INTÉZŐBIZOTTSÁGI TAGOK
Györky Judit, III. Kerület
1986-ban a clevelandi cserkésznap hétvégén születtem, és ettől a pillanattól számítom magam aktív
cserkésznek. Kiskorom óta a clevelandi 34-es Zrínyi Ilona lcscs. tagja vagyok. 2001-ben elvégeztem
az őrsvezető, 2002-ben a kiscserkész őrsvezető, és 2003-ban a segédtisztképző táborokat. A 2005-2006
tanévet Budapesten töltöttem, ahol cserkész ösztöndíjjal tanultam a Balassi Bálint Intézetben. Majd 2007-ben
elvégeztem a tiszti tábort is. Többször voltam ŐV-n mint kiképző, és majd 4 évig vezettem a Cserkész Minta
tábort. Jelenleg a Segédtiszti táborban vagyok egy kiképző. Clevelandban, munkám miatt, sajnos nem tudok
rendszeresen cserkész összejövetelre járni, így helyette, “ahol tudok, segítek”. Tíz évig szerveztem a körzeti VK
hétvégünket, 7 éve szervezem a cserkész ebédünket és már 4 éve vagyok tagja a CSBK tisztikarának. Emellett a
clevelandi Egyesült Magyar Egyletek alelnöke és a Szt. Imre egyházközség tagja vagyok, ahol évente egy
augusztus 20. Szt. István napi fesztivált szervezek. Vendéglátóipari végzettségem van. Majdnem tizenkét éve
dolgozom a Cleveland belvárosi Doubletree by Hilton szállodában. A cserkészetnek, clevelandi magyar
közösségnek és nyilván kedves szüleimnek köszönhetem azt az emberi szeretettet, amellyel nagy örömmel
dolgozom a túrizmus-vendéglátás szakmában.
Györy András, I. Kerület
Münchenben születtem 1981-ben, és három testvérem van (Katalin, István, László́). A müncheni katolikus
magyar misszión keresztül ismertük meg a cserkészetet. 1989-ben lettem tagja a müncheni 76. számú́ Szt.
Imre Herceg cserkészcsapatnak, majd 1994-ben avattak cserkészé́. Mint őrsvezető̋, rajparancsnok és végül,
mint csapatparancsnok dolgoztam Münchenben 1996 és 2004-közt. Azóta a sok táborparancsnoki szerep
mellett, mint segédtiszt- és őrsvezető-kiképző is működtem. 2015-ben átvettem a felelősséget a fiú́ őrsvezető
kiképzésért az I. Kerületben. 2016 óta vagyok intéző bizottsági tag. 2017 óta vagyok tagja a nürnbergi Ajtósi
Dürer Cserkészcsapatnak. 2019-ben vezettem a #KOPERNIK19 munkacsoportot, ami sikeresen kialakította az I.
Kerületi álláspontot a vallásról és hitről, majd ezt képviseltem szövetségi szinten. A cserkészeten kívül, mint
adatminőségi osztályvezető dolgozom az Adidasnál. Emelett búvár-, és windsörf oktatói végzettséggel is
rendelkezem.
Hevesi Nagy Péter, IV. Kerület
1967-ben születtem, Sydneyben. Szüleim Hevesi Nagy Tibor és Bod Katalin 1957-ben érkeztek Ausztráliába
külön-külön az ő szüleikkel és a cserkészetnek köszönhetem, hogy találkoztak. Születésemkor már mindketten
parancsnokok voltak: édesapám 1967 elején vette át Bernhárdt Béla bától a 30. sz. Körösi Csoma Sándor cscsot (ami 2023-ban 75 éves lesz) és édesanyám pedig nagymamámtól, Bod Lola nénitől a 66. sz. Papp-Váry
Elemérné lcscs-ot. Így szinte beleszülettem a cserkészéletbe és én is cserkész lettem - nem nagyon volt más
választásom. 1984-ben végeztem az ÖVVK tábort, de már két évig mb. öv. voltam a Majom őrsnek, illetve a
híres Bagoly őrsnek – így lett a cserkész becenevem is Bagoly. Később tudtam meg, hogy édesapám is egy
Bagoly őrsöt vezetett anno akkor – bölcs választás volt. 1986-ban, a ’Colo’ folyón megtartott STVK táboron,
Hevesi Nagy Tibor vezetése alatt tettem le először a tiszti fogadalmat és elköteleztem magam a cserkészéletre.
