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    III. KERÜLET/REGION / VENEZUELAI KÖRZET/DISTRICT  

   11 sz. Szent István Király cs.cs 

   35 sz. Szent Erzsébet l. cs.cs 

   103 sz. Ráskai Lea f.cs.cs. 

 

2018  RÖVID BESZÁMOLÓ  A CSAPATOK  MUNKÁJÁRÓL 

 

1) A 11 sz. és 35 sz. csapatok január 13-án  kezdték ujra  szombati összejöveteljeiket a 

karácsonyi szünidő után.  A cserkészek minden  hétvégén, a kiscserkészek 2 hetenként jönnek össze  

a Magyar Házban,, cserkészotthonaikban 

Rendszeresen folytatódik a kiképzés. 

2) Március 17-én szombaton  tartották  a 11 sz. és 35 sz.  csapatok március 15-i 

megemlékezésüket. Bucsi-Szabó Edit Magyarország-i nagykövet és Sipos Éva Konzul is velünk 

voltak. A cserkészek előadtak egy számot Mátyás Király tréfáiról, mivel 2018 Mátyás Király év volt 

Magyarországon.  

3)   Venezuela rossz helyzete,  a beszerzési és egyéb sok nehézség ellenére a két cserkészcsapat  

megtartotta évi táborát  Tejerías közelében, Aragua államban,  március 24-től 31–ig, Las Pecas nevű 

nagyon szép haciendán. Kevesebb létszámmal mint előző években, de nagy lelkesedéssel indultak. 

Volt kiképzés, portya kint alvással, husvéti tojásfestés,  bucsú tábortűzön tűzugrás,  szóval tábori 

hagyományaink folytatása. Műller Carlitos cst. cspk. vezette. Mátyás király  volt a táborkeret.  Jól 

előkészített és véghezvitt programokkal igen  tartalmas, kitűnő  tábor volt. Lendületett adott a 

további munkához 

Mellékelek egy videot, amit egy cserkészleány  édesapja készített. 

HTTPS://YOUTU.BE/DKT2YDS0HXU 

4)  Július 14-én a két cserkészcsapat megtartotta  a 2017-2018-i  cserkészév  befejezését , melyre 

eljött a 103 sz Ráskai Lea  f.cs.cs. egypár tagja. 

5) Csodával párosan  sikerült  ebben az évben is megrendezni  július 22-től aug. 4-ig, Margarita 

szigeten, Nueva Esparta államban,  iskolatáborunkat, ezuttal  „El Yaque motion”  nevű 

vendégfogadóban.  Zsonda Márk, kitűnő   nyelv és tánctanár  vezette mind a két kiképzést.  

Délelőtti oktatás, délután  fürdés, játék a csodás El Yaque-i tengerparton, este  népijáték, illetve 2  

tábortűz tette tartalmassá,   élvezetessé   a tábort.  

Péntek este, zárótábortűz mellett  elbucsúztattuk  Müller Carlos cst., Tóth Tibor cserkészvezetőket, 

és feleségeiket,  Oppenheimer Antal, Tóth Viktoria, Sosa Nati és Viki  cserkészeket, akik  külföldre 

utaztak.  

Összlétszám:  53 személy. 

Táborparancsnokok:  Nyisztorné, K.J. Judith,  cscst.  Marton József  cst. 

Augusztus 4-én,  a zárózászlólevonás  keretében  Műller Carlos cst. hivatalosan átadta a 11 sz. Szent  

István Király  cserkészcsapat parancsnokságát  Marton József  cst-nek. Müller Carlos feleségével  

szeptemberben  áttelepült  Magyarországra.   

Hivatalos beszámolót küldtem  erről a táborról. Újra mellékelem. 

https://youtu.be/dkt2yDs0hXU
https://youtu.be/dkt2yDs0hXU


 

 

A  táborhoz a Bethlen Gábor Alapítványtól kaptunk anyagi támogatást  Magyarországról, mely a 

Külföldi Magyar Cserkészszövetségen keresztül jutott el hozzánk. E nélkül semmiképpen nem 

tudtuk volna ezt   megrendezni. 

6) Augusztus 19-én  ünnepelte  a magyar kolonia   augusztus 20-át.  A cserkészek is részt vettek  

az ünnepi misén,  és a  kis összejövetelen, melyet egy pohárkocintó fejezett be.   

7) Oktober 6.-án  kezdődött a cserkészév,   Marton József cst. cspk.,  Marton Attilla, cst., 

Vierma Félix  st.  Nyisztor Ildikó st.  vezetőkkel. Manelli Kriszta  és Luiza egy év szabadságot 

kértek.  

