Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Körzeti Jelentés New York körzet 2017-19
Csapatok:
2. sz. Bodnár Gábor vcscs. Boston, MA
3. sz. Beodray Ferenc vcscs. Wallingford, CT
4. sz. Bátori József vcscs. Washington D.C.
5. sz. Bornemissza Gergely fiúcscs. New Brunswick, NJ
6. sz. Gábor Áron fiúcscs. Garfield, NJ
7. sz. Erős Gusztáv fiúcscs. New York, NY
9. sz. Jámbor Lajos vcscs. Venice, FL
38 sz. Rozgonyi Cicelle leánycscs. Garfield, NJ
41. sz. Lorántffy Zsuzsanna leánycscs. New Brunswick, NJ
46. sz. Bánffy Kata leánycscs. New York, NY

Méret és trend
Nagy, de csökkent
Kicsi, stabil
Nagy és erősödött
Nagy és erősödött
Kisebb és stabil
Kicsi
Kicsi, nem stabil
Nagy és erős
Nagy
Nagy és erős

A körzet továbbra is földrajzilag nagy, dinamikus, sokszinű és a csapatok aktiv, komoly munkát
végeznek. Minden év változásokat hoz a vezetésben és a helyi városi viszonyokban, ami
cserkészetünk fontosságát igazolja az amerikai magyar élet eseményeiben. A csapatok közötti
kapcsolat erősödik, különösen az ŐV és CSPK szinten tartják a kapcsolatot. Különösen nagy vezetői,
helyszin biztosítási, pénzügyi vagy fegyelmi válságunk nem volt.
Célok voltak 2017-19:
• Csapatok helyi támogatása és a központ felé a kapcsolat tartása
• CSPK képzés, ahol kell. CSPK támogatása, forrás biztosítás, mentorálás
• Csapatok közötti kapcsolat erősitése
• Körzeti események szervezése, lebonyolitása
• Továbbképzések, vizsgák.
Előretekintés kommentárokkal
A fenti célok maradnak a következő két évre is. Emellett:
• További parancsok változások várhatóak, itt jó, ha van átfedés a régi és az új cspk között. A
Marshall Tomival írt Parancsnoki füzet is hasznos lehet.
• A cserkészet, iskola és egyház hármasát (vagy amennyi abból megvan) folyamatosan erősitjük.
• ST képzés el fog indulni ugyanazon a hétvégén, mint az ŐV-knek
• Új szülői iPhone generáció nőtt fel, aki nem érti a cserkészetet, őket is nevelni kell. Cikket megirtam
hozzá.

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

• Új és gyorsan romboló két probléma érkezett: iPhone és JUUL. Ezek nem cserkész
specifikusak, megoldási lehetőségeikhez jó ötletek jöhetnek állami, egészségügyi, iskolai
szervezetektől is, akiket figyelni kell, tanulni tőlük, esetleg szövetkezni velük. Hozok az IB-re
egy könyvet 25 példányban: 12 Ways Your Phone is Changing You by Tony Reinke. Kötelező
olvasmány legyen!
• A JUUL-ról kellene hivatalos KMCSSZ szabály, mert napi problémáink vannak vele 10-18
éveseknél
• A Vezetők Lapjának el kellene kezdenie a rendszeres, tudatosan modern témáju vezető képzést.
• Ez a körzeti parancsnok kér valakit, aki segit pályázati terveket irni, hogy legyen budget-je.
• A KCSP-s munkára szükség van, de a szinvonal nagyon változó, nem lehet rájuk eléggé építeni.
Részletes jelentés
A- Körzeti eseményeink
Nyári kiscserkésztanyázás 40 fővel, stabil, jó a kapcsolat a Magyar Tanyával, BRU-GAR-NY adja a magot,
WAS-WALL is küld, BOS nemigen. Ez a tábor jó lehetőség az ST korosztály számára a vezetést kipróbálni.