Ötévi rajparancsnokság után 1991-ben elvégeztem a CSTVK tábort Fillmore-ban. 1991/92-ben levezettem első
csapat táboromat, 1995-ben átvettem a 30-as csapatot, majd 2011-ben újra 4 évre. 1997-ben
megházasodtam: 4 gyermekeink 18, 16, 16 és 7 évesek. Emese lányunk már több éve őv és jelenleg stj. Iker
fiaink Tas és Benedek most készülnek őv-re. Kende pedig élvezi a kiscserkész életvilágot. Jelenleg cspk
helyettes és a SZFT egyik vagyonőre vagyok. Gépészmérnök végzetségem van, először Tervező Rajzoló voltam
az ablak ’függönyfal’ iparban, de jelenleg számítógép technikusként dolgozom saját ’IT Support’ cégemmel
2000 óta - ’Wise IT Services’, valamint 2016 óta üzlettársként egy számítógép szervíz bolt vezetésével is ’DCA
Computers’ - nehogy unatkozzak.

Jankura Krisztina, III. Kerület
1987. december 7-én születtem Oakville, Ontarioban, ami nagyon közel van a hamiltoni cserkész csapatokhoz.
Én már második generációs vagyok, nagyszüleim 56-osok. Elkezdtem cserkészkedni amikor kisbaba voltam,
mivel, hogy a szüleim és a nagyszüleim csapatparancsnokok voltak az 59-es és 27-es sz. cserkész csapatokban.
2001-ben mentem Leány őv-re, 2004-ben segédtiszt-i táborba és 2012-ben mentem Tiszti-re. Amióta
vezetőként cserkészkedek, sok különböző szolgálatokat elvállaltam: központi Regös tábor pk. egy pár évig,
segédtisztiként mentem az őv körútra, törzstag a 2005, 2010, és 2012 (Ausztrália) Jubi táborokon, 2015-ben
Jubi táborparancsnok voltam és igyekszek minden évben a központi akadályversenyen segiteni. Szerintem a
legfontosabb szerep a szövetségben az őrsvezető. Ők adják át a cserkész eszmét és tudást a következő
generációnak, és azért 2006 óta őrsvezetőképző tábor kiképző vagyok. Cserkészet miatt tudtam, hogy az
életemnek a felhívása az, hogy tanár legyek, és emiatt elköltöztem New York városban elvégezni a
Mesterségemet. Amikor NY-ba költöztem, rögtön megtaláltam az új cserkész családomat; a 7-es és 46-os sz.
cserkész csapatoknál. Elvállaltam a csapatparancsnokságot mind a két NY-i csapatnak 2013-ban, és négy évig
büszkén vezettem a fantasztikus, lelkes és vidám cserkészeket a városban. A parancsnokság után igyekszek
segíteni, ahol tudok a csapatokban, pláne a kiscserkészeknél és a kamaszkorúaknál. A Szövetségben jelenleg
Kiképzési VT vagyok és IB póttag. Az idén foglalkoztam a virtuális kiképzéssel, hogy legyen még mindig
élvezetes cserkész program, ha nem tudunk személyesen találkozni.
