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FEGYELMI BÍRÓSÁG 
 
ifj. Klement Kornél 
1960-ban Németországban születtem. Műszaki doktorátussal rendelkezem. Tudományos és az IBM-nél végzett 
kutatóintézeti munka után 1995 óta a Deutsche Banknál dolgozom. A frankfurti 84. sz. Lehel Vezér csapat 
1972-es alapítása óta aktív tagja vagyok, több évig csapatparancsnoka is voltam. A Németországi Magyar 
Szervezetek Szövetesége (német rövidítéssel BUOD) 1993 óta elnöke és a Nyugat-Európai Országos Magyar 
Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2001 óta alelnöke vagyok. A Magyar Diaszpóra Tanács meghívott 
képviselője. Három gyermek édesapja, akik mind a frankfurti csapat tagjai. Az évek folyamán IB tag is voltam, 
tisztképzőtáborban kiképző, az I. (Európa) kerület és a Hárshegy Cserkészpark bővítésének aktív segítője.  
 
Seregélyes Márton   
Ausztriában születtem, 1946 nyarán egy magyar menekült táborban. 1947-től 1956-ig Magyarországon 
nevelkedtem, a Szabadságharc leverése után pedig kimenekültünk, hogy Kanadában egyesüljön a család 
Édesapámmal, akinek sikerült 1948-ban Kanadába disszidálni. Azonnal bekapcsolódtam a hamiltoni Szt. István 
egyházközség életébe, mint ministráns és magyariskolás. Másfél év múlva, 1958 őszén beálltam az akkor 
alakuló Kaszap István, vegyes fiú-leány cserkészcsapatba. A csapat első cserkészeit, köztük engemet, 1959 
tavaszán avatta Jámbor Lajos, s ekkor kaptunk csapatszámot (27 sz.), csapatnevet (Kaszap István) és tagságot a 
(külföldi) Magyar Cserkészszövetségben. A vezetőképzés mindegyik táborát elvégeztem: őrsvezetői VK, 
segédtiszti VK, regös VK, cserkésztiszti VK, idővel pedig cserkészcsapattiszt lettem. A Kaszap István 
cserkészcsapat parancsnokhelyettese voltam 1973-tól 12 évig, azután 1985-ben parancsnoka öt évig. A 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség munkájában is részt vettem központi beosztásokban. 1974 óta a Sík Sándor 
Cserkészparkunkban a fiú őrsvezetőképző tábor egyik kiképzője vagyok a mai napig. Az ott szerzett 
tapasztalatokat az európai cserkészkerületünk fiú őrsvezetőképző táborában is gyümölcsöztettem 1979-ben 
München közelében. Volt szerencsém két európai cserkészkörúton és nagytáboron vezetőként részt venni. 
Voltam a központi Intéző Bizottság póttagja, majd rendes tagja, fegyelmi bizottsági tag, regös vezetőtiszt, több 
központi regöstábor parancsnoka, számos regös táborban kiképző, a központi akadályversenyeken 
pályaparancsnok, egyszer akadályverseny parancsnok és kanadai kerületi törzstag. Az otthoni 
cserkészszövetség által, 1993-ban, a Gödöllő mellett rendezett emléktáborban a külföldi magyar cserkészek 
táborparancsnoka voltam. 1974 elején, miután beálltam a torontói Kodály Együttes tánckarába, 
megalakítottam hamiltoni csapataink a mai napig is működő tánccsoportját. A civil életben a tanári pályát 
választottam. A helybeli katolikus iskolarendszer gimnáziumai felső tagozatán fizikát és matematikát 
tanítottam, a fiatalabbaknak pedig matematikát és természettudományt. Közben 12 évig a 
természettudományi tanszék főnökhelyettese voltam, majd egy szemeszteren át a főnöke. E szép hivatásból 
29 év után 2002-ben nyugdíjba vonultam. A hamiltoni magyar egyházközségünk életében is sokrétű 
tevékenységben és csoportban vettem részt, gyerekkorom óta, amelyek közül megemlítem, hogy 2001 
decemberétől az Egyházközségi Tanács világi elnöke vagyok a mai napig. 
 
Táborné Szentkirályi Bea 
Szüleim 1956-ban jöttek ki Amerikába, ahol 1958-ban születtem. Négy éves koromban beírtak szüleim a 
Clevelandi 33sz. Szilágyi Erzsébet lcscs-ba, ahol 8 évig voltam tag és ahol 10 éves koromban cserkész 
fogadalmat tettem. Amikor szüleim átköltöztek a város másik oldalára akkor a 34sz. Zrinyi Ilona lcscs-ba irattak 
be, amely csapatnak a mai napig is tagja vagyok. Elvégeztem az őrsvezető, kiscserkész őrsvezető, és segédtiszti 
táborokat még diák koromban. Először őrsvezető, utána pedig rajvezetői beosztást vállaltam. A Clevelandi 
Regős Csoportnak is alapitó tagja voltam. A szakmai tanulásaim és családalapítás miatt viszonylag hamar 
kiestem az aktív cserkészkedésből. Ahogy időm és családi körülményeim engedték cserkészkedtem, voltam 



csapat pénztáros, a Clevelandi Cserkész Barátok Köre (CsBK) Jó Munkát ujságának szerkesztője, és a csapatban 
tanácsadó. Két apró gyermek mellett végeztem el a tisztitábort. Miután már négy gyermek édesanyja lettem, 
gyermekeimmel együtt vettem részt 5 éven át a KMCSSZ Nyári Iskolájában, hol, mint tanár, hol, mint szakács, 
hol, mint parancsnok. Két évig a cserkész mintatábornak voltam a parancsnoka. 1966 óta, ahol, mint 
kiscserkész vettem részt, két tábor kivételével minden Jubi táboron reszt vettem, a legutolsó pár Jubi táborban 
én voltam felelős a regisztrálásért. Miután gyerekeim felnőttek, megint jobban tudtam bekapcsolódni a 
cserkészmunkába helyileg és szövetségi szinten. Két évig voltam a helyi magyar iskola igazgatója, hat évig 
voltam a Clevelandi CsBK elnöke, VK táborokon én intézem a regisztrálást, és legújabb feladatom az 
adatbázisnak az adminisztrátoraként működni. A cscst-i igazolást is megkaptam. Magán életben egészségügyi 
pályán dolgozom.    
 


