KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

KÖZPONT

114. számú Központi Értesitô
I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
1. Közgyűlés:
KMCSSZ Közgyûlését 2007 április 21-én tartja, helyszíne Chicago, USA. Abban az esetben, ha az
alapszabályban meghatározott határidő miatt nem lehetséges IB gyűlés keretén belül a jelölőlista jóváhagyása,
akkor az IB szavazását elektrónikusan fogja lebonyolítani.
2. 2006/07-es tiszti konferencia témák:
Kötelezô téma:

Cserkészies életmód a mai társadalomban: Korunk társadalmában több területen
fellazulnak a hagyományos értékek: fiatalkori alkoholfogyasztás, elterjedt dohányzás,
kábítószerek használata és korai nemi élet jellemzik a fiatalság jelentős részét. Figyelembe
véve a cserkészeinket körülvevő társadalmi környezetet, szükségessé válik a
cserkészfoglalkozások alatt ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos elvárt viselkedési szabályok
kihangsúlyozása és szabatos megfogalmazása. Ezt célozza a Cserkészies életmód a mai
társadalomban című okmány, amelynek megfogalmazásába minden kerületi és körzeti
parancsnok, valamint az Intézőbizottság tagjai és a KMCSSZ központi tisztségviselői is be
lettek vonva. Az előadás az okmány végső szövegének a megismerésére és
megbeszélésére ad alkalmat.

Szabadon választható témák (legalább egy):
a.) A vezetői továbbbképzés módszerei: Amikor elvégez valaki egy vezetőképző tábort, 10
napon keresztül tanul játékot, éneket és más olyan foglalkozást, amellyel nevelheti őrsét
vagy raját. Viszont, az átlag őrsvezető 3-4 évig tevékenykedik a csapatnál. Lényeges,
hogy a VK tábor után is állandó továbbképzésen vegyen részt a fiatal vezető, hogy újabb
ötletekkel és vezetői kreatívítással felfrissüljön. Az előadás bevált továbbképzési
módszereket ismeretet gyakorlati példák keretében.
b.) Kapcsolataink
és
közreműködésünk
a
Kárpát-medence
magyar
cserkészszövetségeivel: Miként és hogyan viszonyulunk a testvérszövetségeinkhez, mik
azok a lehetőségek amelyekben egymás segitségére lehetünk. Miben vagyunk egyformák,
miben különbözünk.
3. Akadályverseny kerettörténet
A 2007-es évi akadályversenyeink kerettörténete az 1456-os nándorfehérvári győzelemhez kapcsolódik. A
kerettörténet füzet elkészült és kapható a cserkészboltban.
4. ŐV körút
A 2007. év körútjának időpontja július 1-22. Az IB köszönetét fejezi ki Forgách Katalin cst.-nek és
munkatársainak a 2006-os út sikeres levezetéséért.
5. Nyári Magyar Iskolatábor
Az IB köszönetét fejezi ki Szentkirályi Endrének és családjának a 2006-os tábor sikeres levezetéséért és Dr.
Kerekes Judith cst.-nek, aki tíz éven keresztül (1995-2005) vezette az Iskolatábort és ezzel nagy szolgálatot
tett a külföldön felnövő fiatalság magyar tanítása terén.
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6. 2007 Jamboree
A 2007. évi Jamboreera a WOSM már engedélyezi a KMCSSZ és a Kárpát-medencei testvérszövetségeknek
a magyar kontingensen belül való részvételét. A részvétel lehetôségét meghirdettük csapatainknak és a
KMCSSZ Fischer Viktor cscst-t bizta meg a kontingens megszervezésével.
7. Évi jelentések és tagdijak
Évek óta egyre nehezebb az évi jelentések és tagdíjak beszedése. Ezért az IB a fenti szigorításokat lépteti
hatályba 2006 július 1.-vel:
a.) Azok a csapatok, amelyek nem fizetnek tagdíjat, minden központi rendezvényen 20% felárat
fizetnek amíg nem egyenlítik ki a tagdíj és évi jelentés tartozásaikat. Javasoljuk, hogy a
kerületek és körzetek hasonló megszorítást vezessenek be saját rendezvényeiket illetôleg, bár ez
rájuk van bízva.
b.) Azok a csapatok, körzetek és kerületek, amelyek nem fizették ki tagdíjukat és nem adták be az
évi jelentésüket, nem vehetik igénybe a szövetségi támogatásokat (pl. A VK és Jubileumi
táborok alkalmával élvezett kedvezményeket és anyagi segélyeket). Más anyagi támogatást (pl.
IB gyûlésre vagy egyéb utazásra az útiköltség részleges visszatéritését) sem kaphatnak, ameddig
tartozásaikat nem rendezik.
8. Kerületi és központi parancsnokok feladatai:
Az IB elfogadta a a kerületi és körzeti parancsnokok feladatainak és a számukra kijelölt legfontosabb
céloknak összefoglalását. A feladatok összefoglalása megtalálható a KMCSSZ honlapján a hivatalos
okmányok alatti részben.
9. Magyarságismereti vizsgák
Az idei eredmények valamennyivel gyengébbek voltak az előbbi éveknél. Ott, ahol alaposan meg volt
szervezve és jó színvonalú volt a kiképzés, a jelöltek jó eredményeket értek el, ami azt mutatja, hogy a
kiképzésre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük azoknak a csapatoknak, amelyeknél az eredmények gyengébbek
voltak.
10. Cserkészies életmód szabályai
Korunk társadalmában fellazultak azok az értékek amelyeket mi mint cserkészek magunkénak vallunk. Egyre
több helyen üti fel fejét a cserkészeink között is a fiatalkori alkoholfogyasztás, dohányzás, kábítószerek
haználata és a korai nemi élet. A cserkészetünknek nem a társadalom elvárásainak kell megfelelnie, hanem, ha
kell, az árral szemben is meg kell valósítanunk elvárásainakat és nem szabad feladni értékrendszerünket.
Ezért az IB egy szabályzatot dolgozott ki amely ismertetése megkövetelt anyag mind VK táborainkon, mind
minden csapatnál. Az anyag letölthető a KMCSSZ honlapjáról a hivatalos okmányok (ürlapok) alatti részben.
11. Magyar Cserkész Alap
A Magyar Cserkész Alap a KMCSSZ anyagi szükségleteinek biztosítására jött létre. Az Alapitványi Tanács
tagjai a KMCSSZ mindenkori elnöke, alelnöke, főtitkára, egy kívülálló tanácstag és az IB által kinevezett
Ügyvezető Igazgató. Az Alap ügyvezető igazgatója Nádas Kuni cscst., a kivülálló tanácstag pedig Toldalagi
Pál két éves megbizatással. Az alap műkődési szabályzatát az IB jóváhagyta.
12. Teleki Pál Alapítvány (BBMKI és középiskolai program)
A magyarországi programjaink továbbra is mûködnek, bár az érdeklôdés cserkészeink között nem éri el az
elfogadható szintet. Minden energiánkat e programok minnél szélesebb körû propagálására kell fordítanunk.
Ezek a programok jelentik számunkra a megmaradás zálogát. A program jelentkezési részletei letölthetők a
honlapról az ösztöndijak alatti részben.
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13. Közös MCSSZF vezetőképzés:
A KMCSSZ támogatja a MCSSZF által szervezett cserkésztiszti vezetőképzést: A táborokra küld
kiképzőket. Úgyszintén küld olyan, erre jelentkező jelölteket, akik már előbb elvégezték a KMCSSZ
cserkésztisztképző táborát és cserkésztiszti képesítést nyertek.
14. Vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc rehabilitálása
Vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc poszthumusz visszakapta katonai rangját. Ezzel elindult teljes
rehabilitálásának a folyamata és a Terror Házában is lekerült arcképe a szégyen faláról. Az IB köszönetét
fejezi ki Szemerédi Tibor cscst.-nek áldozatos munkájáért, amit ez ügyben kifejtett.
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II. MEGBÍZATÁSOK
Parancsnokváltozások
2. sz. Bodnár Gábor cscs.:
4. sz. Bátori József cscs.:
23. sz. Szent László cscs.:
27. sz. Kaszap István cscs.:
35. sz. Szent Erzsébet lcscs.:
37. sz. Szent Margit lcscs.:

Dömötör Csilla, cst.-tôl Dr. Fogarasi Miklós, cst.
Bene Kálmán cst.-tôl Schachinger Tamás st.
Schachinger Tamás st.-tôl Mészáros Mihály st.
Siket György cst.-tôl Szép József, st.
Lantos Ferenc cst.-tôl Vernárszky László, cst.
Nyisztor Ildikó st.-tôl Nyisztor Sándor st.
Siketné Hollica Katalin cst.-tôl Glaser-Hille Ildikó cst.

Egyéb Megbizatások
IV. Kerület Elnöke: Pálos István cscst.
Argentín körzeti parancsnok: Lomniczy Mátyás cst.
Szövetségi IB tag: Avvakumovits Ottó cscst.-től Globits Zsuzsa cscst.
KMCSSZ Alap ügyvezető igazgató: Nádasné Gabriella cscst.
KMCSSZ Alap kivülálló tanácstag: Toldalagi Pál cst.

III. IGAZOLÁSOK
Cscst. -ek: Hársi Sarolta,13. sz. cscs.
Cst-ek:

Bálint Tünde, 59. sz. lcscs., Boros Anikó, 66. sz. lcscs., Collia Alex 18. sz. cscs., Fejes Zsuzsa, 38.
sz. lcscs., Dr. Fogarasi Miklós, 2. sz. cscs., Glaser-Hille Ildikó, 37. sz. lcscs., Harsányi Mariann, 38.
sz. lcscs., Hoffmann Zsuzsa, 59. sz. lcscs., Horváth István, 5. sz. cscs., Jablonkay Péter, I. kerület,
Kovács György, 22. sz. cscs., Nádas János, 14. sz. cscs., Nádas Krisztina, 19. sz. cscs., Pándi Árpád,
6. sz. cscs., Slattery Krisztina, 34. sz. lcscs., Tarcsa Edit, 2. sz. cscs., Tábor Mátyás, 14. sz. cscs.

St-ek:

Baksay Zoltán, 19. sz. cscs., Deák Andrea, 46. sz. cscs., Erdei Anna, 2. sz. cscs., Fritsch Szilvia, 37.
sz. lcscs., Hamza András, 5. sz. cscs., Nádas Miklós, 5. sz. cscs., Pákozdi Péter, 5. sz. cscs., Tass
Zsuzsa, 46. sz. lcscs., Tőkés István, 23. sz. cscs.

Newfoundland, 2007 január
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