Kerekes Márton, II. Kerület
1982-ben születtem, Buenos Airesben. Szüleim Kerekes György és Graul Mónika. A második világháború után
érkeztek Argentínába nagyszüleim. Bekapcsolódtak a magyar közöségben és aktívan részt vettek. Szüleim is
cserkészkedtek, és Apukám parancsnoka volt az akkori Kinizsi Pál cs. csapatnak. Azután megszületett a 18-as
számú Bartók Béla cs. cs., ahol kiskorom óta részt veszek és parancsnoka voltam (2003tól – 2009ig) és most is
jelenleg (2019 óta). 1998-ban tettem az ŐV fogadalmat, Braziliába. 2000-ben, Buenos Airesbe, Hevesi Nagy
Tibor vezetése alatt, tettem le először a tiszti fogadalmat és 2003-ban elvégeztem a Tiszti VK tábort,
Fillmoreba. Részt vettem, mint kiképző két ŐVKT (2003 és 2015), egy KisŐVKT (2018) és négy STVK táboron
(2005 és 2007) Buenos Airesben és (2018 és 2019) Fillmoreban. 1999-ben jelen voltam a Chilei World
Jamboree-n, együtt a Magyar Cserkész Szövetség csapataival. Jubitábor részvételem volt 1996 és 2006-ban
Argentínába, 2001 és 2011-ben Braziliába, 2000-ben Németországba és 2005-ben Fillmoreba (kedvenc
élményem). 2007-ben szerveztük a Paraná folyón, 15 napos csapati Tutajtúrát. Aktívan reszt veszek a KÖRS
csoportban is, ahol szellemi és program támogatást nyújtunk a két csapatnak. 2009-ben megházasodtam, 3
gyerekünk van (10, 6, 2 évesek), akik már cserkészkednek. Agrármérnöki végzetségem van és jelenleg
állattakarmány eladással foglalkozom.
Marshall Tamás, Szövetség
1974-ben születtem Passaicon, New Jerseyben. 1980 óta tagja vagyok a garfieldi 6. sz. Gábor Áron cscs-nak.
1997 és 2010 között vezettem a garfieldi csapatokat. Csapatparancsnoki munkámban sokat foglalkoztam a
csapatlétszám növelésével, a vezetők továbbképzésével, továbbá a szülők, felnőtt- és rover-cserkészek
foglalkoztatásával. Vezetői pályafutásom legnagyobb részét kiscserkészvezetéssel töltöttem. Több alkalommal
vezettem a New York-i körzeti kiscserkésztanyázást, többször voltam kiképző kiscserkész őrsvezető és
segédtisztképző táborokon, 2001 és 2012 között kilencszer vezettem a központi kiscserkész őrsvezetőképző
tábort, azóta kiképző vagyok a cserkésztisztképző táborba. Azt a munkacsoportot vezettem, amely 2001-ben
felújította a kiscserkész próbarendszert, és azóta is foglalkozom több tehetséges vezetővel együtt a
kiscserkészvezetői segédeszközök szerkesztésével. Két évig voltam póttagja az Intéző Bizottságnak, 2001 óta
vagyok tagja. 2010 és 2013 között vezettem a New York-i körzetet. 2011 óta csapatfejlesztési vezetőtisztként
segítek új csapatoknak alapításával és a frissen alakult csapatok támogatásával.

Németh-Siegl Tamás, V. kerület
1975-ben születtem Székesfehérváron, Magyarországon. 1988-ban avattak cserkésszé és azonnal
őrsvezetőként kezdtem el dolgozni, majd 1992-ben a IV. Kerület VK táborában végeztem el a segédtiszti
tábort. 16 éves koromtól kiképzőként vettem részt a IV.Kerület őv-képző programjain. 1993-ban
érettségiztem, majd 1996-ban építészmérnöki diplomát szereztem a Pécsi Tudományegyetemen. Ezt követően
még ugyanott mérnök-közgazdász (1998.) majd építőmester szakmérnöki diplomákat (2001.) szereztem. A
Budapesti Műszaki Egyetemen 2012-ben fejeztem be műemlékvédelmi szakmérnöki tanulmányaimat.
Kanadába, pontosabban Calgaryba 2012. októberében érkeztem, ahol azonnal bekapcsolódtam a helyi
cserkészcsapatok munkájába. Itt 2014. nyarától 4 évig láttam el a csapatparancsnoki teendőket a 73.sz.
Patrona Hungarie és a 74.sz. Kapisztrán Szt. János cserkészcsapatoknál. 2017-ben végeztem el a tiszti tábort
Fillmore-ban. Nős vagyok, két gyermek édesapja (Laura és Kristóf), akik mindketten cserkészek. Vezetőként a
célom az, hogy minél szélesebb körben ismertessem és ápoljam a magyarság értékeit és hagyományait,
különös tekintettel a magyar történelem vonatkozásában.
Pándi Árpád, Szövetség
1981. szeptember 9-én születtem, New Jersey államnak egyik kisebb településében, Pequannockban.
