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III. Kerület – New York Körzet  – Beszámoló a Közgyűlésnek
(2019 – 2021) 

Csapatok: Méret és trend (COVID előtt) 

2. sz. Bodnár Gábor vcscs. Boston, MA Nagy, de csökkent (66) 

3. sz. Beodray Ferenc vcscs. Wallingford, CT Kicsi, stabil (25) 

4. sz. Bátori József vcscs. Washington D.C. Nagy és erős maradt (81) 

5. sz. Bornemissza Gergely fcscs. New Brunswick, NJ Nagy (48) 

6. sz. Gábor Áron fcscs. Garfield, NJ Kicsi, de stabil (22) 

7. sz. Erős Gusztáv fcscs. New York, NY Kicsi, de erősödött (23) 

9. sz. Jámbor Lajos vcscs. Venice, FL Közepes erősebb és stabilabb (27) 

38 sz. Rozgonyi Cicelle lcscs. Garfield, NJ Közepes és erős 

41. sz. Lorántffy Zsuzsanna lcscs. New Brunswick, NJ Nagy (44)  

46. sz. Bánffy Kata lcscs. New York, NY Kicsi és erős (23) 

Az egy városban lévő F és L csapatokat egynek véve: Brunswick, Washington és Boston nagyobb, New York és 

Garfield közepes és Wallingford és Venice, Florida a kisebb csapataink. 

A COVID-dal minden csapat megérzi a nehézségeket, főleg a kicsiknél. Egy kb. 20-3o%-os zsugorodás van 

átlagban. Több helyről is hallom, hogy ez nem végleges, és a pandémia után visszaforditható lesz a veszteség. 

Erre érdemes lenne készülni is, de a vezetők általában túl fáradtak most erre.  

A körzet földrajzilag nagy, dinamikus, sokszinű és a csapatok aktiv, komoly munkát végeznek. Minden év 

változásokat hoz a vezetésben és a helyi városi viszonyokban, ami cserkészetünk fontosságát igazolja az 

amerikai magyar élet eseményeiben. A csapatok közötti kapcsolat tovább erősödött még a COVID ellenére is, 

különösen az ŐV és CSPK szinten tartják a kapcsolatot. Különösen nagy vezetői, jogi, biztosítási, pénzügyi 

vagy fegyelmi válságunk nem volt, persze az elmúlt 1+ évben minden a pandémia körül forog.  

Célok voltak 2019-21: 

• CSPK-k támogatása, forrás biztosítás, mentorálás – segítése a pandémia alatt is

• Csapatok helyi támogatása és a központ felé a kapcsolat tartása

• Csapatok közötti kapcsolat erősítése, látogatás kis minőségellenőrzéssel is

• Körzeti események szervezése, lebonyolítása, a COVID-hoz adaptált módon

• Továbbképzések, vizsgák folytatása

• COVID elleni védelem, távcserkészetre való átállás segítése, biztonságos újranyitás
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Előretekintés kommentárokkal      

A fenti célok maradnak a következő két évre is. Emellett: 

• Tartani a lelket a csapatokban a COVID ellenére, óvatosan folytatni, és készülni a visszatérésre

• Folytatni a vezetőképzést, online vagy kis csoportokban élőben, hogy ne legyen nagy a lyuk…

(rendszeres körzeti vizsgáztatás, ŐV és ST hétvége rendezés, kp-i VK tervek hirdetése)

• Kitalálni az elzoomosodás ellenszereit, frissen tartani a szabadban lévő cserkészetet, táborokat

• Várható parancsok változások segítése, legyen átfedés a régi és az új cspk között. A bizalom 

kiépítése az új cspk-kkal, mentorálás.

• A cserkészet, iskola, egyház hármasát (vagy amennyi megvan) támogatni. OKP programot 
erősíteni.