8)   Oktober 27-én  a két csapat  rövid szindarabbal megemlékezett  az  1956-os oktober 23-i 

forradalomról. Bucsi-Szabó Edit nagykövetünk Quitóból, és Sipos Éva konzul is itt voltak.  Lángos  

és egy pohát cocktail  koccintás következett. 

9)  November 17-én  zajlott le a két cserkészcsapat által rendezett IX. Gulyásfeszt a Magyar 

Házban.   Dacára, a több eltávozott vezető és cserkészszülőnek,   6 csoport vetélkedett a finomabbnál 

finomabb  gulyáslevesek elkészítésében.  200   vendég, köztük nagyon sok venezuelai,  élvezte  a 

kitünő ételt, és  a remek hangulatot. A rendezvény anyagi haszna a  csapatok pénztárába került. 

Valóban dicséretet érdemeltek.  

10) December 8-án  délután ellátogatott a Mikulás cserkészekhez.  Minden kis és nagy 

cserkésznek hozott  egy kis csomagot, kekszekkel, csokival. Megdicsérte, vagy megdorgálta  őket,  

kit ahogy megérdemelte.  

Utána a cserkészek szépen feldíszített  karácsonyfájuk mellett karácsonyi énekeket énekeltek, és  

felszolgálták sajátkészitésű  vacsorájukat a  meghívott szülőknek.  

Ez volt a 2018-as  év utolsó  programja. 

 

    ================= 

103-as  Ráskai Lea felnőtt  cserkészcsapat. 

A megromlott venezuelai állapotok miatt, idén a Ráskai Lea felnőtt cserkészcsapat nem tudott sem 

kirándulást, sem rövid tábort rendezni.   Összejöveteljeiket egyszer havonként  tartják, kora délután  

uzsonnával. 

November 16-án ünnepeltük  a karácsonyt  (mert többen elutaztak külföldre)  Házos Márta  cst. cspk 

otthonában.   Remek  uzsonna volt.  

Igyekeznek jelenlétükkel a rendezvényeket támogatni. 

    ==================== 

Általános  kiértékelelés. 

Ebben az évben is többen elhagyták az országot, egyre kevesebben leszünk.  Jött 3 új cserkész. 

A szombati összejöveteleken  rendszeres kiképzés volt, a cserkész próbaterv szerint.  

Magyar nyelvtudás  nagyon gyenge, a  kiképzés  általában spanyol nyelven folyik  a magyar 

próbaterv szerint.   

Venezuela gazdasági, politikai, anyagi és közbiztonsági körülményei tovább rosszabodtak.  Minden 

nap több gonddal kell megküzdeni.   

Hála a  vezetők áldozatos, állhatatos  és kitartó munkájának    a fent említett programokat véghez 

tudták vinni.  A szülők önzetlen támogatását továbbra is megkapjuk. Mindennek  köszönhető,  hogy 

cserkészetünk még fennáll.  Csapataink viszonylag kis létszámuak, de ennek ellenére  töretlen  

lelkesedéssel őrzik magyarságunk tudatát és   végzik  ahogy  lehet   a cserkészmunkát. 



 

 

Caracas, 2019. március  19 .   

 

                    Nyisztorné, K.J. Judith, cscst. 

                  Körzeti Parancsnok 

Jkjn/  

 

VENEZUELAI ISKOLATÁBOR BESZÁMOLÓ 

 

Támogatott szervezet neve: Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

Támogatási szerződés száma:  

Támogatás címe: Venezuelai Iskolatábor 

 

Kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi adatlapot. Amennyiben adott kérdés a megvalósított program kapcsán 

nem releváns, úgy kérjük üresen hagyni. 

 

1.) Kérjük, ismertesse röviden, hogyan valósult meg a támogatott cél (ismertesse a 

megvalósított feladat célját, megvalósult program konkrét időpontját, helyszínét; rendezvény 

esetén a megvalósult napi programtervet stb. Kérjük csatolja a programtervezetet az 

iskolatáborra vonatkozóan) :  

III. Iskolatábor,  Venezuela.   Megvalósult:  Margarita szigeten, Estado Nueva Esparta, Venezuela 

Idöpont:  2018  július 22, vasárnap, augusztus 4-ig, szombat.  

A célja a fiataloknak, cserkészek és szük baráti körükben tartozóknak magyar nyelv tanitása és a 

magyar kultura ismertetése.  