Mondanom sem kell, hogy családom legfiatalabb tagjaként több ízben el lettem kényeztetve, kimondottan
cserkészvonalon. Szüleim és két nővérem, ugyanis, mindig is szerves részei voltak a cserkészetnek. ĺgy mikor a
sors úgy hozta, hogy újonc cserkésztisztként nyári Dobó tábort majd hamarosan rá csapatot is vállalok, nagyon
is jól jött a felbecsülhetetlen tapasztalatuk, tanácsuk, és nem utolsósorban támogatásuk. A több éves Dobó
Tábor (2007-2011) ill. New York-i cserkészcsapat (2008-2014) parancsnokságom alatt gyakran elém tárult a
fiatal cserkészek és kamaszkorúak talpraesettsége és ügyessége. Ezért a mai napig egyik legfőbb
célkitűzésemnek tekintem a fiatalok minél előbbi felelősséggel való felruházását és vezetői egyéniségre való
formálását. (2017-es életleírás, nincs felújítva)
Siket György, V. kerület
1968-ban születtem Montreál, Kanadában és 1976. januárban tagja lettem a 23. sz. Szt. László
cserkészcsapatnak. Ott nőttem fel, mint kiscserkész, cserkész és rover cserkész. Voltam: őrsvezető,
rajparancsnok, raktáros, cserkészbolt felelős, parancsnokhelyettes, parancsnok (1998-2006 között) és
magyarságismereti tanfolyam vezető. Egy rövid ideig szolgáltam, mint a Kelet-Kanadai körzeti parancsnok
(2010-2012), de a katonai kötelezettségeim miatt, le kellett mondanom erről a beosztásról. 2015 július és
2018 június között a 4. sz. Bátori József cserkészcsapatnál szolgáltam, mint rajparancsnok és törzstiszt.
Jelenleg, Ottawában szolgálok a 28. sz. Kölcsey Ferenc cserkészcsapatnál. KMCSSZ szinten szolgáltam, mint
cserkész ŐV kiképző (1988, 1991-92, 1997-99), cserkészminta vezető (1987), STVK kiképző (2001-02, 2019)
és Dobó táborparancsnok (2016-18). Ezen kívül kétszer voltam Jubi tábor altpk, 2010 (Fiú III) és 2015 (Fiú
15+). A cserkész életem mellett tagja voltam a Gyöngyösbokréta néptánccsoportnak 1977-től 1994-ig és a
Szent László Rend és Társaságnak tagja 2001-től, amelynek a Québeci (kelet-kanadai) széktartója voltam
2009-től 2012-ig. A Montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség kurátori testület tagja, illetve
alelnöke is voltam 2013-15 között, és jelenleg az Ottawai Magyar Katolikus Közösség tanács tagja vagyok. A
koronavírus járvány ideje alatt részt veszek a Virtuális VK-n mint STVK képző és készítettem egy gyakorlati
cserkész videósorozatot a csomózásról és tájékozódásról, hogy a cserkészeink ezáltal is tudjanak fejlődni.
Az egész családom tevékenyen cserkészkedik, feleségem Kati, cst kcs vezető, és a három gyermekünk,
mind képzett őrsvezetők. Mint harmadik generációs külföldön született Magyar, a célom, hogy a cserkész
és közösségi munkámon keresztül példát mutassak a mostani magyar származású fiataloknak, hogy lássak
hogyan lehet kettős identitást fenntartani, ápolni, őrizni és szeretni. Továbbra is szolgálom a
szövetségünket és a körzetemet, ahol és ahogyan szükség van rám.

Tóthné Kollár Kata, III. Kerület
Budapesten születtem 1960-ban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem tanári diplomát, majd 12
évig tanítottam magyar irodalmat és nyelvtant a Kölcsey Gimnáziumban, Budapesten. 1997-óta élek
Kaliforniában, 2001-óta San Francisco környékén, ahol tanulási problémával rendelkező gyerekeket oktatok
egy általános iskolában. Húsz éve tanítok az itteni Kányádi Sándor nevét viselő magyar iskolában, tíz éve az
igazgatói feladatkört is vállalom.