• Újra felépíteni a KCSP-s munkát, amikor lehet, egyházi KCSP-sben is tervezni, kihasználni

• Az emberebb ember nevelésének átnézése, gyakorlati használata – a lelki fejlesztés erősítése

• Együtt gondolkodás, tagcsere, közös programok a zoom által közel került másik szövetségekkel

Részletes jelentés 

A- Körzeti eseményeink

2019. jún. - Az atlétikai verseny, Edison Park, NJ – jó helyszíneken, stabil szervezőgárdával, főleg három csapat jön,

főleg GAR-BRU rivalizál, NYC kisebb csapattal jön. WASH és BOS számára túl messze van. Gregg Park, Bayonne NJ

volt a 2019-es helyszin, Salopek Gábor cst. vezette, Fischer Viktor bá segítségével. A 2020-ast előbb megpróbáltuk

őszre áttenni, de akkor sem volt jobb a járvány helyzet, így ez végül elmaradt. Nem tudom, lehet-e már majd a

2021. júniusi versenyben gondolkodni, ha szabad és biztonságos, csak akkor próbálhatjuk meg.

2019. aug. - Nyári kiscserkésztanyázás 2019. - 40 fővel, stabil, jó a kapcsolat a Magyar Tanyával, BRU-GAR-NY adja

a magot, WAS-WALL is küld, BOS nemigen. Ez a tábor jó lehetőség az ST korosztály számára a vezetést kipróbálni

(2019. tbpar: Hirs Böbi st, GAR). Juhász Imre atyával több éve aug. 20-i ünnepséget is tartunk itt. Nagy viharunk

volt 2017-ben, de nem történt személyi sérülés, 2018-ban darázsgondok voltak, 2019-ben kevés volt a senior

felnőtt háttér segítő, 2020-ban a tábort törölni kellett a COVID miatt.

2020. és 2021. jan. - A Kodály Hétvége a legnagyobb létszámú esemény, New Brunswickon, a HAAC-ben. Nem

olcsó, de nagyon jó méretű hely. 120-140 fővel is jól megy. Lassan folyik a vezetői utánpótlás képzése, már két éve

egy bostoni amerikai énektanár is jön, ami sikeres. Az év ünnepeiről szóló ötéves ciklust 2017-ben befejeztük,

most egy-egy tájat veszünk sorra, mint az európai regőstáborok, a következő tíz évre tehát nincsen témaválasztási

gond. Jó volt a sok KCSP-s segítség. 2019-ben újra volt magyarországi vendég, egy nagyon kedves citerás fiú,

Gubinyecz Ákos. A 2020-as Kodály hétvége ismét sikeres volt, a felső-Dunántúl vidékeit jártuk be. A 2o21-es a

Matyóföld témájában volt, sajnos ez is csak virtuálisan lett megtartva, de azért kis néprajzanyag, kifestővel,

videókkal, a táj történelmével szét lett küldve, és a vállalkozókedvűek szerepeltek egy közös videón. 2019:

https://www.korosiprogram.hu/galeria/kepek/kodaly-hetvege-brunswickon, 2020: https://vimeo.com/505215757

2020. feb. - Az ŐV Hétvége hagyománnyá vált. 2019. - Boston 59 fővel tartottuk meg, ebből 15 Cleveland-i volt,

akikkel jól sikerült a közös munka. A 2020-ast még épp meg tudtuk tartani Washington DC-ben, szintén közösen a

Cleveland-i körzettel. Öröm volt, hogy Chicago-ból és Floridából is többen eljöttek, valamint a körzet csapatainak

őv és st tagjai is. Itt már végig két szinten ment a program. Újdonság volt, hogy Ft. Mayer Judit révén egy ifjúsági

lelki programot is kipróbáltunk. Jó lenne a jövőben is megint kétszintes, ŐV-ST hétvégét tartani. A 2021-es most

https://www.korosiprogram.hu/galeria/kepek/kodaly-hetvege-brunswickon
https://vimeo.com/505215757
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nem élőben lesz, hanem Garfield mint főhadiszállás fogja irányitani a helyben maradó körzeti csapatokat, most 

folyik a szervezés. https://www.korosiprogram.hu/hirek/vezetoi-hetvege-washingtonban 

2020. máj. – júli. - A cserkészismereti és magyarságismereti vizsgák 2019-ben rendben lezajlottak, és igen sokan 

voltak a 2019-es VK-án. 2020-ra itt is bejött a vírus, három városban azért volt magyarságismeret vizsga komoly 

felkészüléssel, távolságtartóan és maszkban, mindenhol szabad téren. New Brunswickon 8 ŐV (4 fiú, 4 leány), 

Wallingfordon 2 ŐV (1 fiú, 1 leány), Bostonban egy teljes generáció beérett, és sikeresen vizsgázott 9 ŐV és 7 ST 

jelölt magyarságismeretből. Már most látjuk, hogy ismét lesznek tavasz végén vizsgáztató városaink, DC is készül, 

New Brunswick is és talán mások is. 

