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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére 

Tárgy: javaslat a Magyar Jamboree Alapítvány támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Kristály Márton kérelemmel fordult Újpest Önkormányzatához, hogy a 23. Nemzetközi 
Cserkész Világtalálkozón való részvételét a Magyar Jamboree Alapítványon keresztül 
támogatásban részesítse. 

A cserkészet az 1907-es megalapítása óta a világ legnagyobb ifjúsági mozgalmává 
nőtte ki magát, mintegy 200 országban 42 millió fővel. Magyarországon is nagy 
hagyománya van ennek a mozgalomnak, amely a rendszerváltás óta újra 
meghatározó szerepet tölt be a fiatalok egyre szélesebb körének életében. A Magyar 
Jamboree Alapítvány azzal a céllal jött létre 1997-ben, hogy fiatalok nemzetközi 
tapasztalatcseréjét elősegítse és ezen keresztül tapasztalati tanulási lehetőséget 
teremtsen 15-30 év közötti fiataloknak. Az alapítvány megalakulásától fogva számos 
nemzetközi ifjúsági eseményt szervezett és támogatott, amelyekkel elősegítette a 
résztvevő fiatalok ismereteinek fejlesztését globális és társadalmi témákban. Céljuk, 
hogy egy egyenlő, igazságos világ kialakulását segítsék elő a tolerancia, 
együttműködés és kölcsönös tiszteletre ösztönzés segítségével. 

Kristály Márton már több mint 7 éve cserkész, amely mozgalomban két éve vezető 
szerepet tölt be. A helyi közösség tagjaként rendszeresen részt vesz kerületi 
rendezvényeken, ezek közt az Újpesti Cseriti legutóbbi rendezvényén, ahol több mint 
320 kisiskolással ismertette meg a cserkészek világát. 

2015-ben Japán ad otthont a 23. Nemzetközi Cserkész Világtalálkozónak. A kiutazó 
magyar delegációba beválasztották Kristály Mártont is. A részvétel jelentős anyagi 
megterhelést jelent, ezért fordult az Önkormányzathoz támogatásért. 

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Magyar Jamboree 
Alapítványon keresztül Kristály Márton kiutazásának 100.000,- Ft-tal történő 
támogatását. 
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