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III. Kerület – Cleveland körzet – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2021– 2023) 

 
A 2021-2022 évre, a Cleveland Körzet hat működő csapatból állt, és a hetedik csapat szünetelt. 
Működő csapatok: 
14 Görgey Artúr, Cleveland. Sziget Mátyás parancsnok, 70 cserkész 
34 Zrínyi Ilona, Cleveland. Slattery Kriszta parancsnok, 55 cserkész 
22 Bessenyei György, Cleveland. Kovács György parancsnok, 17 cserkész 
33 Szilágyi Erzsébet, Cleveland. Rátoni-Nagy Valéria parancsnok, 21 vezető 
19 Hunyadi Mátyás, Chicago. Jókay Jutka parancsnok, 66 cserkész 
58 Toldi Miklós, Buffalo. Lehotay Vera parancsnok, 5 cserkész. 
 

A Cleveland körzet egy kicsi, de erős körzet. De itt is van a „Covid-korszaknak” következményei: hol 
gyorsabban, és erősebben épült vissza a csapat, hol úgy tünik, nem épül most vissza.  
 

Cleveland 
Clevelandban két felnőtt csapat és két cserkészkorú csapat működik. A felnőtt csapatoknak célja, 
hogy a gyakorlati cserkészmunkában segítsenek, és támogassák a fenntartó testületnek (Clevelandi 
Cserkész Barátok Köre) a munkáját. Azon kívül, a 22-es csapat a Sík Sándor cserkészparkban értékes 
munkát végez, valamint a 33-as csapat a Kárpátalján lévő magyar közösséget már évek óta 
támogatja. A 34-es csapat foglalkozik a cserkészkorú lányokkal és mindkét nemű óvodásokkal, és a 
14-es csapat foglalkozik a cserkészkorú fiúkkal. Mindkét csapatnál 2019 szeptemberben volt 
parancsnoki átadás fiatalabb tiszteknek, akik nagy hangsúlyt fektetnek a kinti cserkészfoglalásokra, 
kirándulásokra, és a vezetői gárda kiépítésére.  
A cserkész regös csoport vezetése több átadással járt az utolsó néhány évben, de már most egy pár 

éve egy fiatal tiszt vezetése alá került, aki vendég tánctanár segítségével foglalkozik a tagokkal. 

Mondjuk egyik nagy sikerünk, hogy ez a vendég tánctanár elvégezte a segedtiszt és tisztképző 

táborokat az utolsó két évben. 

A cserkész vezetők a szülőkkel és a társadalommal a kapcsolatot úgy tartják, hogy honlapot 

vezetnek, clevelandcserkesz.org, Facebook zárt-csoport által osztanak fényképeket és szerveznek 

rendezvényeket és a Remind-en keresztül is értekeznek. A fenntartó testületnek is van egy 

honlapja, CSBK.org, és azon minden cserkész eseményről lehet fényképet és beszámolót találni. 

Facebook oldalt is használnak.  Évente kétszer jelenik meg a „Jó Munkát” ismertető lap, amit több, 

mint ezer címzettnek küldenek el. Több éve nagy sikerrel szolgál cserkész rádiónak a legújabb 

változata: cserkész TV, amit két fiatal cserkész vezető vezet a magyar rádió program keretében. A 

regös csoportnak is szintén van honlapja, clevelandregos.org, Facebook oldala és csoportja, és  
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Instagramja. Közeli kapcsolatot tartanak a helybeli magyar iskolával, és mindig szerepel egyik csapat 

az Egyesült Magyar Egyletek ünnepségein. Újabb cserkész szülőket is lassan behoznak a közösségbe. 

 

 

Chicago 

Chicagóban egy vegyes csapat működik, szép létszámban vannak, főleg a kiscserkészek. Bár rég nem 

volt nyári csapat tábor, igyekeznek tábori élményt nyújtani cserkészeinek a központi vezetőképző 

táborok által. Legutoljára összesen 16-an mentek. Ezzel egybefogva nagy örömmel jelentem, hogy 7 

új őrsvezető volt képezve! Sok évig vártuk ezt a szép eredményt! A csapatparancsnok és a szülői 

munkaközösség tagjai erősen tartják a kapcsolatot. Sok új cserkész szülő van Chicagóban, és velük 

tudatosan ismertetik a cserkész életnek rendjét, szokásait. A gyerekek magyar nyelvtudása nagyon 

jó. A cserkészgyűlés a magyar iskola után történik, ugyanabban a templomban, és ennek lehet 

köszönni azt, hogy a csapatba szivárognak be a gyerekek. Legnagyobb sajtó csatornájuk Facebook, 

de még működik a „Holló Híradó” is. 

 

Buffalo 

Annak ellenére hogy régebben kifejlett egy nagyon erős csapat szellem, mégis nagyon kicsi csapat.   