2020. máj.  Rajzverseny. A COVID miatt elmaradtak a nyári táborok. Hogy ne legyenek teljesen magukra hagyva a 

nyáron a cserkészek, először Kozma Blanka st. vezetésével csináltunk egy körzeti rajzpályázatot, ”Mi hiányzik 

nekem legjobban a cserkészetből” volt a téma. Közel 60 rajzot kaptunk, ami jól jelzi a népszerűséget ebben a 

témában és a COVID ellenére való közösségi érzést. 

• https://www.korosiprogram.hu/hirek/rajzversenykmcssz-yorkkorzeteben

• http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok/rajzverseny-a-kmcssz-new-york-i-korzeteben/

• https://www.facebook.com/permalink.php?id=709999695784523&story_fbid=3052649241519545

2020. jún. – sok csapat, vagy csak egyedi család vett részt az Összetartozásunk Tüze programon, amin a trianoni 

gyászos döntés emlékére világszerte gyulladtak emléktüzek. Itt a floridai 9. sz. Jámbor Lajos cscs, kis videója 

látható: https://www.youtube.com/watch?v=3AjdaiIWZYU 

2020. júl. -aug. Trianon 100 éves – körzeti sportverseny és PONT játék. Sikeresen több, mint 9o résztvevővel ment 

a sportverseny, aminek volt egy szellemi vetélkedő, régi magyar életet bemutató része is. Volt olyan csapat, 

amelyik annyi pontot sportolt össze, amivel négyszer is megkerülték az egykori magyar határt. “Több virtust, mint 

vírust” volt a jelszó. 

• https://www.instagram.com/nykorzet/

• https://boston-cserkesz.org/2020/07/2020-nyari-new-york-korzeti-verseny/

Az anyagot az AMIT (Amerikai Magyar Iskolák Találkozója) is bemutatta: 
• https://www.youtube.com/watch?v=3AjdaiIWZYU

2020. dec. Kántálások, betlehemezések folytatódtak Brunswickon, Garfielden és Floridában is elindult(!) 

• https://www.youtube.com/watch?v=s4bIX2lO5DE&feature=youtu.be

• https://vimeo.com/494698841?1&ref=fb-share

• https://www.facebook.com/100000128255526/videos/pcb.4124514657562769/4124509974229904

2021. márc. - Körzeti cserkész lelkigyakorlatunkat majdnem sikerült megcsinálni 2018 tavaszán Forrai Tamás 

atyával, de a hirtelen jegesre forduló idő miatt akkor törölni kellett. Most 2021. március közepén viszont tényleg 

be lehet az ő lelkigyakorlatába kapcsolódni, amiben az érdekesség, hogy ezt főleg magyarországiaknak fogja 

tartani zoom-on Torontóból. https://drive.google.com/file/d/1nR3jwxoBpHHM_ck8p0NsD3ulKbMQUsYp/view 

Lassan egy kis szál szövődik a magyarországi Mustármag csoport fele is.  2020 szeptemberében volt egy 

érdekes beszélgetés is Gyöngy Ádám irodavezetővel és Nemes Gáborral, akik az MKPK Külföldi Magyar 

Lelkipásztori Szolgálatot képviselték. Mi Vajtay Gabi cst-tel (KMCSSZ, ReConnect Hungary program) 

https://www.korosiprogram.hu/hirek/vezetoi-hetvege-washingtonban
https://www.korosiprogram.hu/hirek/rajzversenykmcssz-yorkkorzeteben
http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok/rajzverseny-a-kmcssz-new-york-i-korzeteben/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=709999695784523&story_fbid=3052649241519545
https://www.youtube.com/watch?v=3AjdaiIWZYU
https://www.instagram.com/nykorzet/
https://boston-cserkesz.org/2020/07/2020-nyari-new-york-korzeti-verseny/
https://www.youtube.com/watch?v=3AjdaiIWZYU
https://www.youtube.com/watch?v=s4bIX2lO5DE&feature=youtu.be
https://vimeo.com/494698841?1&ref=fb-share
https://www.facebook.com/100000128255526/videos/pcb.4124514657562769/4124509974229904
https://drive.google.com/file/d/1nR3jwxoBpHHM_ck8p0NsD3ulKbMQUsYp/view
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javasoltuk egy egyházi KCSP-s modell kiépítését (sok hónapos időtartamra), ami kedvezőbb lenne már csak a 

nagy távolság miatt is, mint a rövid kiutazások. 

