
 

SZOLGÁLVA A SZÖVETSÉG METROPOLISZÁT       Boston٠Garfield٠New Brunswick٠New York٠Sarasota ٠Wallingford٠ Washington, DC 

Visszamenőleg 

• Rendszeres kommunikáció és parancsnokaim lelkesitése a COVID alatt 

• Folyamatos COVID virus-szám figyelés mellett nem feladni, hanem megcsinálni, ha kell kisebb létszámmal, ha kell 
más időpontban a körzet eseményeit.  Ha muszáj, akkor csak helyben maradó létszámmal, ha kell más időpontban a 
körzet eseményeket.  Ha muszáj, akkor csak helyben maradó csapatokkal, akik egymás között Zoom-on vannak (lásd 
ŐV hétvége) 

• A körzeti vizsgák folyamatosságának biztosítása, hogy a járvány alatt se szakadjon meg a továbbkézpzés 

• Komolyabb fegyelmezetlenség, csapat létszám vesztés - leállás vagy járány elkerülése 

Előrenézve 

• Körzeti törzset alakítani    

• Egy új körzeti kasszát alakítani, kinevezni egy körzeti szintű pénztárost, és az anyagi helyzetünket erősíteni 

• Személyes kapcsolatot erősiteni a parancsnokokkal, megismerni részletesebben minden csapat műkődését 

• Körzeti programokat folytatni, és azon kívül javítani vagy újat tervezni a parancsnokok visszajelzéseitől függően 

• A NY körzet csapatai közreműködését és baráti kapcsolatait erősíteni  

• Körzeti szintű social media oldalakat indítani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Szám Név Székhely Cspk. Neve Összlétszám Tagok/Vezetők 

2 Bodnár Gábor Boston, MA Fogarasi Miki 35 22/13 

3 Beodray Ferenc Wallingford, CT Gál András 23 16/7 

4 Báthori József Washington, DC Subert Lilla 42 31/11 

5 Bornemissza Gergely New Brunswick, NJ Bereczki István 49 35/14 

6 Gábor Áron Garfield, NJ Kozma Fanni 19 18/1 

7 Erős Gusztáv New York, NY Jankura Krisztina 20 12/8 

9 Jámbor Lajos Sarasota/Venice, FL Szilágyi Noémi 28 18/10 

38 Rozgonyi Cicelle Garfield, NJ Kozma Fanni 25 18/7 

41 Lorántffy Zsuzsanna New Brunswick, NJ Tomei Csilla 47 31/16 

46 Bánffy Kata New York, NY Jankura Krisztina 20 12/8 

Csapataink 

Fogarasi Miki nagyon boldogan átadja a NY körzeti 
parancsnokság stafétáját Schachinger Tominak.   

Kodály meg szigorúan néz Mikire (,Itt nincsen mosoly’).   

Fő célkütézeseink 

Jó munkát kedves közgyűlők! 
Az elmúlt évben körzeti parancsnok váltás történt 
nállunk…ezt az alkalmat külön felszeretném használni 
arra, hogy megköszönjük Fogarasi Miki önzetlen, 
sikeres, és hosszu éveken átfoglaló vezetését.  

BRÁVÓ MIKI! 
 



 

SZOLGÁLVA A SZÖVETSÉG METROPOLISZÁT       Boston٠Garfield٠New Brunswick٠New York٠Sarasota ٠Wallingford٠ Washington, DC 

• Kodály hétvége, 2021ben csak Zoom-on volt és igen kicsi részvétellel, de 22-ben a januári dátumot lemondva az 
omikron miatt sikerült egy teljes nagyságú eseményt tartani márciusban. Ennek a sikere azt is eredményezte, hogy 
Tomi is márciusi dátumra hagyta a Kodályt.  

• 2021-es ŐV hétvége csak zoomon volt, de sikerült 4 várost összekötni: NY, Garfield, DC és Boston, akik mind egy-egy 
városi helyen összejöttek. A téma a Kitartás volt, ami aktuális volt, a végén nagyon jót játszott a 4 csapat közösen. A 
2022-es hétvége viszont már megint élőben volt Garfielden, jó részvétellel és a 23-as is élőben a Pennsylvania-i 
Magyar Tanyán sieléssel egybekötve. 