Felnőttként kapcsolódtam be a San Francisco-i cserkészcsapatok munkájába. 2002-ben végeztem
tisztképzőtábort, és 2004-óta tartok nyelvgyakorlatokat a Fillmore-i vezetőképző táborok résztvevőinek. 2010óta vagyok a Nyári Magyar Iskolatábor oktatásért felelős igazgatója. Részt vettem az Olvasási Különpróba és a
megújult magyarságismereti tankönyvek létrehozásában, és idén nyáron az ŐV tananyag online változatának
elkészítésében. 2015-óta vagyok Tanügyi Vezetőtiszt, és ebben a szerepben is örömmel szolgálom a
cserkészek magyar nyelvi tudásának elmélyítését. Pár hónappal ezelőtt készítettem egy cserkészeknek szóló
rövid videót erről, ami itt érhető el: https://vimeo.com/441551889
Célom a cserkészcsapatok és magyar iskolák közötti kapcsolat elmélyítése, és a világ bármely pontján élő
cserkészeink magyar tudásának fejlesztése. Ehhez kutatom folyamatosan az új eszközöket, anyagokat és
módszereket.
Várterész Viktor, I. Kerület
Várterész Viktor vagyok, Budapesten születtem. Az általános iskola elvégzése után tanulmányaimat a Kozma
Lajos Faipari Technikumban folytattam. Negyedik év végén érettségiztem, majd az ötödik évben technikusi
képesítést szereztem. A középiskola elvégzése után a PFE Alapítvány speciális iskolájában népi fafaragó, ún.
faműves képesítést szereztem. Minden tanulmányomat magyarul végeztem.
Cserkészfogadalmamat az Óbudai Főplébánián tettem 1989 májusában a 400-as számú Szent Péter és Pál
Cserkészcsapatban. Csapatparancsnokom Csongrádi Péter volt. Első és egyetlen nemzetközi nagytáboron való
részvételem 1990-ben, Bécs mellett volt, de – talán fiatal korom miatt – nem maradt meghatározó élmény a
cserkész életemben. A ’90-es évek elején elvégeztem egy – a Gázművek által szervezett – tábori szakács
különpróbát, de a táborokban a konyhán csak a tapasztaltabb szakács mellett segédkeztem. 14 éves koromtól
3 éven keresztül tevékenykedtem megbízott őrsvezetőként, de VK tábort nem végeztem, annak ellenére, hogy
parancsnokom többször javasolta. 17 évesen beiratkoztam egy barlangász tanfolyamra, ez időszakosan
visszavetette a cserkész munkámat, ami sajnos az őrsömre is kihatott. Emlékeim szerint két- vagy három
ember hagyta el az őrsöt ebben az időszakban. Visszatekintve útkeresésnek nevezném ezt az időszakot, ami 45 éven keresztül tartott. Ez idő alatt inkább a csapat háttérmunkáiban voltam aktív, programszervezésben,
táborok lebonyolításában. Későbbiekben is ezt a pozíciót töltöttem be a csapatban, felhasználva az időközben
megszerzett barlangász, íjász és népi fafaragó tapasztalatomat.
2008-as Belgiumba való költözésünkig részt vettem minden olyan programon, megbeszélésen, amin szakmai
tudásomra, cserkész tapasztalatomra szükség volt. Költözésünk után egy-két évvel emailben keresett meg egy
magyar vezetőtársam a belgiumi csapat alakulásának hírével, de akkori helyzetünk nem tette lehetővé, hogy
csatlakozzam a csapathoz. Mikor két idősebb gyermekem elérte a megfelelő kort, mindhárman együtt
jelentkeztünk Németh István parancsnoknál és lettünk a 82. számú Báthory István Cserkészcsapat tagjai.
Már az első pünkösdi táborunkban megbízást kaptam a GH irányítására, így ki tudtuk küszöbölni a külsős szülői
jelenlétet. Az elmúlt években igyekeztem a csapat gyakorlati képzését erősíteni, kirándulásainkat
érdekesebbé, elméleti foglalkozásainkat játékosabbá tenni.
2018-ban jelentkeztem tiszti Vk-ra. A jelentkezésemet cserkészmúltamra, és vezetői tapasztalatomra való
tekintettel elfogadták, így résztvehettem az októberben Hollókőn tartott vezetőképzésen.
Ettől az évtől kezdve folyamatosan jelen voltam az I. kerület tiszti konferenciáin.
Részt vettem/veszek az alábbi munkacsoportok munkájában:

1.