2021. ápr. - A Cseh Tibor Körzeti Szavalóverseny 2018-ban a washingtoni nagykövetségen gyönyörű környezetben 

volt megtarva, és kifejezetten magas színvonalú verseny volt. A 2020-as körzeti döntőt Wallingfordon terveztük, 

de a COVID járvány ezt már elmosta sajnos. Tanakodások után áttettük ezt idén tavaszra, hogy nehogy évek 

teljenek el, ami alatt egy fél korosztály nem is juthatna vers-szóhoz. Most már látjuk, hogy a 2021-es terv is 

optimista volt, de a versenyt virtuálisan megtartjuk. A háziversenyek anyagát küldhetik tovább majd a csapatok, 

Fischer Viktor bá pedig virtuális zsűri ülések során hozza majd meg a további bírókkal a körzeti döntéseket a 

legjobbakról. A választható versek már kimentek, a beküldési határidő március végén van.  

+ 

Nemzetközi események: A 2019-es Summit Bechtel, WV-ban tartott WSO Jamboreen néhányan részt vettek a 

körzetből is. Aki el tudott menni, annak nagy élmény volt. A csapatok közül a New York-iaknál több őrs is részt vesz 

a Kárpát-medencei cserkészek “Összeszövő„ őrsi játékában. Szintén megélénkülni látszanak a zoom kapcsolatok 

egyes emberek, vagy csapatok között, az óceán túlpartjára került egykori csapattagjaikat több helyen is 

visszahívták és új, kerületek közötti ismerkedés is van. 

Nagyobb etikai vétségek: A 2019-es ŐV hétvégén a fiúk sikeresen betörtek egy nagy üvegajtót a vendéglátó 

templomban, öt taggal beszéltem erről, a kárt harmadolva kifizette a helyi csapat, a kárt okozó tag csapata és a 

körzet, és a fiúk is tanultak belőle. Más nagyobb, körzeti szintű probléma nem volt.  

B - MEGJEGYZÉS: 

Továbbra sincs a körzeti parancsnok számára sem budget, sem személyi segítő. Előbbi nekem nem gond 

személyesen, de másnak az lehet. Utóbbit alkalmi segítőkkel lehet megoldani. Nem találok egyelőre utódot, 

a felkért személyek nem vállalják. Az új parancsnok részére fontos lenne egy éves utazási keretösszeg 

kialakítása, hogy csapatlátogatási  munkáját ebben a földrajzilag szétnyúló körzetben el tudja végezni. Ez a 

pénzbeli különbség az MCSSZ és a KMCSSZ között szerintem eléri azt a szintet, amikor a lelkesedés kevés a 

lemaradás pótlására. Adott esetben ez vezetői kiégéshez vezethet. 

C -További Részletek: 

1- csapatmunka helyszíne és helyi viszonyok városainkban

2- parancsnoki állomány,

3- vezetőképzés

4- körzeti események a pandemia alatt

1- Helyszín:

Változó a csapatok foglalkozásának helyszíne, amit a COVID miatt most az online tér is bővített. Két hontalan 

csapat van most: Boston és New York.  

Boston eddig templomtól bérelt, ami a COVID miatt zárva, jelenleg nincs állandó bérletük. Az iskolának új 

vezetése van, akikkel folyamatosan megy a konstruktív egyeztetés, amikor új helyük lesz, akkor is együtt  
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fognak bérelni. Cserkészház építését megnézték, de nem reális az ingatlanárak miatt. Novemberig szabadban 

voltak, majd márciusban újra kezdik…    https://boston-cserkesz.org/ 

Brunswick fiúcserkészet a cs.házban, leánycserkészet a múzeumban. Gyakran vannak a játszótéren, és a 

HAAC nagy telkére kijártak, amíg az idő engedte. A cserkészházat kinőtték, de szépen renoválták. Az esti 

kivilágítást is megoldották, hogy a COVID alatt a szabadban tudjanak összejönni. 