• Az AKI-ra jó létszámmal ment több csapat, de nem mindegyik. Van ahol elment a lelkesedés. 

• A 2021-es nyári kcs tanyázást le kellett mondani a magas virus számok miatt, de a 22-es sikeresen meg volt tartva 
Magyar népmese kerettörténettel és csupa jó hangulatban.  A tábor parancsnoka a jövő évre is vállalta a vezetését. 

• A körzeti sportverseny részben program torlódás miatt maradt el, várhatóan 23-ban ez is újraindul.  

• A körzeti szavalóverseny 20-ban elmaradt a járvány miatt, de 21-ben meg lett tartva (3o+, videón beküldött, jó 
szinvonalú felvételt nézett végig a zoom zsűri, a folyamat sikeres volt). 22-ben megtartottuk újra élőben a versenyt, 
a New York-i magyar házban, nagy cserkész- és szülői érdeklődés mellett, igy visszaálltunk a kétévenkénti ritmusra, a 
következő 24-ben lehet. 

• A cserkész- és magyarságismereti vizsgákat a csapatok saját városaikban tartották meg. Szeretném kiemelni a 
komoly szervezést, amivel ez virus-biztosan mehetett, külön köszönet pl. Dala Irénnek a nagy létszámú New 
Brunswick-i vizsgák megszervezéséért. Érdekes volt, hogy a körzet egyik fele 21-ben sokat vizsgáztatott, a másik aki 
akkor nem, az 22-ben ezt be tudta hozni.  Az elmult két évben a Brunswicki leány csapat nyerte meg a 
Magyarságismereti vándordíjjat.  Az kapja, aki az egész szövetségben a legmagasabb eredményt érte el a vizsgán.  

• A nyári ŐV körútra és a VK táborokra is jó létszámmal küldtek a körzet csapatai résztvevőket 2022-ben. 

• Nagyobb fegyelmi vétség a körzetben tudomásom szerint nem volt. 

• 2022 második felében nem csak egy, de kettő csapatunk ünnepelte a 10 éves évfordulót annak, hogy neki kezdtek a 
csapat működtetésének (Wallingford és Sarasota).  Tomi el tudott látogatni mindkettőhöz együtt ünnepelni velük.  
Köszönjük Imre bá leveleit, aminek a lelkesítő szavai nem csak bíztató volt a csapatok további sikerért, hanem valami 
szinten hitelesítette a parancsnokok munkáját a családok szemeiben.  

- Miki: A  körzeti számlát bezártam, az összeget átadtam az új körzeti parancsnoknak, Schachinger Tomival jó hangulatban 

átbeszéltük a tipikus körzeti naptárt és a logisztikákat, igy a körzet átadása zökkenőmentes volt. Az augusztusi kiscserkész 

tanyázást már Tomi szervezte.  ŐV hétvége is volt azóta, sieléssel össze fűzve, 6 csapat részvételével!   

 

 

 

 

 

 

• Körzeti parancsnok és csapatok közötti kommunikáció fejlesztése 

• A nagy földrajzi távolságok ellenére minél több csapatot bevonni 
minél több körzeti eseménybe 

• COVID-mentesen dolgozni 

• Csapatparancsnoki utánpótlást keresni, támogatni a városokat a 
zavartalan vezetői utánpótlásban 

• Magyartudás (OKP is), cserkész gyakorlati tudás (minél több 
csapattáborral), esetleg körzeti táborral 

• Új családok bevonása, létszám stabilizálás, ahol csökkent vagy 
fejlesztés, ahol lehet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit sikerült megvalósítani, mik voltak a fő teljesítmények, 

mit nem voltunk képesek megvalósítani és miért 

Mik a főkihívások az elkövetkező két évre 

 

 

t sikerült megvalósítani, mik voltak a fő teljesítmények, 

mit nem voltunk képesek megvalósítani és miért 

Jó Munkát! 

Fogarasi Miki, cscst 

Schachinger Tomi, cst 

 