I.kerület Alapszabály munkacsoport
2.
Kopernik munkacsoport
3.
Központi Alapszabály munkacsoport
4.
Pisztráng munkacsoport
2019-ben abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy kiképzőként részt vehettem a Kastli vezetőképző
tábor fiú őv altáborában. Szintén ebben az évben úgy alakult a helyzet, hogy Németh István
csapatparancsnokunk nem tudta folytatni a csapat vezetését, így én vettem át tőle ezt a feladatot, és jelenleg
is ezt a pozíziót töltöm be csapatunkban. A 2020-as novemberi tiszti konferencián az I. kerület Intézőbizottsági
tagnak jelölt. Intézőbizottsági tagként legfőbb törekvésemnek a -mindennapokban megélt, valóscserkésztestvéri kapcsolat megerősítését tekintem, mind egyéni, mind a kerületeink közti szinten.
Hiszem, hogy a változó világ gondjaival, feladataival csak akkor vehetjük fel a harcot, ha - mint KMCsSz - teljes
egységben tudunk fellépni.
INTÉZŐBIZOTTSÁGI PÓTTAGOK
Fekete Nunez Diana, II. Kerület
(a határidőig nem érkezett életrajz)
Gyurcsán Ferenc, III. Kerület
1975-ben születtem Magyarország északkeleti csücskében, Nyíregyházán. Első egyetemi végzettségemet a
Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szereztem, majd 2000-ben véglegesen az Egyesült Államok
New Hampshire államába költöztem, amerikai feleségemmel azóta élünk Bostontól északra. Jelenleg, mint
termékmenedzser dolgozom egy számítástechnikai cégnél. Három gyermekem van, lányom 2000-ben
született, fiaim pedig 2002-ben és 2004-ben, mindegyikük aktív cserkész gyermekkoruk óta. Külhoni magyar
cserkészetünkbe már felnőttfejjel, 2007-ben kapcsolódtam be a bostoni 2. sz. Bodnár Gábor
cserkészcsapatnál, mint kiscserkész őrsvezető, majd kcs. rajparancsnokként, azután csapatparancsnokként
tevékenykedtem a csapatnál. Jelenleg a bostoni cserkész fenntartó bizottság vezetőjeként, valamint mint
csapat gazdaságis segítem a bostoni csapatvezetőség munkáját. Vezetőképző táborok alkalmával egyaránt
betekintést nyerhettem a kiscserkész és a cserkész korosztályok világába – a kcs. segédtiszti és tiszti táborok
elvégzésén kívül rendszeresen részt vettem kcs. - és cserkész mintatáborok lebonyolításában. Eddigi
cserkésztapasztalatommal szeretném továbbra is szolgálni magyar cserkészetünket úgy helyileg, mint
szövetségi szinten, hogy a következő generációkat is meg tudjuk tartani magyarságunk szolgálatában, mi
mellett társadalmunk számára hasznos, jellemes, szolgálatra kész vezetőket nevelünk.
Kovássy István, IV. Kerület
Ausztráliában Melbourne-ben születtem 1988-ban. 6 éves koromban léptem be a cserkészetbe, mint
kiscserkész, és 1998-ban a IV. kerületi 9.sz Jamboree-n tettem cserkészfogadalmat. 2004-ben az ŐV, 2006-ban
a ST, 2009-ben pedig a CST vezetőképző tanfolyamot végeztem el. A melbourne-i fiú csapat parancsnoka
lettem 2010. végén, és azóta most 10 évig lelkesen vezetem a csapatunkat. Ötször voltam eddig kiképző a IV.
