cst.-tôl Rédey Gabriella, fncs.
49. sz. Árpádházi Boldog Erzsébet lcscs.: Ecsedyné Yudit, cst.-tôl Kovács Andrea, st.
54. sz. Hunor és Magyar cscs.: Szilágyi Tibor, fncs.-tôl, Mártonhegyi Ádám, fncs.
63. sz. Tormay Cecilia lcscs.: Kovássyné Harkay Éva, cscst.-tôl, Ugrainé Tóth Katalin, fncs.
73. sz. Patrona Hungariae lcscs.: Pintér János, cscst.-tôl, Czentyené Seibert Zsuzsanna, fncs.
74. sz. Kapisztrán Szent János cscs.: Pintér János, cscst.-tôl, Szojka András, fncs.
76. sz. Szent Imre herceg cscs.: Dóry Emese cst.-tôl Szabó Iván, cst.
87. sz. Tomory Pál cscs.: Schneider Miklós cst.-tôl Németh Julia, cst.
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III. IGAZOLÁSOK

Cst-ek:

Eberling Tímea, 81. sz. cscs., Felsôvályi Flóra, 38. sz. lcscs., Ferenczyné Zsuzsanna, szórvány,
Forgáchné Katalin, 58.sz. cscs., Gáspár Mariann, Boston, Lendvai-Lintner Géza, 6. sz. cscs.,
Ft. Mustos István, Központ, Müller Károly, 11. sz. cscs., Németh Júlia, 87. sz. cscs., Nt. Osváth
Csaba, 4. sz. cscs., Siketné Holica Katalin, 37. sz. lcscs., Szeley Pál, szórvány, Tamoga Balázs,
szórvány, Tóthné Kollár Katalin, 43. sz. lcscs., Vince Ágnes, 38. sz. lcscs., Varga László, 5. sz. cscs,
Vígh András, 6. sz. cscs.

St-ek:

Bárdi Eszter, 16. sz. cscs., Istvanov Krisztina, 59.sz. lcscs., Kecskeméti Beáta, 84. sz. cscs.,
Lieszkovszky László, 14. sz. cscs., Lisovszki Andrea, 87. sz. cscs., Nagy Sándor, 27. sz. cscs., Prigli
Antal, 23. sz. cscs., Sedensky István, 14. sz. cscs., Sonkoly Gyöngyi, 43. sz. lcscs.

Newfoundland, 2003 január
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Lendvai L. Imre
elnök