https://www.facebook.com/telekipalcserkeszhaz/ 

Florida jó a cs-ház és a kertje, de a népes és hangos idősebb korosztály féltette a házat a cserkészektől, és 

most úgy tűnik, kirakták őket. Cspk megszervezte, hogy Sarasota mellett egy este is kivilágitott parkban 

gyűlnek, ami az enyhe időjárással télen is rendben volt. 

https://www.facebook.com/groups/221914717902949/about 

Garfield – az 50+ éves cs.ház megvan, jól belakják, és a maguk urai ott, a kertet remekül kihasználták a 

pandémia alatt is. De járnak a környékbeli parkokba is. https://sites.google.com/site/garfieldcserkeszek/ 

New York – a Magyar Házban állandó helyük volt, bár nincs elég őrsi szoba, és a Central Park sincs a közelben 

(15 perc). Nagy gond, hogy a COVID miatt a NY Magyar Ház zárva van, minden online vagy parkokban. CSpk és 

vezetői rengeteg ötlettel szervezik a csapat életét, mert sok csapattag családjának autója sincs NYC-ben. 

Érdekes volt a berándulás nevű programjuk (a kirándulás ellentéte). 

https://www.facebook.com/newyorkcserkesz/ 

Wallingford a Magyar Házban stabil helyen, kicsi kert, autóparkolóban játszanak, sportpálya 8 perc. COVID 

miatt minimálisan használják a házat, de amikor lehet itt stabil helyük lesz megint. Most inkább ők is 

kirándulnak, vannak jól kialakult helyeik.  https://www.ctcserkesz.org/ 

Washington – a ház kicsi, de jól forgatva a programot megoldják, nagyszerű óriási kert, gondolkodtak 

elköltözni, de inkább maradnak, szeretik és a szülőknek elérhető helyen van. A COVID alatt csak a WC-t 

használják a házban, a többi a kertben van illetve váltogatják más kirándulásokkal. A tél során keveset jártak 

össze, de nyomták a vezetőképzést, majd most február-márciusban indulnak be újra. 

https://www.dccserkesz.org/ 

2 – Parancsnoki állomány 

Boston 2018 őszétől Halácsy Béla cst és Fogarasi Kristóf cst közösen vezetik, mindkettő cst, kapcsolatuk 

erős. Kristóf sajnos, most hátrébb fog lépni, családja gyarapodik. Cspk-helyettesnek most ismét ifj. Vámos 

István cst lép előre, és Gyurcsán Feri cst is nagyon aktívan segít, ami kell is. 

https://boston-cserkesz.org/
https://www.facebook.com/telekipalcserkeszhaz/
https://www.facebook.com/groups/221914717902949/about
https://sites.google.com/site/garfieldcserkeszek/
https://www.facebook.com/newyorkcserkesz/
https://www.ctcserkesz.org/
https://www.dccserkesz.org/
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Brunswick fiúk: ifj. Vajtay István cscst erős munkájával a csapat megnőtt, Pista 2018 őszétől átadta a 

vezetést Göndör-Fehér Péter cst.-nek. Majd miután Péter M.o.-ra költözött, Varga Imre cst, lett a cspk, de ő 

pedig személyes (pozitív) okból NY államba költözött, így egy év után újra új cspk van, Bereczki István cst., 

aki nagy lelkesedéssel és komoly személyes jelenléttel vezeti a csapatot.  

Brunswick leányok: Varga Chilla cst-töl Fári Viki st vette át két évre, majd 2018 ősztől Kovács Erika, cst, aki 

volt már cspk. korábban is. Most is Erika vezet, Chilla sokat segített, de 2020 nyara óta M.o.-ra ment egy 

évre. Itt is kell az utódkeresésre gondolni, és fontos az ŐV és ST képzés is. Pár család innen is M.o.-ra ment. 