kerületi őrsvezetőképző táboron, és tagja lettem a KMCSSZ 1.sz vezetőképző csapatának. 2010-ben nagy
élmény volt számomra a JUBI táboron való részvétel, sőt Ausztráliából abban az évben egy egész nagy csoport
utazott ki a táborra. Ez azóta is cserkészetemnek egyik legnagyobb élménye maradt. 2011-ben vezetőként
vettem részt a magyarországi ŐV Körúton. A helyi csapatmunkában többször szolgáltam a nyári táboraink
táborparancsnokaként, valamint szerveztem raj- és csapatkirándulásokat, családi hétvégéket, hétvégi
táborokat, és még sok minden mást. A kerületi munkában egy hétvégi Regös tábor parancsnoka is voltam és
IV. Kerület Jamboree táborparancsnoka voltam 2019-ben. A Viktória államban lévő ESGAV szervezet (Ethnic
Scouts and Guides Association Victoria) egyik törzsének a tagja vagyok 2010. óta, és ott is voltam többször
táborparancsnok az évente egyszer tartandó táborukon több alkalommal is. A helyi magyar társadalomban

pedig képviselem a cserkészeket a Viktóriai Magyar Tanácsban és ahol csak tudok, igyekszem aktívan
támogatni a helyi magyar társadalmat, pl. a cserkészek nevében szerveztem már többször ünnepi műsorokat.
Az egész családom cserkészkedik, illetve cserkészkedett. A két testvérem ST-ek és most is aktív tagok,
édesapám régebben CST volt és a csapatomnak az egyik alapító tagja, és édesanyám sok éven át
csapatparancsnok volt (Melbourne-ben és New Yorkban is), jelenleg ő a IV. Kerület parancsnoka. A
feleségemmel Melbourne-ben élünk.
Márton Edit, V. Kerület
1963-ban születtem Hamilton, Ontárioban, mindmáig ott lakom. Szüleim 1959-ben hagyták el hazájukat, ill. a
délvidéki Muzslját. Amikor megérkeztek, érezték, hogy egy közösséghez kell tartozniuk. A hamiltoni Szt. István
Magyar Templom lett az új közösségünk, ahol nővérem Gyöngyi elkezdett cserkészkedni. Még jól emlékszem,
amikor szüleim minden pénteken vitték õt cserkészetre, megálltak a templomterem ajtaja előtt és én meg
pedig sírtam, mert még túl kicsi voltam cserkészetre járni. Elérkezett az idő, amikor én is elkezdtem 5 éves
koromban cserkészkedni és mondhatom, hogy 51 év alatt sokat szolgáltam. Őrsvezető, segédtiszt, tiszt, kcs
rajvezető 7 évig, 17 évig parancsnokhelyettes és 5 évig vezettem az 59. sz. Erzsébet királyné hamiltoni
leánycsapatot mind PK. Még mindez mellett vezettem már akadályversenypályát, és sok éven keresztül a
hamiltoni cserkész tánccsoportot. Tanácstag vagyok az egyházközségnél, és 8 évig a pénzügyi bizottság tagja is
voltam, mivel több, mint 20 éve bank ügyvezető vagyok Kanada egyik legnagyobb bankjánál. Egyetlen
kislányom, Izabella, cserkész nyakkendővel született, és már ő is ST. Ez életem egyik legnagyobb büszkesége.
Anyukám, nővérem és családom mindig támogattuk, és támogatjuk most is a KMCSSZ célját, hogy a
cserkészeten keresztül neveljünk „emberebb embert és magyarabb magyart”.
Schenkné Körbl Angyalka, I. Kerület
1956-os szülők elsőszülött gyermekeként 1965. augusztus 20-án születtem New York városában. A new yorki
46-os számú Bánffy Kata lánycserkészcsapat programjaira 1968-től kezdtem járni. 1976-tól Kastl Magyar
Gimnázium 32-es számú Teleki Blanka lánycserkészcsapat tagja, őrsvezetője, segédtisztje, végül felelős diák
csapatvezetője voltam. 1989-től az innsbrucki volt Fekete István cserkészcsapat tagjaként részt vettem kerületi
rendezvényeken, majd 1992-től az újonnan alakult 79-es számú Dr. Kozma György SJ cserkészcsapat vezetését
vettem át. Innsbruckban az egykori magyar gimnázium és az ún. Magyarház miatt létezett egy kis magyar
közösség felnőtteknek, de fiataloknak, illetve gyerekeknek nem. A csapat vezetésével ezen szerettem volna
változtatni, de elejétől kezdve tudtam sokáig tart ameddig célba érek. Három gyermekes anyaként (1996,
1998, 1999) még fontosabb lett ez számomra, mert megtapasztaltam anyanyelvük elsajátításában mennyire
fontos számukra is a közösség. Ennek eredményeként 2006-től motorja vagyok (ahogyan néhányan neveznek
engem) a magyar anyanyelvi oktatás szervezésének, amelyet a mai napig támogatok, de már országos szinten.