Sokat segített, ameddig több egyetemi diák Buffalóban tanult. De sajnos utánpótlás nélkül, 

egyszerűen nem marad csapat Még csatlakoznak cleveland körzeti kirándulásokra, például a májusi 

akadályverseny előttire, de alkalomadtán kelet kanadai körzeti eseményekhez is. Igyekeznek jó 

viszonyban lenni a helybeli magyar közösséggel, és ünnepeken szoktak szerepelni. Aktív Facebook 

oldaluk is van. 

 
 

Ezeket a fő kihívásokat közöltem két éve: 

1. COVID idők alatt felügyelni, hogy a csapatok eleget tesznek a központi csapatparancsnoki 

COVID útmutatónak. Itt nem kizárólag „szabályszegés” szempontból nézem, hanem tényleg 

legyen prioritás nekünk mindenki egészsége, biztonsága. Külön hangsúlyt fektetek ara, hogy 

továbbra építsünk bizalmat a szülőkkel az által, hogy bármilyen protokollt hirdetünk, azt 

kövessük is.  Szeretném, ha olyan visszajelzés is jönne, hogy „nem megyünk sehová, kivéve 

cserkészetre, mert ott bízok a vezetőkben”. 

2. Minden csapat, parancsnokával együtt, vészelje át ezt a COVID-kórt úgy, hogy lelkesen, nagy 

lendülettel folytassa cserkészmunkáját és sikerüljön visszacsábítani azokat, akik COVID miatt 

elmaradtak. 
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3. Legyen elég vezetőképzés, forrás, és lelki támogatás, hogy legyen elegendő őrsvezető 

előremenőleg.  A serdülőknek nagyon nehéz ez a folyamatos zoomos világ, de a nagyon  

korlátolt személyes világ is. Ügyelnünk kell, hogy legyen nekik is olyan, ami feltölti őket, ami 

ad okot, hogy tovább szolgáljanak, hogy érezzék a közösség szerető és összekötő fonalait. 

 

Eredmények: 

1. Mint cserkészvezető, gyakran cirkuszigazgatónak éreztem magam. De ebben az utolsó két 

évben szerintem minden parancsnokból kötéltáncos is lett.  Ügyesen meg kellett találni azt a 

középutat, ahol elég óvatosak, de mégis szerveznek programokat. Ez kicsit másképpen 

nézett ki mindegyik városban, mindegyik korcsoportnál, de sikeresek voltak. Szerintem 

mindenhol megtalálták ezt az egyensúlyt. Sehol sem maradt el a cserkészkedés, és sehol 

sem voltak felelőtlenek. 

2. Nagyon örülök, hogy mindegyik parancsnok túlélte és tövább szolgál a Covid után. Igen jó 

látni hogy majdnem mindenhol emelkednek a létszámok, jönnek a kiscserkészek, jönnek 

vissza azok, akik Covid alatt óvatosabbak voltak. Szerintem itt mindenki sikerrel járt, kivéve 

Buffalóban.  Sajnos ott még talán van cirkuszigazgató, de már nincs cirkusz. A tagok mind 

felnőttek, maradt egy, talán két család. Ez nem hiszem hogy a Covid hibája, de gondolom 

nem segített. 

3. Nagy örömmel látom, hogy most pillanatnyilag van elég őrsvezető. Meg van az a „kritikus 

tömeg”ami által jönnek hogy együtt legyenek. Támogatom azt, hogy legyen több őrsvezető 

egy őrssel - mert így nem veszítjük a serdülőket. Sőt, meg inkább hajlandóak őrsöt vezetni, 

ha tudják, hogy van aki átveszi ha éppen nem tudnak jönni. Mint őv kiképző megismertem a 

Chicagoi jelölteket is, és őket is továbbra buzdítom. És mint aktív fő-őrsvezető az őv jelőlt 

őrsnek, továbbra is direkt kapcsolatom van a clevelandi őrsvezetőkkel.  
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Főkihívások, célkitűzések a következő két évre: 

1. Szeretnék megint minden csapathoz külön ellátogatni. Hol beszélgetni a parancsnokokkal, 

hol a szülőkkel is beszélni. 

2. Szeretném, hogy megint legyen egy nagyobb körzeti vagy két-körzeti vezetőképző hétvég. 

Eddig nehéz volt valamit leszögezni a Covidos bizonytalanságtól. De most már itt az ideje. 

1. Legalább két parancsnok keres utánpótlást. Szeretném, hogy ezek az átadások símán 

menjenek.  Tervezek segíteni, hogy időben kijelöljenek valakit, és folyamatosan menjen a 

munka. 

 

  

Kívánok további Jó Munkát!    

       
Nádas Krisztina, cst. 

Kelt: Lakewood, Ohio 

2023. január 30.  