Juhász Imre atyával több éve aug. 20-i ünnepséget is tartunk itt. Nagy viharunk volt 2017-ben de nem
történt személyi sérülés, 2018-ban darázsgondok voltak. Az idei tábort Hirs Böbi, st, Garfield, fogja
vezetni.
Kodály Hétvége a legnagyobb létszámu esemény. Wallingfordon volt 2x, utána most már 3x. visszakerült
New Brunswickra, ahol a HAAC-ot megkaptuk, 120-140 fővel, jól megy. Lassan folyik a vezetői utánpótlás
képzése, egy bostoni amerikai énektanár is jön két éve, ami nagyon sikeres. Az év ünnepeiről szóló
ötéves ciklust 2017-ben befejeztük, most egy-egy tájat veszünk sorra, mint az europai regöstáborok, a
következő tiz évre tehát nincsen témaválasztási gond. Jó a sok KCSP-s segitség és 2019-ben újra volt
magyarországi vendég, egy nagyon kedves citerás fiú, Gubinyecz Ákos.
Az őv hétvége hagyománnyá vált. A csapatok szükséglete miatt, ha kell már 13 éves jelölteket is
elfogadunk, de inkább már szolgáló ŐVk továbbképzését végezzük. A program gazdag, a jelöltek a
vendéglátó csapat tagjaival próbafoglalkozást is végeznek. 2017 New York (50 fő), 2018 Wallingford 35
fő, 2019 Boston 59 fő, ebből 15 Cleveland-i volt, akikkel jól sikerült a közös munka. A körzeti ŐV szellem
erősödését mutatja, hogy szivesebben jönnek törzsbe szolgálni (a 2018-as VK Nagymintán (Göndör Péter
tbpk) az összes ŐV New York körzeti volt (kb. 12). Nádas Krisztinával újból tervezünk NY-Clev közös
továbbképző hétvéget, 2020-ban Washington lesz a házigazda. Mivel idén volt 11 segédtiszt is velünk és
őket is képeztük, jövőre már szándékosan kétszintes, ŐV-ST hétvégét fogunk hirdetni.
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A szavalóverseny jól megy, 2018-ban a washingtoni nagykövetségen gyönyörű környezetben volt a
magas szinvonalú verseny. Méltó volt a névadó Cseh Tibor emlékéhez. A 2020-as következő körzeti
döntő Wallingfordon lesz, ahol 2018-ban a KCSPs segitségével elindult a helyi kis szavalóverseny is
csapatszinten. Szorgalmazzuk, hogy a közbenső években legyen a csapatoknál helyi verseny.
A cserkészismereti és magyarságismereti vizsgák 2018-ban is rendben lezajlottak. A vártnál magasabb
viszont a teljesítmény (80% átmegy) a nehezebb ST-szintű MI vizsgán is. A 2019-es VK táborra az
érdeklődés nagy, a legtöbb csapat komolyan megértette, hogy a 20-as JUBI miatt ki fog esni egy év és
előre terveznek. Öröm, hogy legalább hatan készülnek tisztire is idén (Zaha Ádám, Zaha Dianna, Vajtay
Gergő, Kozma Fanni, Kovács Petra, Subert Lilla).
Az atlétikai verseny, Edison Park, NJ – jó helyszineken, stabil szervezőgárdával, főleg három csapat jön,
főleg GAR-BRU rivalizál, NYC kisebb csapattal jön. WASH és BOS számára túl messze van. Idén Gregg
Park, Bayonne NJ lesz a helyszin, Salopek Gábor cst. vezeti, Fischer Viktor bá segitségével.
Próbáltunk körzeti cserkész lelkigyakorlatot, minden a helyén volt 2018 tavaszán Forrai Tamás atyával, de
az idő rossz lett és törölték a járatát előző este, le kellett mondanunk. Most kivárjuk, hogy kialakul-e ilyen
lehetőség Passaic-on helyben, ha a csapat úgy látja, hogy igen, megkeresem az új atyát ott.