Magyar anyanyelvi oktató voltam / vagyok. Az oktatás eredményeképpen Tirolban 1963 óta 2006-ban
érettségizett (írásbeli és szóbeli) első diákunk a magyar nyelvből. A cserkészcsapatnak 8 éve óvodát
(NeveNincs óvoda) is alapítottam, amellyel az utánpótlás kérdését igyekszem megoldani. Végül így kerek a
közösség, ha minden korosztálynak van foglalkozása, programja. A csapaton belül hangsúlyt fektetek a
magyarságismerti tanfolyamokra is, amelyeket 2010 óta én tartok. Így a magyarságismereti anyag sem idegen
számomra. Lánykorom óta regöscserkész vagyok és mint olyan az elmúlt években részese vagyok kerületünk,
szövetségünk regöséletének. Vezetőképzéseken is részt vettem, majd VK tábort is szerveztem.
Erősségemnek tartom tettre kész sokoldalúságomat. Tapasztalataim miatt képes vagyok közösségek
felmérésére, majd felépítésére. Továbbá a kiscsapatból nagycsapattá való alakulást, illetve a semmiből a
valaminek a megvalósításához tudok hozzászólni. A századforduló óta rohamléptekkel fejlődő médiát követem
és névadónkhoz hűen IWIWen, Facebookon, YouTubeon, Pinteresten, újságokban (Rikkancs, Életünk) adom a
hírt innsbrucki és kerületi cserkészeinkről. Nagy előnynek tartom a kapcsolatrendszeremet, amelyet a mai
napig bővítek. Feladatkörömbe az európai kerület véleményét, illetve érdekeit képviselve szeretném a

szövetség és a többi kerület közötti kommunikációjáját támogatni, szorgalmazni. Minél többet tudunk
egymásról annál jobban értjük meg egymást.
Slattery Kriszta, Szövetség
1983-ban születtem Clevelandben. 1988 óta tagja vagyok a 34 sz. Zrínyi Ilona leánycserkészcsapatnak.
Segítettem a csapatnak, mint őrsvezető és rajvezető, és 2019 óta vezetem a csapatot. Clevelandben Regös
vezető is voltam 2006-tól 2012-ig. A csapatmunkán kívül sokat segítettem a vezetőképző táborokban is. A
KMCSSZ-ben kiképző voltam Lány ŐV-n, Dobóban és több kerületben Segédtisztképző táborokban. 2017 óta
Fillmore-ban vezetem a STVK-t. Szövetségünkön kívül SZMCS-ben és VMCSSZ-ben is voltam ŐV kiképző.
Férjemet, Csajka Tamást, cserkésztáborban ismertem meg, és négy gyermekünk aktív tagok a clevelandi
csapatokban. Szilárd meggyőződésem, hogy a modern, képernyő-előtt nevelkedett gyermeknek nincs jobb
helye mint az erdőben, és ha közben közösségben is tanul élni, mint nálunk, ennél jobban nem tud senki
jellemet nevelni. Kedvenc cserkész élményem még mindig egy csapattábori portya amikor 12 éves voltam:
bőrig elázva aludtunk egy vékony ponyva alatt, mint a szardíniák.
Vargáné Pándi Réka, Szövetség
1981-ben léptem be a garfieldi (New Jersey állam) cserkészotthonban 5 évesen első cserkészfoglalkozásomon
részt venni. Akkor még nem tudhattam milyen óriási hatása lesz életemen. Évek során ahogy átléptem a
vezetői oldalra a helyi leányparancsnokságot vállaltam aztán new yorki körzeti parancsnokként folytattam
cserkész szolgálatomat. 2005-ös Jubi Táboron a leány II altábort vezettem egy kitünő vezetői gárdával. Azóta,
amikor csak tudok, családalapitás mellett besegítek helybeli csapatmunkában és a központi ŐV táboron, mint
kiképző. Egy célom van: a fiatalságot szolgálni és amennyire csak lehet nevelni cserkészszeretetre, hogy 50,
100 akár 200 év múlva is részesülhetnek ebben az elvarázsolt világban.

