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Tájékoztató

A világjárvány okozta
korlátozások miatt
eseménynaptárunk ezúttal
elmarad.
A szövetségben áttértünk az
online cserkészmunkára.
Nézd meg a KMCSSZ
honlapján a virtuális
segédanyagainkat, ötleteinket
a járvány idejére.
https://kmcssz.org/site/virtualiskepzesi-otletek/
Reméljük, hogy hamarosan
gazdag programkínálattal
és táborokkal, kirándulásokkal,
cserkész hétvégékkel teli
naptárral jelentkezhetünk.
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Calgary-i cserkészek
tábortűzi estje
Január utolsó szombatján nagyszerű hangulatban
telt a 73. sz. Patrona Hungariae lánycserkészcsapat
és a 74. sz. Kapisztrán Szent János cserkészcsapat
által szervezett hagyományos Tábortűzi Est, mely
vacsorával, hazai ízekkel, és kedves műsorral várta
a látogatókat. A vacsora utáni tombolán értékes és
ötletes nyeremények találtak gazdára. A tábortűz
témája idén a közelgő nyári olimpiához
kapcsolódóan a magyar sportvilág lett.
Sporttörténetünk kiemelkedő alakjait, s elért
csodálatos győzelmeiket elevenítették meg a
színpadon a cserkészcsapatok tagjai. A műsort az
Ismerős Arcok zenekar Nélküled c. dalának
eléneklésével zárták a cserkészek, amely az
ötmillió magyarra utalás révén a nemzeti
összetartozás himnuszává is vált. *Tovább a
cikkhez*
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Teltház a clevelandi cserkészebéden
A Cserkészbarátok Köre és a clevelandi cserkészcsapatok az idén újra sok
szeretettel várták a kedves vendégeket, jelenlegi és régi cserkészeket a mára már
hagyományossá vált Cserkészebédjükre. A rendezvénynek a Szent Imre Templom
nagyterme adott otthont 2020. február 23-án. Szentmisével kezdődött a rendezvény,
majd ebéddel és műsorral folytatódott. Ezeken túl az esemény az összetartásról,
egy közös eszme iránti elkötelezettségről, alázatról, önkéntes munkáról,
vidámságról, csapatmunkáról, a generációk összekapcsolásáról, életre szóló
barátságokról, egy nevelési formáról, a magyar kultúráról, egy nemzetről szól.
Amikor tiszteljük egymást és megmaradunk a különbözőségek árnyalataiban, de
mégis egyek vagyunk és egy közös eszmét képviselünk. *Tovább a cikkhez*

Téli táboroztak a montreali cserkészek
Január 17-19. között téli tábort szervezett a montreali 37. Szent Margit
lánycserkészcsapat és a 23. Szent László fiúcserkészcsapat St-Adolphed'Howardon a Camp Kinkora táborozóhelyen. A tábor kerettörténete Szent István
köré épült, mivel a csapatok így készültek a nyári Jubileumi Nagytáborra. A napok
mottóit Szent István Imre herceghez intézett intelmeiből adták. A kézművesség
mellett hócsata és szánkózás, mesehallgatás, szentmise, tábortűz is volt. A tűz
szikrája a cserkészlelkekben igazi lángra kapott, amit újra és újra továbbadni nemes
feladat és kötelesség. *Tovább a cikkhez*
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Rajzverseny a New York-i
körzetben
A New York-i körzet csapatai az immár
hagyományosnak számító
szavalóversenyüket a vírus miatt
kénytelenek voltak jövőre halasztani,
helyette rajzversenyt hirdettek „Mi hiányzik
legjobban a cserkészetből?” témában. A
koronavírus miatt sok program elmarad,
az élet azonban nem áll meg a KMCSSZben. A csapatok online alkalmazásokon
keresztül tartják őrsgyűléseiket, a
gyakorlati munkát pedig videókkal vagy
otthon megvalósítható feladatokkal,
„küldetésekkel” pótolják. Reméljük,
hamarosan minden visszatér a
megszokott kerékvágásba, addig is
otthonról kívánunk mindenkinek jó
munkát.*Tovább a cikkhez*

A readingi cserkészek
mozgalmas kirándulása
2020. február 8-9. között cserkész
hétvégén vett részt a Reading-i SzentGyörgyi Albert cserkészcsapat a Goring-i
cserkészparkban. A túra alatt jutottunk el
a táborhelyünkre, miközben a hóvirág
mezőket és az ébredő erdőt csodálhattuk,
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métáztunk, sátorállítási versenyben, majd
egy mozgalmas tábortűzön vettünk részt,
melynek a végén ezen a hétvégén is egy
új cserkészjelöltet fogadtunk körünkbe.
Másnap megszavaztuk új raji nevünket,
ami a Hupikék Törpikék raj lett. *Tovább a
cikkhez*

Virtuális cserkészet Stuttgartban
a járvány alatt
Ugyan a járvány okozta korlátozások miatt nem gyűlhet
össze a stuttgarti 81. sz. Dobó István cserkészcsapat,
de a karantén ideje alatt sem állt meg a cserkészélet. A
vezetők rendszeresen küldenek izgalmas feladatokat,
videókat a cserkészeknek. Összeállítottak egy „Koronakülönpróbát” három korosztály számára (kiscserkész,
cserkész, őrsvezető) amiben különböző cserkész-,
magyarság-, és természetismereti feladatokat kapnak a
cserkészek. Elindult egy levél-lánc is. Nagyon jó látni,
hogy a technikai körülmények és a lelkesedés együtt
csodákra képes. Folyamatosan magas létszámmal
zajlanak a foglalkozások. *Tovább a cikkhez*