Napi programtervezet:  Mellékelve 

 

 

2.) Kérjük, mutassa be a konkrét tevékenységek és a becsatolt bizonylatok közötti 

összefüggést  

(milyen költségekre került felhasználásra a támogatás): 

 

Költségek:  

Diákoknak és cserkész vezetöknek  utiköltség, Caracas (Maiquetia rep. tér) – Margarita 

Vendégfogadó bére mindenki számára. 

Koszt, ellátási költségek mindenki számára.  

Autobusz és motorcsónak transzport a szigeten belül, illetve a közeli szigeti  kiránduláson. 

 

 

3.) Kérjük, becsülje meg a program kapcsán közvetlen vagy közvetett támogatásban 

részesült szervezetek, személyek számát: 

Létszám: összesen 53,  vezetők, tanár,  meghívott magyar konzul, kisérők váltakozva.   Lásd mellékelt  

kimutatásokat. 

 



 

 

 

 

4.) Kérjük, tájékoztasson egyéb fontosnak érzett észrevételeiről (befejeződött-e a 

program, milyen nehézségek merültek fel, tervezik-e a program folytatását, egyéb 

észrevételek): 

A tábor minden szempontból kiválóan sikerült,  

1) A tábor összes költségét   a Bethlen Gábor alapítványtól  kapott anyagi       támogatásból        

fedeztük. 

2)  A helyi körülmények nagy nehézségeit leküzdve, a  repülőjegyek  és helyek  foglalása, 

beszerzése,   sikeres  volt. 

3) Oktatás:  Napi 2 óra magyar nyelv  oktatás és kultura ismertetése.  1 óra néptánc tanulás.A  két 

hétben 8 óra különbözö témájú elöadás, esténként  népi játékok, énektanulás.  

 Meghívott tanár Magyarországról: Zsonda Márk. Nagyszerü munkát végzett, remekül  foglalkozott 

a gyerekekkel,   úgy a nyelv mint a néptánc oktatást ő csinálta.    

 A többi elöadást, foglalkozást  a helyi  vezetök  csinálták.  

4. Vendégfogadó megszerzése. El Yaque Motion a neve. Mindenki rendes, 2-3-4 ágyas szobákan lakott, 

legtöbb-ben léghűtés is volt. -  Nagy konyha, felszerelés elegendő,  mellette a fedett teraszon asztalok, 

padok, kényelmesen étkeztünk.  Nagyon jó volt.  

5) A vendégfogadó a tengerparton van,  a szobákból kilépve egész közel  ott voltunk a  strandon, 

fák és napernyők árnyékában.   

6)   Két külön kirándulás volt:   

Július 25-én, a  közeli  Coche szigetre, ahol szintén kitünő tengeri strand  van.   Bérelt  csónakokkal 

mentünk. 

Aug. 2-án,  Playa  El Agua nevű strand,  óriás édesvizű medence, hatalmas csuzdák  

Bérelt autobusszal mentünk. 

7) Élemiszer beszerzést  sikeresen megoldották a vezetők és kisérőink.  Ez valódi  csoda,  miután 

országunkban, a szigeten is,  nehéz a borzasztó drága  élemiszert megvenni. 

8) Oppenheimer Péter szülö vezetésével, Schmiedeler Erik másodszakács  és   a kisérők  felváltva 

beosztva nagyon jó kosztot főztek. 

Napi 3 jó étkezés volt, plusz délelött, délután kis  tizórai illetve uzsonna. 

9) Táborparancsnok:  Marton József cst.  

Napostisztek felváltva:  Müller Carlitos cst., Manelli Kriszta cst., Nyisztor Ildikó st.  Manelli Luiza  kcs 

vezetö.  

Meghívott magyar tanár: Zsonda Márk.  4 napra  meghívott magyar diplomata: Sipos Éva 

magyar konzul. 

10) Egy-két napig tartó  gyomor bántalma volt  többnek a táborban. Ettól eltekintve, nem  volt  

komoly betegség. 

11) Nem történt közbiztonsági  zavar sem.  (Hála Istennek!) 

 

Jövö:  Kiszámíthatatlan.   Függ:   

1)  A helyi körülményektől,  meddig folytatódik a hiperinfláció, a bizonytalan politikai helyzet,    a 

közbiztonság hiánya. 

2)  Kapunk-e  további anyagi támogatást Magyarországról. 



 

 

3) Sok fiatal elmegy az országból a rossz körülmények miatt.  Kérdés, jövöre hány fiatal és  vezetö  lesz 

itt akik eljönnének a táborba. 

 

Jó munkát! 

 

       Nyisztorné, K.J. Judith 

           KMCSSZ   Venezuela  (nyugalmazott) Körzeti  Parancsnok 

   