Nemzetközi események: WSO Jamboree, ami után MCSSZ látogatók is lesznek a körzetben. Erről én nem
kaptam tájékoztatást még. Sem budget-em, sem emberem nincs rá, gondolom csapatszinten megy a
tervezés rá. Az előző alkalmakból ismerve New York kapacitását mindig túlbecsülik, ott szállást és fürdést
sem tud biztositani a helyi közösség a manhattan-i drágaság és az ingatlan alkalmatlansága miatt.
Nagyobb etikai vétségek: 2014 február Kodály Hétvége füvezés, egy cserkész kizárva, 2016-os AKI alkohol, egy csoport egy évre felfüggesztve, azóta visszajöttek, 2017-as iskolatábor és ŐV körút
ugyanabból a családból más tagokkal fegyelmi problémák sorozata és marijuana, alkohol használat – a
család a helyi csapatból felfüggesztve illetve kizárva, és el is költöztek, de úgy tudom új helyükön is
próbálkoznak. 2018-as VK, cserkész hazaküldve JUUL (vaping) miatt, helyi szinten megbeszélve,
folytathatta a csapatmunkát és körzeti eseményre is jött azóta rendben. 2019 ŐV hétvége fiúk üvegajtó
betörése a vendéglátó templomban, öt taggal beszéltem erről, a kárt harmadolva kifizette a helyi csapat,
a kárt okozó tag csapata és a körzet.
B - MEGJEGYZÉS:
A FENTIEK elolvasása után kérem gondoljátok meg: a körzetnek a KMCSSZ-től nincs sem budgetje
sem személyzete. Viccesen azt mondhatjuk, hogy ez a szervezést megkönnyiti, amennyiben
1- a körzeti par. csak magával kell egyeztessen, majd
2- utána a helyi csapatokkal alkudozva megszervezi a vendéglátó csapattal a programot.
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Új körzeti parancsnok esetén, ha az anyagiak megkivánják, fontos lesz egy éves utazási keretösszeg
kialakitása, hogy a csapatlátogatási munkáját ebben a földrajzilag szétnyúló körzetben el tudja
végezni. Ez a pénzbeli különbség az MCSSZ és a KMCSSZ között szerintem most már eléri azt a
szintet, amikor a mi lelkesedésünk kevés a lemaradásunk pótlására. Adott esetben ez vezetői
kiégéshez vezethet.
C -További Részletek:
1- csapatmunka helyszine,
2-parancsnoki állomány,
3-vezetőképzés,
4-helyi viszonyok városainkban.
1- Helyszin:
Változó a csapatok foglalkozásának helyszine, de mindenhol éves szinten állandó helyük van.
Boston templomtól bérel, átköltözött új helyre, renoválás miatt, állandó raktár, őrsi sarkok stb.
nincs.
Brunswick kiscserkészet a cs.házban, cserkészet a ref. templomban, itt hozzájárulást adnak, néha
programütközés lehet, de megvannak. Játszótér közelben. Csházat kinőtték.
Florida jó a cs-ház és a kertje, de a népes és hangos idősebb korosztály félti a házat a cs.től,
elképzelhető, hogy új helyre kell menniük.
Garfield – most 50 éves a cs.ház, jól belakják és a maguk urai ott.
New York – a Magyar Házban állandó helyük van, nincs elég őrsi szoba, nincs park a közelben (15
perc).
Wallingford a Magyar Házban stabil helyen, kicsi kert, autóparkolóban játszanak, sportpálya 8 perc.
Washington – a ház kicsi, de jól forgatva a programot megoldják, nagyszerű óriási kert,
gondolkodtak elköltözni, mert télire kinőtték, de inkább maradnak, szeretik és a szülőknek elérhető
helyen van.
