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Ausztriai Körzet (I. kerület)  – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2021– 2023) 
 

Áttekintés a körzet csapatairól     

Csapat Parancsnok Létszám Tag Vezető 

72. sz. Széchenyi István, Bécs Póser-Piroska Ildikó, cst. 102 61 41 

79. sz. Dr. Kozma György, Innsbruck Schenk Angyalka, cst. 18 5 13 

80. sz. Árpád, Wels Altordai István (felelős)  15 12 3 

 a csapat hivatalosan szünetel    

Összesen:  135 78 57 

 

Sikerek: 

Csapatépítés 

2022-ben a körzeten belül arra koncentráltunk, hogy a pandémia alatt csökkent létszámokat a 

csapatokban újra felépítsük és hogy rendszeres, színvonalas és sokoldalú cserkészprogramot nyújtsunk.  

Összehasonlításban a múlt évi számokkal, ezt a célt sikerült elérni. Minden csapat rendszeres foglalkozást 

nyújtott a tagjainak, táborozott és vett részt kerületi eseményeken (nyári tábor, CSOLIMPIA, 

konferenciák, továbbképző táborok).  

 

Kommunikáció 

Ebben az évben először sikerült rendszeres ZOOM megbeszéléseket tartani a csapatparancsnokokkal és 

a körzetben levő aktívan tevékeny tisztekkel és segédtisztekkel. Továbbá, közös WhatsApp 

csoportunkban megosztunk információt amely mindenki számára érdekes lehet (pl. rendezvény 

meghívók). Nagyon értékelem, hogy a kapcsolattartás ilyen jól működik.  

 

Cserkészetünk fejlesztése 

Két munkacsoport része lehettem a múlt években, mely eredményes munkát végzett a cserkészetünk 

fejlesztése érdekében: az I. kerület választási rend munkacsoport, valamint a Pisztráng 21 munkacsoport. 

Mindkét munkacsoport többéves tevékenység után lezárult 2022-ben és eredményeket mutatott vagy 

hozott kerületi, illetve szövetségi szinten.    

 

Csapatlátogatás 

A bécsi csapathoz az év második felében látogattam el több alkalommal is: benéztem egy szeptemberi 

cserkészhétvégén, részt vettem egy novemberi cserkészfoglalkozáson, valamint a decemberi Mikulás 

látogatáson és a karácsonyi ünnepségen. 2022 november óta a Manó őrsöt (cserkészóvodát) vezetem a 
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csapatnál. Örömmel tölt ki, hogy kisfiam is tagja az őrsnek és hogy sikerült jövendőbeli kiscserkészeket 

toborozni.      

 

Betlehemi Békeláng  

Körzetünk 3 taggal képviselhette a KMCSSZ-t a 2022-i Betlehemi Békeláng átadásánál december 10-én a 

bécsi Szent Család római katolikus plébániatemplomban, ahol egy ünnepélyes ceremónia keretében nem 

csak mi, hanem a Kárpátmedence magyar cserkészszövetségeinek küldöttjei és cserkészek az egész 

világról átvehették a lángot.    

 

Vizsgáztatás  

Mivel 2022-ben az I. kerületben nem tartottunk ŐV vagy ST képző tábort, a jelöltjeink csak a tiszti táborok 

előtt tettek le vizsgát. A 6 jelöltből 4 letette a magyarságismereti vizsgát a magyar érettségivel. A másik  

2 vizsgázott – egy Bécsben velem és a másik jelölt Innsbruckban egy vizsgamegbízottal. A csapatok közötti 

nagy távolság miatt nem szerveztünk központi vizsgáztatást.  

  

Továbbképzés  

2022-ben nem történt körzeti szinten továbbképzés, hanem a csapatok maguk szervezték meg.  

Szövetségi szinten viszont két különböző továbbképző táboron vettek részt sikeresen a körzet tagjai - úgy 

jelölt mind kiképző kapacitásban. 

