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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. (2021 - nincs felújitva) 
 
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 cscs-ot (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 és 6 évig vezettem, majd 2011-ben újra 4 évre. 1997-ben 
megházasodtam én cserkész egyenruhában, Adrienn népi ruhában: 4 gyermekeink 20, 18, 18 
és 9 évesek. Emese lányunk már több éve őv és jelenleg stj. Iker fiaink Tas és Benedek tavaly 
vettek részt ÖVVK-n amit a pandémia miatt 2023 elején tudnak csak befejezni. Kende pedig 
eddig élvezte a kiscserkész életvilágot, de ’már nagyon’ készen ál felvenni a zöld nyakkendöt és 
belépni a cserkész bakancsokba. 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. 
 
Jablonkay Péter, I. Kerület  
1972-ben születtem Zürich, Svájcban. A 78. sz. II. Rákoczi Ferenc fcscs. tagja voltam Arató 
László cscst. vezetése alatt. A zürichi csapat tagjaként voltam kcs, cs, őv, st és végül 
csapatparancsnok is. 1999-ben Németországba költöztem és a Stuttgárti 81. sz Dobó István 
cscs. tagja lettem. 2003-ban átvettem az 1. Kerület vezetését melyet mai napig vezetem. 
Eközben vezetem a 2006-os svédországi tábort, a 2010-es Jubitábort és a 2018-as 
Csíkmadarasi tábort, mint helyettes.  Három rovertábort vezetem, és 37 tiszti konferenciát 
szerveztem. A VK-ban egyszer voltam st. kiképző és négyszer vezetem a fiúőv. tábort.  A svájci 
cserkészszövetségnél elvégeztem az őv, st és cst.-nek megfelelő táborokat, mint vezető. 
Legfőbb célom, hogy a fiataloknak követhető példa legyek. Nagyon fontos nekem, hogy a 
cserkészek ki mennyenek a szabadba, de ép olyan fontos, hogy szeressék magyarságukat. 
2017-ben a munkámért a magyar érdemrend lovagkeresztjével lettem kitüntetve.  
 
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.  (2021 - nincs felújitva) 
 
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. (2021 - nincs felújitva) 
 
Marshall Tamás, Szövetség    
1974-ben születtem Passaicon, New Jersey-ben. 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 vándor-cserkészek foglalkoztatásával. Vezetői pályafutásom nagy 
részét kiscserkész vezetéssel töltöttem. Több alkalommal vezettem a New York-i körzeti 
kiscserkész tanyázást, többször voltam kiképző kiscserkész őrsvezető és segédtisztképző 
táborokon, 2001 óta sokszor vezettem kiscserkész őrsvezető- és segédtisztképző 
táborokat, azóta kiképző vagyok a cserkésztisztképző táborban. Azt a munkacsoportot 
vezettem, amely 2001-ben felújította a kiscserkész próbarendszert. Két évig voltam póttagja az 
Intéző Bizottságnak, 2001 óta vagyok tagja. 2010 és 2013 között vezettem a New York-i 
körzetet.  10 évig irányítottam a KMCSSZ csapatfejlesztési munkáját, 2021 óta a III. Kerület 
parancsnoka vagyok. A VKVT helyettese vagyok, aki kiképző módszerek fejlesztésével és más 
nevelési munkával foglalkozik. Civil életemben elemi iskolaigazgató vagyok, aki a fogalmazás és 
olvasás módszertan fejlesztéssel foglalkozik, országos szinten adok elő erről. 
Szakkönyvet írtam igazgatóknak a nevelés-centrikus iskolavezetésről. Négy gyermekemnek és 
kortársaiknak erős alapokon álló cserkészetet szeretnék biztosítani.



 
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 településén, 
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. Az elmúlt évtizedben Kata 
feleségem biztatására számithatok minden kihivásban. Kölcsönösen erősitsük egymást 
cserkészmunkánkban. 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. Segédtiszt kiképzőként (2013-jelen), Akadályverseny 
törzsvezérként (2015-2019), és Központi Tisztikonferencia parancsnokként (2017-2020) pedig 
ráláthattam számtalan segédtiszt fejlődésére jelölt koruktól a mai komolyabb beosztásukig. 
2019 március óta tagként és egyben elnökként szolgálhattam az Intéző Bizottságon. Ezidő alatt 
volt szerencsém közelebbről megismerkedni és együtt dolgozni több körzet ill. kerület 
vezetőivel. Az elmúlt két évtized tapasztalatokból kiindulva legfőbb célkitűzéseimnek tekintem 
a fiatalok minél előbbi felelősséggel való felruházását és vezetői egyéniségre való formálását, a 
csapatok és csapatvezetők támogatását, és a kerületek közti kapcsolatok megerősitését.   
 
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. (2021 - nincs felújitva) 
 
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. Több mint húsz éve 
tanítok az itteni Kányádi Sándor nevét viselő magyar iskolában, tízenkét éve az igazgatói 
feladatkört is betöltöm.  
Felnőttként kapcsolódtam be a San Francisco-i cserkészcsapatok munkájába. 2002-ben 
végeztem tisztképzőtábort, és 2004-óta tartok nyelvgyakorlatokat a Fillmore-i vezetőképző 
táborok résztvevőinek. 2010-óta vagyok a Fillmore-i Nyári Magyar Iskolatábor oktatásért 
felelős igazgatója. Részt vettem az Olvasási Különpróba és a megújult magyarságismereti 
tankönyvek, valamint az ŐV tananyag online változatának létrehozásában.  Az elmúlt két 
évben az Alapszabály munkacsoport tagjaként foglalkoztam a Szövetség fontos 
dokumentumának felújításával. 2015-óta vagyok Tanügyi Vezetőtiszt, és ebben a szerepben is 
örömmel szolgálom a cserkészek magyar nyelvi tudásának elmélyítését.  
Célom továbbra is 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.   
 