2 – Parancsnoki állomány
Boston megoldották a cspk váltást. Gyurcsán Feri 5 évig stabil cspk volt, 2018 őszétől Halácsy Béla
és Fogarasi Kristóf közösen vezetik, mindkettő cst, kapcsolat a vezetésen belül jó. Várhatóan pár
évig ők vezetnek.
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Brunswick fiúk: ifj. Vajtay István erős munkájával a csapat megnőtt, Pista 2018 őszétől átadta a
vezetést Göndör-Fehér Péter cst.-nek. Péter M.o.-ra tervez költözni, igy újabb cspk keresése folyik.
Brunswick leányok: Varga Chillától Fári Viki vette át két évre, majd 2018 ősztől Kovács Erika, aki volt
már cspk. korábban is.
Florida: Szilágyi Noémi vezeti továbbra is. Új fiatalok sokat segíthetnek.
Garfield fiú és leány: stabilan vezeti a Marshall Laci és (Felsővályi) Olga házaspár, nem volt változás
most, a közetkező ciklusban (19-21) várható a cspk. utód állitása, ami a fiúknál nem lesz könnyű.
New York: Második éve stabilan vezeti Pándiné Kozma Kata cst. mindkét csapatot. Férje, Pándi Árpi
és mindkét oldalon cserkész hátterű nagyszülők segitik, hogy három kisgyermek mellett is sikeresen
menjen a két csapat. Az előző cspk, Jankura Krisztina is rendszeresen segit.
Wallingford továbbra is Gál András cst. a cspk, második gyermeke is megszületett, az első beállt
kcs-nek, Magyaródy Kati cst. pedig szülés után újra aktiv a kcs.-ben. Idővel András átadná, ha lesz
utód.
Washington három év cspk. munka után 2019 őszén Myslenski Adrienne cst. átadja Subert Lilla
st.nek a csapatot, ami most márciusban lett a szülők és tagok felé bejelentve.
3 - Vezetőség, csapatszellem, csapat létszám
Boston vezetése stabil, bár változások voltak. Gyurcsán Feri maradt és seniorként sokat segíti a
csapatot. Vámost(?) István Magyarországra költözött, egy cst.-st csoport (Tarcsa Edit, Dömötör
Csilla, Izsák Carolina) kevesebbszer, de felkérésre szivesen segit. Nagy volt az elvándorlásuk az st
szinten is, mindenfelé költöztek egyetemre. Halácsy Béla harmadik gyereke és Fogarasi Kristóf
esküvője mutatja, hogy az új vezetők magánélete is zajlik, de jól megoldják a munka felosztását. A
csapat szellem jól épül, a közetkező örsvezetői hullám erősödik, bár igen fiatal még. Csapatuk
létszáma csökkent, főleg a kcs. hiányosságai (komoly felnőttvezető hiánya) miatt. Egy megújuló
kapcsolat kiépitése az iskola és cscs között elindult.
Brunswick vezetése kisebb létszámú, mint ideális lenne, de erős. Chilla és Pista támogatják. Lassan
a fiúcscs csapatnál beérett az új őv gárda és a leányoknál is tehetséges ŐV-k vannak. Igen
szerencsés lenne, ha több éven át, ugyanaz a cspk lehetne. Most nyáron Zaha Dianna és Ádám
valamint Vajtay Gergő mennek nyáron cst.-re. A foglalkozások szelleme jó, energikus, a létszám
magas, és az elmúlt években visszaerősödött. A tavalyi csapattábor, hosszú idő óta az első, nagyon
jól sikerült, a két helyi csapat együtt csinálta. A csapatok továbbra is aktiv részesei a nagyon
sokszinű brunswicki magyar életnek, és aktivak a templomokban is.
Florida örömmel jelentheti, hogy van egy saját őv és a segédtiszt-jelölt (Szilágyi Öcsi, ex-Chicago) is
lassan beérik vezetésre. Itt tagság és vezetőségi logisztikai feladatok is vannak. Az idei cserkész
KCSP-s sokat segit a csapatnál. A csapat létszám alacsony és az őrsi rendszer kifejletlen még.
