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Kedves Cserkésztestvéreink, Cserkészszülők és Cserkészbarátok!
Ismét elérkezik cserkész évünk kezdete. Évnyitó ünnepélyünk szombaton, február 18-án lesz d.u.2.30-as kezdettel.
Szeretettel meghívunk minden kedves szülőt és cserkészbarátot és kérjük, hogy cserkészeink teljes
cserkészegyenruhában jelenjenek meg, hagyományos csapatfényképezésünkre.
Fontos események:
Leánycserkészcsapat parancsnok változás
Több éves parancsnokság után úgy gondoltam itt az idő átadni a fáklyát másnak.
Örömmel tudatom, hogy Boros Anikó cst szívesen elvállalta a 66sz leánycserkészcsapat vezetését. Az évnyitón lesz a
hivatalos parancsnoki átadás. Sok bizalmam van Anikóban (Ancsában) és kívánok Neki sok erőt,energiát ehhez. Ez
úttal szeretném megköszönni Mindanyiatoknak segitségét, támogatását az évek során. A szűlők és gyerekek nélkül nem
lenne cserkészet. Különösen szeretném kiemelni Thomson Isabella st és ifj Pósa Irén st-eknek fáradatlan és
felelőségteljes foglalkozásukat mint a leány csapat rajparancsnokai és Thomson Robyn öv és Dezsényi Sári öv
szorgalmas örsvezetőim. Köszönöm id Pósa Irén fncs és id Pósa Zoltán fncs, Bánki Éva fncs és Keresztes
Melinda cst segitségüket és támogatásukat. Persze öröm volt együtt működni ifj Pósa Zoli cst-el mint parancsnok
párom. Köszönöm Tóth Anikó cst-nek, Washingtonból való örökbefogadott cserkész vezetőnek segitségét és az
összes vezetőmnek és fiu vezetőnek barátságukat és támogatásukat. Kivánok Mindanyiatoknak további boldog
cserkészkedést Ancsával az élén. Jó Munkát! Marika
Cserkész Otthonunk
Ahogyan már sokan tudják, nemsokára ki kell költöznünk szeretett cserkész otthonunkból, majdnem 50 év után. Ezért
lehet, hogy évnyitónk lesz utolsó ünnepség amin együtt lehetünk itt. Kérjük, aki csak tud a magyar közösségből jöjjön
el.
A tárgyalások még mindig folynak a tanács képviselőivel, hogy milyen lehetőségeket ajánlanak.
Majd értesittünk a fejleményekről ahogyan tudjuk.
A cserkészotthonunk hivatalos címe és telefonszáma a következő:
Magyar Cserkészotthon (Hungarian Scout Hall)
Melville Reserve, Hampstead Rd
Homebush West NSW 2040
Toborzás
Csapatunkban felveszünk magyarul beszélő gyermekeket 5 éves kortól, idősebbeknél alapvető feltétel az írás és olvasás is.
Jelentkezni lehet szombat délutánonként a cserkészotthonban Anikónál (0407-271-975) vagy Zolinál ( 0414-452-907).
Hívjátok barátaitokat, ismerőseiteket.

