
Ausztriai körzet
2017. április – 2019 február

I. Kerület, Európa



Földrajzi helyzetünk
 Innsbruck 300 km Wels 200 km Bécs

 Esetleg létesíthető csapatok: Salzburg, Grác

 Körzeten kívüli elérhető csapatok részben közelebb vannak, mint a körzetiek



Mi jellemez bennünket?

 Az ausztriai körzet 3 csapata kitűnően működik:

 72. Bécs: Póser-Piroska Ildikó cst., Póser Tibor cst.

 79. Innsbruck: Schenk Angyalka cst.

 80. Wels: Szabó Zsaklin cst.

 A csapatok közötti kapcsolattartás nagyon jó, a fiatalok a Regös jellegzetű 
programokat látogatják együtt szívesen cserkészeten kívül is

 Wels földrajzi helyzetéből adódóan eléggé „kiesik”, támogatásra szorul

 Sok a kiscserkész és a lelkes szülő, pang a vándormunka

 Mi vagyunk az „Osztrigák” a kerületben

 Bécs Kárpát-medencében lévő városnak minősül, ezért a csapat EFOP támogatott



Főbb célkitűzések 2017/2018

 Körzeti rendezvények

 - 1x körzeti konferencia, ősz, szervező: mindenkori körzeti vezető

 - 1x körzeti lelkigyakorlat, tavasz, szervező: 79. Innsbruck

 - 1x körzeti tábor, pünkösd, szervező: 80. Wels

 - 1x körzeti tábor, nyár, szervező: 72. Bécs

 Határon túli együttműködés MCSSZF, pályázatok

 Kerületi Regös munkában részvétel

 Magyar anyanyelvi oktatás Ausztriában

 Körzeti FECSKE részvétel Parkpucerán

 Körzeti vezető utódpótlása

 MCSSZF részvétel

 KCSP a körzet számára (anyanyelvi oktatás szervezése, cserkésztörténelem dokumentáció

 Csapatok egyesületté válása és egységes betagozódása egy ernyőszervezet alá

 Közös biztosítás



Amit elértünk...

 Körzeti rendezvények:

 - 1x körzeti konferencia, ősz, szervező: mindenkori körzeti vezető 

 - 1x körzeti tábor, pünkösd, szervező: 80. Wels

 Határon túli együttműködés MCSSZF, pályázatok

 Kerületi Regös munkában részvétel

 Körzeti FECSKE részvétel Parkpucerán 

 MCSSZF részvétel

 Csapatok egyesületté alakulása és az Ausztria Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetségéhez csatlakozása 

(http://www.kozpontiszovetseg.at/)



Amin még dolgozunk...

 - 1x körzeti lelkigyakorlat, tavasz, szervező: 79. Innsbruck

 - 1x körzeti tábor, nyár, szervező: 72. Bécs

 Magyar anyanyelvi oktatás Ausztriában

 Körzeti vezető utódpótlása

 KCSP a körzet számára (anyanyelvi oktatás szervezése, cserkésztörténelem

dokumentáció)

 Közös biztosítás

 Ausztria szerte FECSKE avatás



Sikertelenség oka(i)...

 Közös körzeti táborok, programok időpontját nehéz egyeztetni a különböző 

tartományi iskolaszünetek miatt

 Anyanyelvi oktatás szervezése Ausztriában rendkívül időintenzív, KCSP-s 

szükséges hozzá, „magyar iskolák” versenyhelyzetéből adódó kereszttűz

 Utódpótlás jóformán kilátástalan, fiatalok nem köteleződnek el csak 1-1 

projektre, beosztás a jövőben „betöltetlen” marad

 Biztosításra nem minden csapatnak van pénze, tagdíjba problémás belevenni



Cserkész életképek bécsi „Osztrigák”



Cserkész életképek welsi „Osztrigák”



Cserkész életképek innsbrucki 

„Osztrigák”



Cserkész életképek „Osztrigák”



Vízió 2019-2020

 Betlehemi Békeláng Bécs, MCSSZF rendezvényként

 8 ország – 1 nemzet Sátoraljaújhely

 EFOP programok kiépítése

 KMCSSZ Jubi 2020 részvétel minden körzeti csapattal

 Saját KCSP igénylése körzeti munkánk segítésére

 FECSKE és Vándormunka fellendítése

 Utódlás megoldása

2003 2018



és végezetül, JM!

Tábori Pál

Láb, mely hangtalanul lépked,

Szem, mely mindig mindent lát,

Fül, mely hallja, szél ha rezdül,

Szív, mely érzi más baját.

Üdv neked, cserkész bajtársam, 

Erről ismerek reád!

Csernay Roberta (Robi) cst., Ausztria körzet vezető