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Garfield vezetése érett, Olga és Laci tapasztalt vezetők, jól ismerik a helyi körülményeket. Lassan
kialakult egy jó leányvezetői utánpótlás (Hangyási Viki, Hirs Böbi, Kovács Petra) ami még Kozma
Fanni távozása után (Buffaloba) és sok erőt és jó rajpar. gárdát jelent. A fiúvezetőkből hiányuk van.
ŐV gárdájukban magas a hiányzás, könnyen lemondja egy ŐV a saját foglalkozását (!). A csapat
körüli hangulat jó, a csapat létszám stabil, nemrég KCSP-s segitséggel elinditott óvoda jó jel az
utánpótlás szempontjából. Kovács Petra és Kozma Fanni terveznek cst.-képzésre menni a nyáron.
New York erős leányvezetése, ami Jankura Kriszti alatt kialakult, továbbra is sokat segit és a
jelenlegi parancsnok is jó hangulatban, gondosan vigyáz rájuk és fejleszti őket. Fiúvezetői hiányuk
megvan, és a két csapatból a leány cscs jóval nagyobb és erősebb. Ez nem nagy gond, mivel a két
csapat, közös cspk. alatt mindent egyszerre csinál, de hosszabb távon megoldandó a fiú vezetői
képzés, hogy a 7. cscs ne olvadjon le. Tehetséges fiú vezetők vannak (Balogh Péter st, Márka Zsolt
ŐV) és Kata újabb fiú ŐV-ket küld a nyáron Fillmore-i képzésre. Létszám stabil, de kevés
fiúcserkésszel.
Wallingford csapat létszámához megfelelő senior vezetője van: Gál András vezeti, Magyaródi Kati
és Gál Emese lassan visszatérnek babáik után, jó KCSP-s cserkésszel (Papp Szilvia) és a kcs.-hez
beállt új felnőttcserkésszel (Fábryné Takács Gabi) idén is jól mentek előre. A szülői gárda most már
érti a kcs szinten a cserkészet lényegét és egy stabil 5-6 családból álló csoport kialakult, akik mellett
új szülők is ott vannak. KCSP mentoruk is egy cserkész szülő, Törgyekes Edina, akiben cs-vezetői, de
minimum fcs. potenciál is van. Zöldnyakkendős korosztályuk nagyon vékony, sokan elmentek vagy
elköltöztek, ez a korosztály még nem volt erős cserkészföldben, de a kicsik valószinű már
felnevelődnek majd a csapat számára. Létszám stabil.
Washingtonban nagyon jól jött ki a lépés a Myslenski Adrienne cspk és Siket Kati és Gyuri cst
vezetői hármas aktiv munkát és egységesitő (pacifikáló) szerepet is tudtak adni. Kialakult egy erős
szülői támogatás, van működő FB is és folyamatosan jó csapatszellemben és növekvő létszámmal
dolgoznak, jelenleg 12 őrsben 70-75 taggal a legnagyobb csapat. St utánpótlásuk vékony, sokan
elmentek más városba egyetemre, vagy akár visszaköltöztek M-o-ra. Kiscserkészetük nagyon erős,
még a Siket család (kcs- és cs, rajpar valamint 2 őv) elvesztése utan is három felnőtt vezető van itt
(McGinn Erika, Dömötörffy Éva, Kocsis Attila), cserkészrajuknál lesz vezetői űr, főleg, ha a rajpar lesz
a cspk. Igyekeznek szülői toborzással feljődni.
4 - Csapat és helyi viszony az iskolákkal és más magyar szervezetekkel:
Boston – kiscserkészetet fel kell töltenie, ehhez pozitiv visszejelzést kapott az óvodától és alsó
tagozatos Boskolától, ahol ezek a korosztályok erősek. Az új-magyar szülők nem ismerik eléggé a
cserkészetet, iskola után simán hazamennek, nem jönnek be a cserkészetre. Újraindítják a szülői
nevelést, amire most készülnek fel. Az iskola felsőtagozata viszont meg ott gond: elfogytak a tanulóik
és ott a cscs. igyekszik besegíteni. Mindezek mögött részben egy isk-cserk vezetői generáció
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kiöregedése, részben a mai szülők változásai is hozzátesznek. A pozitiv fejlődés idén tavasszal elindult.