Tagság Felvételi Irányelvek és Magyar Nyelvkészség Felmérés
A cserkészet eredeti célja az IFJÚSÁGNEVELÉS: a rátermett, becsületes, érkölcsös, hívő, segitőkész és segiteni tudó
fiatalnak, a társadalom jó és hasznos tagjának nevelése. De a Külföldi MAGYAR Cserkész Szövetségnek (KMCSSZ) a másik
nagyon fontos feladata a MAGYARSÁG MEGŐRZÉS. Ezért a cserkész ifjúságnevelést, foglalkozásokat magyarul
vezetjük. Ifjainknak egy magyar és magyarul beszélő baráti köre alakul ki, ami sokszor életre szól.
Ha van egy tag az őrsben aki nem beszél vagy alig ért magyarul, akkor a többiek angolul beszélnek. Ez nem segíti azt aki
gyenge nyelvtudású, de gyengíti mindenki magyar nyelvkészségét és nagyon megnehezíti a vezetők munkáját. Fiatal
“teenager”korú őrsvezetőink/rajparancsnokaink lelkesen feláldozzák idejüket, hogy gyermekeinkkel foglalkozzanak. Ők is
többnyire Ausztráliában születtek és/vagy vegyes házasságból származnak, és szépen megállják helyüket a magyar
nyelvvel. Nem akarjuk annyira megnehezíteni munkájukat hogy elmenjen a kedvük. NYELVÉBEN ÉL A NEMZET!
A vezetőkarunk hosszu komoly megbeszélést tartott emiatt és a nem magyar házastársakkal is megbeszélve a következő
határozatra jutottunk: A KMCSSZ szabályai után kidolgoztunk egy Felvételi Irányelvek és Felmérés Rendszert (ez a
dokumentum nem végleges még lehetséges hogy finomításra lesz szükség). Ezt fogjuk használni felmérni a gyerekek
magyar készségét. Kérem olvassák el.
Egyenruha
Kérem hogy ha valakinek kell cserkész trikót, vagy melegítőt pecsételni, adja le a parancsnokoknak minél hamarabb.
Összejöveteleken:
Lányoknak: világos kék trikó, sötét kék rövid nadrággal.
Hidegben: sötét kék melegítő (vagy sötét kék “jeans”) és a melegítő felsőrész a csapat pecséttel.
Fiuknak: sárga trikó fekete rövid nadrággal.
Hidegben: fekete melegítő és a melegítő felsőrész a csapat pecséttel.
Minden hivatalos cserkész megmozduláson kötelező a dísz egyenruha hordása…ezekről előre tudósítást kaptok
szórólapokkal.
Dísz egyenruha: khaki ing, nyakkendő és gyűrű, cserkészsapka, térd zokni (lányoknak sötét barna, fiúknak khaki).
Lányoknak sötét barna szoknya, fiuknak khaki rövidnadrág.
Éppen folyamatban van az új dísz egyenruhák készítése. Mikor megjön a szállitás tudatjuk. A parancsnokoknál lehet
intézkedni szombati összejöveteleinken.
Használt egyenruhákat/tábori egyenruhákat lehet kapni a cserkészboltunktól, szombatonként.
Tagdíjak
Ez évi tagdíjak változás nélkül a következök:




Egy gyermekes családnak $150.00
Többgyermekes családnak $250.00
Vezetőknek, felnőtt cserkészeknek (18 éven felüliek akik nem végzett vezetők) $60.00

A tagdíjak befizethetők a szombati összejövetelek alkalmával a pénztárosunknál (Korompay Misinél) vagy a
parancsnokoknál (Anikó és Zoltán) vagy:
Elektrónikusan (EFT)
Account Name: Hungarian Scouts
BSB 062229
Account No.: 10021488

Póstán
“Hungarian Scouts”névre kiállitott csekken
Korompay Mihály (SZFT pénztáros) címére:
108 Newton Rd, Strathfield NSW 2135

Tagdíjjal kapcsolatos kérdésekkel érdeklődni lehet Misinél az esti órákban a 9706-7300-as telefonszámon.
Sok a kölcségeink és kérjük a tagdíjak mielőbbi rendezését.
Csapat Honlap www.3066.org
Csapataink honlapját szeretnénk kihirdetni, hogy mindenki felkereshesse, használhatja. Sok képet láthat ott, Jamboreeről, Fehér Rózsa Bálról stb, táborainkról.
Külföldi Magyar Cserkész Szövetség Honlapja www.kmcssz.org
Ezt a honlap is nagyon ajánlatos cserkészeinknek… látogassátok meg.
Olvasási Különpróbák
Minden cserkész és nagyobb kiscserkésznek követnie kell az Olvasási Különpróbák különböző
szintjeit. Ez a KMCSSZ honlapján található. A 30. sz. és 66. sz. csapatok tanácsadója ebben ŠablatúraNagy Marika. Legyetek szívesek forduljatok hozzá bármilyen kérdéssel.

