Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Csapatfejlesztési Vezetőtiszt – Jelentés a Közgyűlésnek
(2019-2021)
Az elmúlt két évben igyekeztem folytatni a csapatfejlesztés fontos munkáját. Több
külföldi városban élő magyar közösséget próbálok összeismertetni a cserkészettel. A már hét
évtizede működő szövetségünk még ma is virágzik.
ÚJ CSAPATOK
Az elmúlt két évben 5 új csapatot igazolt le a KMCSSZ.
Három csapatot véglegesítettünk—21. sz. Apor Vilmos cscs., Vancouver (Kanada)
Csiszár Gergő fncs vezetésével, 26. sz. Prohászka Ottokár cscs., Edmonton (Kanada) Tulipán
Mónika cst. vezetésével és 55. sz. Szent-Györgyi Albert cscs., Reading (Egyesült Királyság)
Varga Emese cst. vezetésével. Külön öröm, hogy az itt felsorolt Kanadában működő csapatok
régen már léteztek, és egy új hulláma a magyarságnak, néhány régi vezetővel karöltve, ismét
felépítette!
Két másik csapat nyert ideiglenes igazolást—Bólyai Farkas cscs., Hamburg
(Németország) Dr. Brockhauser Sándor cst. vezetésével és Attila cscs., Zeist (Hollandia) Szőcs
László cst., majd Lobozárné F. Gizella fncs. vezetésével. A hollandiai csapatnak is hosszú
múltja van a KMCSSZ-ben, és most ismét új életet élvez!
Ezenkívül, aktív cserkészmunka sok új helyen folyik: Cork és Dublin (Írország), Drezda
(Németország), Portland (USA), Ulm (Németország). Kezdeményezéseink vannak Gold
Coastban is (Ausztrália) és Chester-Manchesterben is (Egyesült Királyság).
VEZETŐINK
Sikerünk egyik fő titka a sok-sok vezető, akik már működő csapatoknál végeznek
munkát. A COVID járvány idejéig ők szinte apostoli munkát hajtanak végre: bejárják a nagy
világot, mint a híres turulmadár, hogy tartsanak mintafoglalkozást, a szülőknek előadást, a
leendő vezetőknek gyorstalpalót a vezetői ismeretekből. Sok hálával tartozunk ezeknek a
kimagasló vezetőknek, a Turul őrs tagjainak.
Meg szeretném köszönni Retkes Kincsőnek, a KMCSSZ-hez beosztott KCSP
ösztöndíjasnak a munkáját, aki rengeteget segített a kapcsolatok teremtésével és
fenntartásával, utazások szervezésével és segédanyagok összeállításával. Nagyon
megkönnyítette a munkánkat ittléte alatt.
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Ezenkívül, különböző körzetekben és kerületekben is vannak csapatfejlesztési
rajparancsnokaink, akik koordinálják a munkát: Európában Lengyel Bálint (2021. januárig) és
Laczkó Andrea (2021. január óta). Ők jobban ismerik a helyi körülményeket, mint én, és ezért is
köszönjük nekik a sok munkájukat.
SEGÉDESZKÖZEINK
•
Ládákat továbbra is küldünk, amelyekben csapatindító eszközök vannak: jelvények,
könyvek, ötletanyagok, népdalok, magyar zászló, cserkész filmek és rengeteg hasonló kincs egy új
csapat vezetői számára!
•
Vezetői Velemjáró készül az alakuló csapatok részére, munkatervekkel és
vezetőképző anyagokkal. Kincső kidolgozott sok munkatervet, amit a kezdő csapatoknak
nyújthatunk, és videó anyagot szerkesztett, hogy lássák élőben a zászlófelvonások és levonások
menetét.
•
Újra beindítottuk a Turul Hírek újság szerkesztését és a Google Classroom felületen is
feltelepítettünk segédanyagokat az alakuló csapatainknak.
•
Minden novemberben küldök levelet a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, hogy
kérvényezhessek cserkészhatterű KCSP ösztöndíjasokat az alakuló csapatokhoz.
A MÚLT, A JÖVŐ
2011 óta sok-sok jó ember segítségével irányítom a KMCSSZ csapatalapító munkáját. Ezalatt
az idő alatt véglegesítettünk 8 új csapatot három különböző kerületben, két másik csapat nyert
ideiglenes igazolást, és számos új helyen megismertettük a magyar cserkészetet. Segédeszközöket
és rendszereket fejlesztettünk ki, valamint sok-sok barátságot kötöttünk.
Igyekeztem a siker felé lendíteni ezeket a csapatokat, mivel kicsit „keresztapjuknak” érzem
magamat. Sokat tanultam ebből a fontos munkából, és köszönöm ezt a lehetőséget.
Ezt a fontos feladatot hamarosan helyettesem, Felsővályi Klára cst. veszi át. Klára
Budapesten él, és a saját csapatparancsnokságomnál is ő volt az utódom. Ezért bizonnyal tudom,
nagyon jó munkát fog végezni. Támogatni fogom őt, mint ahogy gondolom, más is fogja, hiszen a
szövetségünk jövőjének építése mindannyiunk legfőbb érdeke!
Jó Munkát!
Marshall Tomi cscst.,
Csapatfejlesztési Vezetőtiszt
Passaic, 2021. március 7.
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