Szövetségi tisztképző tábor, Kazár:  

cstj. Schenk Júlia, Innsbruck cstj. Tánczos Noémi, Bécs 

cstj. Dobos Zsolt, Innsbruck cstj. Wack Krisztina, Bécs 

cst. Schenk Angyalka, Innsbruck cscst. Kisgyörgy-Piroska Emese, Bécs 

 cst. Póser Tibor, Bécs  

 

FORUM tisztképző tábor, Horgos: 

cstj. Kaszás Tekla, Bécs cstj. Dobos Alpár, Bécs 

 

Részvétel a kerület működésében 

Számos bécsi és innsbrucki vezető vállalt felelősséget 2022-ben a kerületben (jelenlegi pozíciók, 

kerületi választások után): 

IB tag Schenk Angyalka, cst. 

Kerületi ülnök Kisgyörgy-Piroska Emese, cscst.  

 Schümatschek Angelika, st. 

Csapatfejlesztő tiszt Wack Krisztina, cst.  

Tábor szakágvezető Varga Árpád, cst. 

Kiscserkész szakágvezető Kaszás Tekla, cst. 

Regös szakágvezető  Schenk Júlia, cst.  

 

A kerületi nyári tábor  

A múlt évek kimutatták, hogy a körzetünk vezetői egyre bátrabban vállalnak felelősséget 

kerületünk működésében. Ugyanaz a tendencia kimutatkozott a nyári tábor szervezésekor. Öt 
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altábor vezetői gárdájában voltak bécsi, innsbrucki és welsi vezetők ST és ŐV szinten, akik 

segítették a tábor sikeres levezetését.  

Kudarcok:  

Nem sikerült körzeti programot szervezni 2022-ben. Túl nehéznek bizonyult olyan időpontot találni, ami 

mindenkinek megfelelt volna. Ezen 2023-ban változtatni szeretnék és már 2022 ősszel kezdtem szervezni 

a 2023-as körzeti pünkösdi tábort.  

 

A welsi csapattal való kapcsolatot többet kellett volna keresnem, többet kellett volna kérdeznem, hogy 

miben tudnám támogatni a csapatvezetőt. Ennek az eredménye az volt, hogy nem értesültem annyira a 

programokról és a csapat fejlődéséről. 2023-ban jobban szeretnék koncentrálni, hogy a most még 

hivatalosan szünetelő csapat épüljön és hogy vezetője, István több belátást kapjon a cserkészetünk 

működésébe.  

 

Sem a welsi, sem az innsbrucki csapatokhoz nem sikerült ellátogatni, ami a nagy távolságokkal (Bécsben 

élek), a munkámmal és a családi elfoglaltságommal magyarázható. Ezen is szándékozok változtatni 2023-

ban.  

 

Grazban nem létezik cserkészcsapat, annak ellenére, hogy nagy magyar közösség él ott. Megkerestem 

egy fiatal cserkeszvezetőt, aki a környékre költözött a kérdéssel, hogy el tudná-e képzelni, hogy csapatot 

indítsunk a segítségemmel, de sajnos nem vállalta el. Abban egyeztünk meg, hogy a jövőben ismét fogom 

keresni.  

 

Célok 2023: 

• Körzeti tábor megszervezése és levezetése: 2023, május 26 és 29 között tartunk körzeti pünkösdi 

tábort Salzburg városában, egy ausztriai cserkészcsapat otthonában. A szervezés már 

folyamatban van, az időpontot már 2022 novemberében megosztottam a körzet 

csapatparancsnokaival. Számítok 40-70 közötti létszámmal.   

• Welsi csapat támogatása a hivatalos újraindítás céljából. Szorosabb kapcsolattartás a 

csapatvezetővel Altordai Istvánnal.  

• Egy csapatlátogatás mind a három csapatnál 2023-ban.  

• Körzeti lelki nap szervezése és körzeti továbbképzési lehetőség megteremtése 2023 ősszel 

• VK tábor jelöltek sikeres vizsgáztatása 

• Rendszeres kapcsolattartás a csapatokkal körzeti Zoom megbeszélések által 

• Részvétel kerületi rendezvényeken 

Jó munkát! 

Szakáts Júlia, cscst., körzeti parancsnok              

Kelt: Bécs, 2023. február 15. 
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