Különpróbák
A próbaanyagon kívül, lehet több különpróbát elvégezni az éven át. Ezekért járnak próbajelvények, amit az ingujjra
felvarrunk…lehet jó sokat gyűjteni!
Ezeket lehet magán időben, cserkészet vagy táboron elvégezni.
Forduljatok hozzám (Marikához) hogy melyikeket szeretnétek elvégezni és megadom hozzá a feltételeket.

Gratulálunk
Šablatúra Magdolna öv-nek és Bertalan Kristóf öv-nek Magyarországon lévő Balassi Intézetnél, egy éves
tanulásuk sikeres elvégzésükre 2016 folyamán.
Hargitai Brigitta, Csizmadia Natán és ifj Pósa Irén st részvételükre a 2 hetes Rákóczi Programon, Magyarországon.
Biztos akik késöbb mennek ez évben is nagy élménynek találják.
Három vezetőnknek született kisbabája 2016-ban.
Schwarczerné Kákonyi Angéla st-nek és férje Józsefnak,
júliusban született első gyermekük, kislányuk, Olivia.
Batané Gerecs Anna cst és férjének, Bata Ervin cst-nek,
augusztusban született második kislányuk, Katalin (kistestvér Juliannának).
Gratulálunk mindkét családnak.
2017-es Évi Munkaterv/Esemény Naptár
Mellékeljük az idei év esemény naptárát.
Jegyezzétek be naptáraitokba a fontos megmozdulásaink dátumait.
Kirándulások
Idén több kirándulás van tervezve iskola szünetekben. Majd szórólapokkal/drótpóstán közöljük a részleteket közelebb a
dátumhoz.
Nemzeti és Csapatünnepélyek
A cserkészek által szervezett megmozdulásokon, kívül csak a Március 15.emlékünnepélyen kötelező megjelenni dísz
egyenruhában. Fontos, hogy mindnyájan részt vegyünk a különböző megmozdulásainkon, Szentmiséken és
Istentiszteleteken, hogy magyarságtudatunkat megőrizzük és a magyar társadalmi életből részünket kivegyük. Nagyon
szép látvány mikor sok cserkész jelenik meg egyenruhában.
Cserkészbál és 30sz csapat 70.évfordulója- máj 20
A DMSZ Klubban, lesz megtartva egybe a fiú csapat 70.ik évfordulói találkozóval.
Cserkész Piknik és Vásár – augusztus 6
Augusztus 6.án lesz megtartva hagyományos cserkészpiknikünk és vásárunk.
Helyszínt majd később kihírdetjük.
Hívjátok barátaitokat, ismerőseiteket.
Regős Tábor szeptember 23-25
Sydneyben lesz idén a regős tábor, Gömör tájegységről fog szólni.
Erre minden 14 évet betöltött cserkészt hívunk.
Majd további részletek következnek.
Vezetőképző Táborok december 27 – január 07.
Táborainkról majd később értesitünk. Az örsvezetőjelölteknek és segédtisztjelölteknek tanfolyamuk az év folyamán
történik . Aki nem vesz részt a vezetőképző táborokon azok résztvehetnek a minta táboron. E három tábor
párhuzamosan lesznek.

Egyéb Fontos Megmozdulás
 Anyáknapi ünnepély május 6
 Szent István Tábortűz aug 19
 Mikulás Tábortűz december 2
 Karácsonyi Évzáró Ünnepély december 9

Cserkésztestvéri szerettel kivánunk Mindnyájatoknak további,
Jó Munkát

Pósa Zoltán cst
Csapatparancsnok
zoltan308@hotmail.com
Tel: 0414 452 907

Šablatúra-Nagy Marika cst
Csapatparancsnok (kimenő)
marika.sn@live.com.au
Tel: 0402 909 202

Boros Anikó cst
Csapatparancsnok (bejövő)
aniko.boros275@gmail.com
Tel: 0407-271-975

Sydney, 2017, Február 3.
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