Florida: Szilágyi Noémi cst vezeti továbbra is. Új fiatalok sokat segítenek. PK helyettes most a Garfield-ről 

odakerült Hangyási Viki st. Szintén aktiv a fiúknál Szilágyi Péter st (ex-Chicago) és Ujváry Adriennre is 

számítani lehet. A saját nevelésű fiataljaikból többen ŐV-k lettek. Igyekeznek, és lassan kialakul a csapat 

vezetői rendje. Garfield fiú és leány: stabilan vezeti a Marshall Laci cscst és (Felsővályi) Olga cst házaspár, 

nem volt eddig változás, de most várható, hogy lassan egyre jobban bevonják Kozma Fanni cst.-t, aki a cspk-

helyettes, ő lenne a fiúknál is. Nincs fiúvezető, kevés a fiú ŐV és ST    , de sok az aktívan besegítő régi 

cserkészük, és az FT is nagyon aktívan segíti a cserkészek dolgát.  

New York: Negyedik éve stabilan vezeti Pándiné Kozma Kata cst. mindkét csapatot. Férje, Pándi Árpi cscst és 

mindkét oldalon cserkész hátterű nagyszülők segítik, hogy három… kisgyermek mellett is sikeresen menjen a 

két csapat. Az előző cspk, Jankura Krisztina cscst is rendszeresen besegít. Kata az öt év letelte után átadná a 

csapatot, már van jelöltje. 

Wallingford továbbra is Gál András cst. a cspk, akinek sokat segít Magyaródy Kati cst. is, mindkettejüknél 

több kisgyerek is van, de csinálják. A Fábry család révén jó fcs. támogatás is van.  

Washington 2019 őszén Myslenski Adrienne cst. átadta Subert Lilla cst-nek a csapatot, aki jól és nyugodtan 

vezeti, Adrienne visszalépett, de a háttérben aktívan segít. Nincs ST állomány, és kevés a fiú   ŐV, de vannak 

itt is remek felnőtt segítők is (McGinn Erika cst, Dömötörffy Éva,  cst,  Seres Kata fcs). Sok a forgás a 

diplomatacsaládok miatt, és a COVID elhúzódása miatt is elmentek páran Magyarországra.   

 3 - Vezetőképzés, csapatszellem, csapat létszám 

Létszámokról csatolok egy Excel táblázatot. Ahol nem kaptam adatot, ott megbecsültem. 

Általában nehéz minden csapatnak, hiszen nagyon sok ideje megy már a COVID járvány. Az első tavasszal, 

gyorsan és nagy lelkesedéssel állt át sok csapat (kivéve Wall, NBRU fiú és Florida) a távcserkészetre. Ezzel 

2020 tavaszán jól be tudták fejezni a hagyományos cserkészévet. A táborok, ahol lett volna (Bru, Bos, talán 

DC), elmaradtak, hasonlóan az ŐV körút, az iskolatábor, a JUBI és a körzeti kcs tanyázás is (PA Magyar 

Tanya). De volt egy jó sportversenyünk, ami kicsit segített ezen.  

A nyáron nagyon komolyan dolgoztunk, hogy az újranyitás biztonságos követelményeit kidolgozzuk, ezt 

utána a szövetség is felkarolta. Csapataink így egyforma elvárásokkal indítottak szeptemberben, ami ebben 

az általában kaotikus COVID-válaszú világban kellemes (és fontos) változás volt… 

Az ősszel minden csapat újra indult, többé-kevésbé hybrid módon. Akik tudtak, személyesen a természetben 

jöttek össze: Boston kibérelt egy parkot és benne egy eső elleni nagy fedett teret, Wallingford parkokban, NY 

igen ötletesen és hybrid módon, sokszor online, de több Manhattan környéki napi kirándulással is, Garfield a 

cs.ház kertjében, Brunswick a cs.ház mögötti kertben, a parkban, az Amerikai Magyar Múzeumban és a HAAC 
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telkén, DC a saját bérelt BSA cs.házuk nagy kertjében, a floridaiak pedig kijöttek a venice-i Petőfi házból 

(részben személyi okokból, de azért is, hogy az idősekre így vigyázzanak, és sokat egy Sarasota-i parkban 

vannak. A második bezárkózás (2020. ősz-tél) már sokkal nehezebb volt, mert nagyon sok helyen COVID-

csömört jelentettek, megunták, nem is bírták, a szülők is kevésbé küldték, főleg a kicsiket.  