 
INTÉZŐBIZOTTSÁGI PÓTTAGOK 
 
Dénes Gusztáv, II. Kerület  

São Paulo-ban születtem, 1984-ben. Harmadik generációs magyar leszármazott vagyok: a 
négy nagyszülőm közül három magyar volt, szüleim pedig már Brazíliában születtek. 1994-ben 
elkezdtem cserkészetre járni – az akkori 25. Szent Imre cserkészcsapatba, mostanában 13. 
Szondi György. 1996-ban kaptam meg a zöldnyakkendőmet, 2007-ben segédtiszti táborban 
vettem részt Argentínában és 2017-ben pedig tiszti táborban vettem részt, Fillmore-ban. 2008-
ban közgazdásznak lediplomáztam a São Paulo-i egyetemen, 2009-2010-ben pedig a Balassi 
Intézet magyarságismereti program hallgatója voltam. A következő két és fél év során 
Hollandiában végeztem az első master-emet és egy további specializációt, miközben 
rendszeresen vettem részt a holland országos 70. Attila cserkészcsapatban. 2012 
decemberében visszatértem São Paulo-ba, azóta rendszeresen cserkészkedtem, valamint a 
csapatunk kommunikációját vállaltam egy ideig. 2016-ban az akkori körzeti parancsnokunk 
kérésére szerint a magyarságismereti program helyi képviseletét vettem át, a 2018 és 2021 
közötti időszakon pedig a brazíliai körzeti parancsnok szerepét vállaltam. Munkai 
tapasztalatom elég vegyes: dolgoztam már bankban, tanácsadó cégben, emberi jogok civil 
szervezetben, fordítással és, öt évig, a magyar nyelv tanításával is. 2020 megvédtem egy 
második mastert, jogból, és 2018-2022 közott São Paulo-i Magyarország Főkonzulátusán 
dolgoztam külgazdasági asszisztensként. 
 
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. (2021 - nincs felújitva) 

Makovi András, I. Kerület  
1968 április 21.-én születtem Darmstadtban (Németország) Dr. Makovi József és felesége 
Kornélia gyermekeként. 1973–ban a frankfurti 84. Sz. Lehel Vezér cscs. valamelyik öszi 
gyülésén vettem részt elöször szüleimmel mint törpecserkész. 1975-ben kiscserkésszé és 1978-
ban cserkésszé avattak. A frankfurti csapatban 1983-tól mint végzett öv. fiúörsöket vezettem, 
1989-ben elvégeztem a segédtiszti vk. tábort Eibisbergben (Ausztriában). Azóta is aktívan 
támogatom a mai napig csapatunkat mint rajparancsnok, táborvezetö, kiképzö, róvercserkész, 
felnöttcserkész stb. Közben 2012-ben elvégeztem a cserkésztiszti kiképzést a Hárshegy 
Cserkészparkban Kastlban. Addig és a mai napig az a tábor volt a második europai Tiszti-Vk-
tábor a KMCSSZ-en belül, amely európában került sorra. Életemnek egyik leg jobb tábora volt. 
A csapatmunkán kívül természetesen az I. kerületi táboroknak, megmozdulásoknak is aktiv 
részese voltam és vagyok. A 90-es évek óta cserkészmunkám hangsúlyát egyrészt a 
róverfoglalkozásra fektettem, róvertáborokat, hétvégéket és továbbképzéseket szerveztem és 
vezettem. Ezen kivül számtalan kerületi nagytáborban, vk-táborban részt vettem mint 
szervezö, segitö, kiképzö, altáborvezetö, stb. Regöstáborok; Az 1980-as évek közepétöl 
majdnem minden I. Kerületi Tinódi Lantos Sebestyén Regöstáboron résztvettem. 2004-2013-



között a Konthúr család mellett mint társszervezök támogattuk feleségemmel az akkori 
Regöstáborokat. 2014 - 2020 között pedig átvettük a regöstáborok vezetését és szervezését 
feleségem Dr. Makovi Susi segitségével, aki annak idején az I. Kerület regösszakágát vezette. 
Már fiatalember korom óta támogatom munkámmal a csodálatos Kastli Harshegy 
Cserkészpark építését.   2022-ben átvettem az Egyesület pénztárnokságat. A második és a 
harmadik cserkésztörvények a kedvenceim. A cserkészeten kivül mint épitömérnök dolgozom 
és a frankfurti köszlekedésel és útitervezésel foglalkozom. Két leánygyermekem van, szintén 
cserkészvezetök. Ezen túl 35 éve vagyok, 4-év kivételével, tagja a frankfurti Magyar Katholikus 
Egyházközösségnek. 
 
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 54 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 11 évig a pénzügyi bizottság tagja is vagyok, mivel több, mint 20 
éve bank ügyvezető voltam 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 céljait, 
hogy a cserkészeten keresztül neveljünk „emberebb embert és magyarabb magyart”. 
 
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.  
 


