14. sz. Görgey Arthur cscs.
34. sz. Zrínyi Ilona lcscs.
Cleveland, Ohio
www.clevelandcserkesz.org
www. KMCsSz.org

Szülői értekezlet tárgysorozata
2013. szeptember 20., Cserkészház

Welcome all non-Hungarian speaking parents. Please sit next to someone who will translate for you.
Menetrend
7:15-7:30

Beiratkozás, tagdíjfizetés, cserkészbolt, talált holmik átnézése
Minden 14/ 34-es cserkészek egyaránt: 1. sz. gyerek = $85.00, 2. sz. gyerek = $75.00, 3. sz. gyerek = $65.00,
több gyerek (4+) után nincs tagdij
$40.00 minden egyetemista után.
A fizetést részletekbe is lehet befizetni. Akinek bármilyen gondot jelentene a tagdíjjak befizetése, nyugodtan
beszéljen a parancsnokokkal.

7:35-8:10
8:10-8:30
8:30-9:00

Értekezlet
Felnött korús gyakorlat Nagyszereplésre, Tamasy Zoltánnal
34es csapatátadás, Sorakozó

Jegyzetek
1. 14-es cscs. beszámoló:
Őrsi beosztások:
Meztelen Csiga Őrs

Készülnek a Cs. II cserkészismereti vizsgára. Most nyáron a Dobó Táboron
résztvettek, jövö nyáron ÖV táborba mennek.

Regös foglalkozásra járhat a Meztelen Csiga és Torkosborz Őrsök November 26.-tól.
Parancsnoki váltás volt mult héten. Turóczi István az új 14.cs.cs. parancsnoka.
Pisti mobil száma: 216-318-7334, email cime: 14cspk@gmail.com
2. 34-es cscs. beszámoló:
Őrsi beosztások:
Idén két új őrsvezetőnk van. Mepham Nati a Páva Örshez lett beosztva, Turoczi Enéh meg a Pipacs Őrshoz.
Bubosbanka Őrs

Készülnek a Cs. II cserkészismereti vizsgára. Most nyáron a Dobó Táboron
resztvettek, jövö nyáron ÖV táborba mennek.

Orgona Őrs

Nyári csapattáborban fognak fogadalmat tenni. Még egy félévig a kcs. rajban lesznek,
majd januárba költöznek át a cserkészrajba.

Özike Őrs

Karácsonykor ígéretet tesz.
Fiúk az örsböl átléptek a fiúcsapatba, ahol fiú őrsvezető várta őket. Lányok meg Duna
Klárival maradnak.

Regös foglalkozásra járhat a Fülemüle Őrs November 26.-tól. (Nagyszereplés után)
Parancsnoki váltás ma este lesz. Lieszkovszky Hargitai Ida az új 34.lcs.cs. parancsnoka.
Ida mobil száma: 216-633-5522, email cime: 34cspk@gmail.com, idahargitai@gmail.com
3. Tagdíj:

Megmarad a multévi tagdíj, de csak az elsö három gyerek után kell fizetni.

Szövetségnek megy: $30 minden 18 éven alulinak és $40.00 18 éven felülinek
BSA-nek ment: $13 fejenként (az összes fiúnak tagnak és vezetőnek és minden lány vezetőknek)
Ha November 15-ig nincs befizetve, ugrik a tagdíj fejenként $25.00-al.
4. Pénztári beszámoló.
2012-2013ban Új bankkönyvet nyitottunk *

Hungarian Scouts (joint account)
Van “Savings” és “Checking” számla
Miért nyitottunk egy közös bankszámlát?

Több közös 14es/34es program volt

Könyebbiti a tagdijjak befizetését követését a több tagú családoknál

Egy penztárosnak könnyebb a könyvelés

A csapatok pénztári ellenörzését egyszerüsitette
Új pénztárosunk Vatali Monika (216-509-3391). Emailozni lehet a penztar1434@gmail.com cimre. Mindenki
(34esek és 14esek) a „Hungarian Scouts” névre irja ki csekekket.
Köszönjük Gajzer Attilának múlt évben a pénztárosi munkáját, Balássy Gézának és Graber Ancinak az azelőttit!
6. Pénzgyűjtési Akciók:
A cél nem az, hogy a cserkészcsaládok vegyenek maguknak, hanem mással vetetni. Illetve, ha már a gyermekeink
iskolai és zene tanárjaiknak, postásnak, szomszédoknak ajándékot veszünk, akkor vegyünk a csapatok árúját.
November:
December:
Március:

14-es kolbász , 34-es szaloncukor és CD árusitás. A Regös csoport beiglit arúsit.
14-es Betlehemezés, 34-es kántálás: hívjunk össze vendégeket és hívjuk a betlehemezőket/kántálókat
14-es kolbász és Regös beigli

Cserkésznap:

A 34.es Pénzgyűjtési Akciók jól sikerültek. A Zrínyi vásárra Bakos Ildikó és a palacsinta árusításnál
Gereg Erzsi voltak a felelősek. Köszönjük Ildikónak és Erzsinek a sok munkáját! Köszönjük
mindenkinek a támogatását.

