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III. (USA és Venezuela) Kerület Parancsnok – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2021– 2023) 

 

A III. Kerület továbbra is négy körzetben működik: New York (10 csapat), Cleveland (6 

csapat), Kalifornia (8 csapat) és Venezuela (3 csapat).  

 

A KERÜLET TÖRZSE  

Marshall Tamás cscst., Kerületi Parancsnok  

Vargáné Pándi Réka cscst., Kerületi Parancsnokhelyettes  

Bedy Balázs cscst., Kerületi Elnök  

Nádas Krisztina cst., Clevelandi Körzeti Parancsnok  

Nyisztorné Jeszenszky Judit cscst., Venezuelai Körzeti Parancsnok  

Schachinger Tamás cst., New Yorki Körzeti Parancsnok  

Zavatchenné Mogyoróssy Szilvia cst., Kaliforniai Körzeti Parancsnok  

 

Ehhez a törzshöz két új körzeti parancsnok csatlakozott 2021 óta, az Egyesült Államok 

keleti és nyugati partjain. Köszönjük elődieknek sok-sok munkáját.  

- Dr. Fogarasi Miklós példamutató vezetői munkájával vezette a New York-i körzetet 

2013 és 2022 között, ahol sokoldalú cserkészéletet biztosított a KMCSSZ földrajzilag 

legnagyobb körzetében, miközben állandóan a parancsnokok és vezetők támogatását 

vette figyelembe. Lemondott és visszament a cserkésztűzhöz közel, a bostoni csapat 

élére, hogy azt megerősítse.  

- Oriold Alpár a kerület legjobban terjeszkedő körzetét vezette 2015 és 2022 között. 

Ebben az időben (mint a „vadnyugaton” szokás!) egész kalandosan felfedezett újabb 

és újabb magyar közösségeket északra (Portlandban és Seattle-ben, ahol új 

csapatokat igazoltunk az ő ideje alatt), sőt, keletre is keresgélte őket Phoenixben, Las 

Vegasban, Texasban és máshol. Alpár 2022 szeptembere óta a KMCSSZ 

csapatfejlesztési vezetőtisztje.  
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ALAKULÓ CSAPATOK  

Az elmúlt két évben, hosszú munkák után, leigazoltuk a Portlandban már 10 

éve működő (most már) Zrinyi Miklós cserkészcsapatot, ahol szép kis magyar 

közösség működik. Ezen kívül diaszpóra iskola tábor segítségével ismerkedünk 

Texas három nagy városának magyarjaival Dallasban, Austinban és 

Houstonban. Reményeink szerint, ott is lesz csapat. Floridában is szeretnénk új 

csapatot, hogy a 9-esek mellé alakítsunk ki délen majd körzetet.  

 

NEVELÉS  

Az elmúlt két év alatt, kéthavi rendszerességgel osztottunk meg a 

csapatparancsnokokkal Kerületi Hírek címmel videó továbbképzést, ahol 

összefoglaljuk mi minden történik a kerületben, miközben továbbképzést 

nyújtunk a csapatvezetés különböző terein. Tartottunk csapatparancsnoki 

találkozót Zoomon (2021. szeptemberében) és élőben (Fillmore-ban 2022. 

augusztusában), hogy a tengerek között működő csapatok lelki távolságát 

csökkentsük. Hasonló találkozásokat szeretnénk majd rendezni fiatalabb 

vezetőinknek is. Közben a körzeteink is folytatták a továbbképzés munkáját 

vezetői hétvégék és konferenciák keretében.  

 

HALOTTAINK  

Az elmúlt két évben oszlopos barátainktól, vezetőinktől vettünk örök búcsút. Itt 

felsorolok néhányat.  

Szabó Tarnay Márta cst., a clevelandi 33. lcscs. volt parancsnoka 

Szappanos István cscst., a clevelandi 22. cscs. volt parancsnoka  

Tigerné H. Júlianna cst., a yonkersi 3. cscs. volt parancsnoka, a New York-

i körzet volt parancsnoka  

Dr. Várdy Huszár Ágnes cscst., a clevelandi 33. lcscs. alapító parancsnoka  

Vargáné G. Magdolna cst., a new brunswicki 41. lcscs. volt parancsnoka 

Lelkünkben örökké élnek!  
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VISSZA!  

A maszk, a karantén, az oltás körülötti vitákat félretéve, a virtuális 

foglalkozások alkalmazását talán csak távoli emlékként idézzük elő. 

Visszatértünk a természetbe kirándulni, csapatotthonainkba a megszokott 

foglalkozásokhoz „hazatértünk.” Viszont, mint minden kemény portya után, 

talán pillanatnyilag fáradtabban, de lelkileg erősebben mint valaha, folytatják 

csapataink a régi cserkészmunkát. Újabb módszerekkel fel vagyunk szerelve és 

talán jobban tudjuk mint azelőtt, mennyire nagy áldás mindaz, amit eddig csak 

természetesnek vettünk...hogy annál nincs jobb, mint amikor egy őrsben 

négyen, öten, hatan körbe ülünk és megismerjük együtt a cserkészet kincseit. 

Gratulálok csapatainknak, akik átvészelték a világjárvány viharát és most még 

nagyobb lendülettel térnek vissza munkájukhoz!  

 

Jó Munkát!  

 

Marshall Tamás cscst.  

III. Kerületi Parancsnok  

 

Garfield, 2023. január 

 
 