Hung Soc of Mass-al a kapcsolat jó és pozitiv. Jó lenne formálisan is működtetni az FT-t, aminek FB
munkáját stabilan néhány cs.család jól végzi. Bostonban magyar papi vagy lelkészi szolgálat egyáltalán
nincs évek óta… A KCSP program itt nem működött jól, 2018 és 19-ben sem kértek.
Brunswickon pár éve jól egyeztetett a magyar iskola és a cserkészek és ennek az eredménye a
megtartható tizenévesek az iskolában és a cscs őv képzésének erősitése a Magyarságismeret anyag
iskolai tanitásával. A templomokkal a kapcsolat erős, a párhuzamos szervezetek (HAAC, néptánc)
erősitik is a cserkészmunkát és fel is szabdalják a családok és vezetők idejét és energiáját, nem juthat
mindenre mindig idő vagy erő. A református templom ad jelenleg otthont a (nagy)cserkészeknek,
továbbra is támogatja őket Nt. Ötvös Zsolt. Nagy öröm, hogy a HAAC is befogad körzeti
cserkészeseményt most már (Kodály Hétvége). A szülői közösség továbbra is nagyon aktiv,
rendszeresek az összejövetelek és magas szintű a közösségért végzett, kitartó munkájuk, ami a
körzetben példamutató. Juhász Imre atya segitsége a KCSP-sek befogadásával a plébánián, segit az
amúgy nagyon drága NJ-NY szállás gondon. A helyi vezetők segitsége az IB gyűlésnek helyet adni és a
központi cserkészbált megrendezni továbbra is nélkülözhetetlen és a körzet is ezért nagyon hálás. A
kezdetektől fogva aktivak a KCSP programban.
Florida helyi kapcsolatai nem könnyűek. A magyar házban nagy létszámú és igen aktiv idősélet is
folyik, ami a cserkészek felé néha konfliktussal jár (féltik a házat és szeretnék, ha a cserkészet elmenne
innen), ebben bizonyos személyes ellentétek is kijönnek. Noéminek nem könnyű és elképzelhető,
hogy ha kell, akkor más helyre mennek. A Venice és Orlando közötti magyar kapcsolat sem mindig
könnyű. Stabil helyi magyar iskola vagy óvoda hiányát a cserkészcsapat utánpótlása is megsinyli.
Valószinű jó lenne az alapoktól újrakezdeni az épitkezést, kis játszócsoportal vagy óvodával kitartó,
sokéves munkát vállalva, ha ehhez megfelelő személyeket lehet találni. A csapat, ha az idősek
szolgálatát is felvállalná, talán erősithetné a népszerűségét? A kis magyar baptista közösséggel jó a
kapcsolat.
Garfielden a megújulás már jó két éve tart és meghozza az eredményeket. A melrose-i magyar
iskolával jó a kapcsolat, sok az iskolás diák, aki cserkész is. Távol vannak egymástól de autókkal
átmennek. Az új, fiatal református lelkész. ifj. Vásárhelyi József maga is cserkész volt, a kapcsolat is
erősödhetne. Az új fiatal-os katolikus pappal, Balogh László atyával is jó a kezdeti kapcsolat, ki
kellene mindkettőt erősen épiteni, mert az előző évekhez képest a helyzet lényegesen jobb most. A
cserkészek óvodai munkakezdése nagyon pozitiv és jó minta más városoknak is. A Ligával a
hagyományok mentén a kapcsolat megvan, stabil. Második éve erős KCSP-seket kapnak, ami segiti a
helyi és a Szövetségi munkát is. Az FB munkája továbbra is jó kezekbe került Kozmáné Fejes
Zsuzsától Marshallné Huszti Mártihoz igy a kapcsolat erős és családias.