Cserkészebédre tombola tárgyak fogadunk. Bakos Ildikó vállalta a tombola csomagok megszervezését.
7. Eseménynaptár (mellékelve)
8. Egyéb:
Globits Zsuzsi vállalta újra a csapatok névsorok elkészitését és az elsősegély ívek rendezését. Segítsünk Zsuzsinak
abban, hogy mielőbb juttassuk el neki az új papírmunkákat és adatokat. Az elsősegély ívek egy évre szólnak a
csapatainkban, szeptembertől-szeptemberig. Javasoljuk, hogy számítógépen töltsétek ki, hogy könnyebb legyen annak
módosítása és esetleges elektrónikus küldése. Ha evközben van biztositás váltás vagy oltások felujitása, vagy újabb
egészségügyi gondok, minél elöbb jelentkezetek Zsuzsinál: scglobits@gmail.com.
Cserkészcsapatok naplója: http://www.clevelandcserkesz.org
Mindig nézzétek a honlapot, mert ott általában minden információt megtaláltok. Aki nem kapja a heti napló, az mielőbb
iratkozzon fel a honlapon a “Feliratkozás” gombon keresztül.

SMS 40404 „follow clevecserk“

Twitter:
Innen küldünk ki gyorsabb, rövidebb emlékeztetőket és hóvihari intézkedéseket.
Összejövetel "szabályok"
7 órakor kezdünk. NE parkoljunk a Szt. Imre előtt. Azt lezárjuk ezentúl, hogy ott lehessen cserkészkedni.
ŐV felelőség
Gyűlés a vezetőknek pontosan 7-kor kezdődik, és 9:15-kor végződik
Ha nem jön egy őv vagy rajvezető, talál magának helyettest. Elküldi a helyettesének a munkatervet/ kellékeket
és megbeszéli vele. Jelenti hiányzását rajvezetőjének.
EZT a hét elején kell lerendezni!
A munkaterv fontosságát nem győzzük hangsúlyozni. Szülők azzal segíthettek, hogy vasárnap rákérdeztek,
hogy elküldték-e már a rajvezetőjüknek a munkatervet, hogy az ellenőrízhesse.
A hétvégén kell munkatervet megirni, hogy a héten ne keljen vele foglalkozni, illetve a kellékeket össze
lehessen szedni.
Őrsi tagok/ szülök jelentik hiányzását őrsvezetőjének. A csapat beosztás lapon található mind az őrsvezetőknek az
email cimük.
9. Magyar Iskola:
a. Igazgató Tábor Krisztina (Szabi).
b. A Szövetség egy olvasási programot hozott létre. Már négy éve müködik. A magyar iskola vállalta ennek a futtatását
azoknak a gyerekek részére, aki járnak a MI-ba. Aki nem jár MI-ba, annak magán úton tanul. Kötelező ennek próbának
az elvégzése, hogy igéretet tehessenek a kiscserkészek, fogadalmat tegyenek a cserkészek és VK táborba
mehessenek az őrsvezetők. A szövetségi honlapon lehet található a próba. http://www.kmcssz.org/

Bejelentkezési gondokkal kérem foduljatok a MI tanácsadótokhoz, vagy a csapatparancsnokhoz.
10. Regös Nagy Szereplés: November 16.-n, Lakewood Civic Auditorium (High School)
MINDEN cserkész és kiscserkész szerepel.
11.

Egyenruha:
A csapat cserkészboltjában mindig be lehet cserélni a régi kinőtt ingeket, nagyobbra, illetve venni lehet ingeket,
annak, aki nem cserél be egyett. Lehet vásárolni még kcs. és ncs. méretü barna szoknyát és zoknit is. Akinek
van kinött cserkész inge v. szoknyája, nagyon szivessen elfogadjuk!

Jó Munkát!
Lieszkovszky Hargitai Ida, cspk

Turóczi István, cspk

34cspk@gmail.com
idahargitai@gmail.com
216-633-5522

14cspk@gmail.com
216-318-7334

Szentkirályi Krisztina
kszent@gmail.com
440-503-9154

Szentkirályi Endre
endreszti@gmail.com
440-786-9093