Mára kicsit ketté vált a körzet, amig FL, BRU elég szabadon cserkészkedik, addig DC abbahagyta a télre, és 

most indul újra, Wallingford is nagyon visszavett, NY és Boston pedig sokat végzett zoom-on. Külön 

kiemelném Garfieldet is, akik végig a télen is a cs.ház kertjében és parkokban folytatták. Ez sok energiát 

igényel minden városban, de ahol bírják a vezetők, ott a szülők partnerek hozzá. Nagy öröm, hogy eddig 

cserkészettel kapcsolatos COVID-terjedésről nem jött hír.      

Ahol lehetett, az iskolákkal együtt maradt a cserkészet, volt ahol sikerült mindkettőt élőben vinni az ősszel 

(Boston, kicsit Wallingford, Garfield-Montclair (Kőrösi iskola), Brunswick). New Yorkban az Arany János iskola 

októbertől online indult újra, a NJ iskolák élők, de cserkészeinkkel maszkviselési policy különbségeik 

vannak…, a DC magyar iskola 2020. április óta online működik. Ahol az iskola online, ott a cserkészettel 

nagyon szétvált az útjuk. Floridában most nincs is magyar iskolai háttér.    

2020. februárban volt az éves ŐV-ST továbbképző hétvége, most Washingtonban. 5o feletti létszámmal, két 

körzetből – Nádas Krisztina busszal hozta át a Clevelandi-eket, és a Chicago-iaktól is jöttek, a floridai 

csapatból is berepültek. Két szinten (ŐV és ST) ment a képzés, jó törzzsel, amit Dala Irén cscst., kerületi 

parancsnok is segített. Az ŐV képzést már fiatal segédtisztjeink végezték, volt egy református lelki 

beszélgetés (tiszt. Mayer Judit) és egy katolikus mise is.  

2o2o tavaszán három városban volt magyarságismereti vizsga. 

A KMCSSZ központi (távcserkész) képzésének a 2020. őszi és 2021. tavaszi fordulóiban részt vesznek NY 

körzetbeli cserkészek. A 2021-es körzeti ŐV képző sem marad el, áprilisra tervezünk egy egynapos, erős 

programot, amivel életben tartjuk az érdeklődést, idén Garfield a soros vezető ebben.   

4 - körzeti események a pandemia alatt 

Ezeket már itt-ott beletettem, így csak egy lista: 

• Körzeti rajzverseny (új)

• Körzeti trianoni pontverseny (új)

• Körzeti zoom cspk estek – 2020. okt, nov, dec, 2021. feb (új)

• Bodnár Gábor 100-éves jótett gyűjtés (új)

• Kodály hétvége (virtuális)

• Körzeti ŐV nap (hybrid)

• Körzeti Cseh Tibor szavalóverseny (virtuális)

Jó munkát, Beadva, 2021. február 17. 

Fogarasi Miki cscst,  
NY körzeti parancsnok
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Csapatlétszámok változása a NY-i körzetben 2020-ról 2021-re (COVID-hatás)

• A Kcs, CS és őrsi számok pre-Covid (2020. feb) adatok.

• Kb. 20-25%-os létszám csökkenés átlagban

• Minél több a zoom, talán annál több a fogyás…

• Valószínű ez visszafordítható majd a COVID után

• Volt 2020-ban magyarságismereti vizsgáztatás, de 2021-ben is nagyon kell ez.

Létszám Létszám Vizsga

Cs.szám és név Város 2o2o 2o21 KCS CS KCS őrs CS őrs 2o2o

2. vcscs Bodnár Gábor Boston 66 ~40 27 16 4 5 9ŐV, 7ST

3. vcscs Beodray Ferenc Wallingford 25 18 10 9 2 2 2 ŐV

7. fcscs Erős Gusztáv New York 23 29 7 6 1 2 nem

46. lcscs Bánffy Kata New York 23 27 5 3 1 1 nem

6. fcscs Gábor Áron Garfield 22 17 13 5 2 1+1 apród nem

38. lcscs Rozgonyi Cicelle Garfield 29 24 12 9 2 2+1 apród nem

5. fcscs Bornemissza Gergely N Brunswick 48 ~75 14 22 3 3 4 ŐV

41. lcscs Lorántffy Zsuzsanna N Brunswick 44 10 21 3 3 4 ŐV

4. vcscs Báthori József Washington 81 ~60 23 35 5 8 nem

9. vcscs Jámbor Lajos Florida 27 22 8 8 2 2 nem

388 ~310 129 134