New Yorkban a Magyar Ház stabil otthont jelent a csapatnak. A környéken nehéz parkba menni, de
a Central Park és a csapat kisebb portyákkal ezt jól megoldja. A katolikus magyar templom sajnos
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megszünt, a református és baptista egyházakkal a kapcsolat laza. A közeli német templomban
barátságos otthonra találnak, amikor kell. A Magyar Ház vezetője, Nagy Ildikó jó kapcsolatot tart
fent az ott lévő szervezetekkel, köztük a cserkészekkel is támogató a viszony. A magyar iskolával a
kapcsolat megvan, rögtön az iskola ideje után, ugyan ott van a cserkészet. A kapcsolat erősitése
segithet a cserkészet utánpótlás nevelésénél és a szülői közösség épitésében is. New York-i szállás
nincs megoldva és nagyon drága, ezért a csapat évek óta nem tud KCSP-st fogadni. A Magyar Ház
KCSP-sével viszont jó lehetőség lehet a közös programok szervezése, ahogy ez néha történik.
Wallingford stabil a maga szintjén. Az iskola kicsi, de a helyszine pár percre a cserkészektől és a jó
időegyeztetés lehetőség a gyerekek közös foglalkoztatására. Néhány család a Fairfield-i környékről
is érdeklődik a cserkészet felé. Az elöregedő Magyar Ház-i tagság nagyon támogatja a cserkészek
jelenlétét, a megmaradást látják bennük. Sikerül a csapatnak az ünnepségeken is részt venni és az
őszi Magyar Fesztiválon is segitenek. Idei KCSP-sük nagyon jó. A szülői közösség is kezd összeszokni,
mint egy baráti társaság. Kihasználásra vár a z együttműködés a bostoni vagy garfieldi csapattal, és
volt már, hogy jött wallingfordi cserkész a bostoniak csapattáborába. Az iskola igazgatója egyben a
helyi kicsiny magyar református közösség vezetője is, Nt. Tóbiás Attila, akivel a viszony baráti.
Washington maradt a Falls Church-i amerikai cserkészházban, amit több más amerikai szervezet is
bérel. Itt minimális tárolási lehetőségük is van, a szülők is szivesen jönnek, itt van regös (- néptánc)
foglalkozásuk is, tehetséges tánctanáruk (Seres Kata) valószinű elmegy cserkész VK-ra is. A magyar
iskola nemrég a közelbe költözött, ahol a Marymount Egyetemen (katolikus, Arlington, VA-ban),
„virtuális Magyar Ház” ad nekik otthont. Talán lenne DC-ben beljebb is helye a csapatnak, de most
az iskola közelségével, az igazgató (Hydras Kinga) nyitottságával a cserkészekkel egyeztetett
időponttal (cs.ről mennek át a gyerekek az iskolába) jó, hogy itt vannak egymás mellett. Hosszabb
távon valószinű ez a környék két pólussal két csapatot is el tudna tartani, a másik a belsőbb
(Kossuth Klub környéki) magyarsággal, erre vezetői törzshiány miatt most nem is gondolnék. FT-jük
a helyi református egyház, aminek vezetője (Nt. Mayer Judit), átmenetileg Magyarországra
költözött, igy erős támogatásuk gyengült. A katolikus közösséggel, ami a városban messzebb van, a
kapcsolat laza. A nagykövetséggel a kapcsolat viszont virágzó, Gyombolai Pétert és feleségét,
Esztert 2018-ban felnőttcserkésszé avattuk, idén nyáron ők elköltöznek, de a nagykövet úrral is már
jó a kapcsolat.
Jó munkát,

Beadva, 2019 március 16.

Fogarasi Miki cscst,
NY körzeti parancsnok
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