Cserkészek műsora a Stuttgarti Magyar Bálon
2020. január 25-én rendezték meg a 45. Stuttgarti magyar jótékonysági bált, amelynek
keretében a magyar történelem jeles epizódjait jelenítették meg élőzenés kísérettel a 81.
sz. Dobó István cserkészcsapat tagjai. Régi hagyomány a csapat fellépése. A
csapatfoglalkozásokon a vezetők irányításával nagy erőkkel készültek jelenetekkel,
jelmezekkel és díszletekkel. A bálon idén Jabonkay Lídia kapta meg a stuttgarti
magyarságért díjat, meghálálva több évtizedes odaadó munkáját. A műsor végén a
díszvendégekkel közösen, állva énekelték az Ismerős Arcok Nélküled című dalát. Mind
örömmel emlékezhetünk egyrészt történelmünk nagyjaira, másrészt erre az estére, mert
magyarnak lenni büszke gyönyörűség. *Tovább a cikkhez*
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Beindult a cserkészév Sydneyben
A február Sydneyben igen különleges volt, a hónap elején nemcsak a Magyar Iskola, de a
hónap végére a cserkészet is újra megkezdte munkáját a fiatal magyarok körében.
Február 29-én ünnepélyes keretek között indították a cserkészévet. Hat év után Pósa
Zoltán cserkésztiszt átadta a 30. számú Kőrösi Csoma Sándor fiú cserkészcsapat
vezetését Langmár János cserkésztisztnek. A délután további részében őrsi
foglalkozásokra került sor, a segédtisztek pedig elkezdték felkészíteni a nagyobb
cserkészeket az őrsvezetői képzésre. Mindemellett farsangi meglepetésben részesültek
mind a cserkészek, mind az őket kísérő szülők, majd egy finom fánk és egy kávé mellett
töltöttek el egy kellemes délutánt együtt. *Tovább a cikkhez*

Őrsvezetői hétvégét
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tartottak a washingtoni
cserkészek
A 4. számú Bátori József cserkészcsapat
vezetői hétvégét tartott január 24-26.
között Sabillasville-ben, Marylandben. A
hétvégén az őrsvezetők a következő félév
terveit készítették el. Szent István
államalapításáról volt egy szerepjáték,
„István a király” című rockoperát nézték
meg, kézműves foglalkozás is volt. A
napot tábortűzzel zárták. A zászlólevonás
után síeléssel és hódeszkázással töltötték
az időt a résztvevők. *Tovább a cikkhez*

Továbbképzés vezetőknek az amerikai fővárosban
A KMCSSZ egyik jól bevált vezetői továbbképzési módszere az évközi vezetőképző
hétvége. Ez körzeteken belül kerül megrendezésre, ahol a csapatok egymás között
elérhető távolságban vannak. Két szomszédos körzet, New York és Cleveland, elkezdte a
közös VK hétvégék szervezését. Idén Washington DC csapata volt a házigazda. A hétvége
során szó volt a jó őrsi foglalkozás titkairól, a rajparancsnok feladatairól, Isten szerepéről
az életünkben. Minta őrsi összejövetelt tartottak, vezetői életpályamodellt alkottak, a napot
tábortűzzel zárták. Az ilyen programok által erősödik a vezetőkben a tenni akarás érzése,
közös élmények születnek. *Tovább a cikkhez*

Portlandi beszámoló
Eredményes és élménydús évet tudhatnak maguk
mögött a portlandi cserkészek. A rendszeres őrsi
foglalkozások mellett vízi hétvégét szerveztek a
Willamette folyón. A túra alatt megtanultak kajakozni a
gyerekek, a tűzgyújtást és a sütést gyakorolhatták, de az
úszás sem maradt ki a programból. Téli tábort is
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szervezett a csapat, mely a Pál utcai fiúk története köré
épült. Amellett, hogy megvédték a Grundot, jutott idő
kézműveskedésre, táncra, játékokra és persze
éneklésre a tábortűz mellett. Megemlékeztek az 184849-es szabadságharcról, március végén a Seattle-i 45ös Fekete István cserkészcsapat díszvacsoráján vettek
részt, áprilisban húsvétra készültek, a cserkészév végén
Corvallisban kirándultak. *Tovább a cikkhez*

TRIANON 100 - Nemzeti Összetartozás Napja, június 4.
Az I. világháborút követően, 1920. június 4-én írták alá Franciaországban, a Versailles-i
Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, ami szétdarabolta a történelmi
Magyarországot. A trianoni béke szerint, a háború veszteseként Magyarország elveszítette
területének és lakosságának kétharmadát, ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer
területű, húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost
számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a
Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke minden más
szempontból is gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelőseként óriási
jóvátételt szabott ki Magyarországra, hadseregét 35 000 főben határozta meg, és számos
egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán sértette a vesztes állam szuverenitását. Az
elcsatolt régiókban azóta is élnek a magyar közösségek, és igyekeznek megőrizni
identitásukat, nyelvüket, kultúrájukat.
2010-ben Magyarország Kormánya június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjának
nyilvánította. Ezen a napon magyarok szerte a világban megemlékeznek a Trianoni
szerződés igazságtalanságáról és következményeiről, de egyben ünneplik élő
közösségüket, megmaradásukat és összetartozásukat.
Idén, 2020-ban Trianon 100 éves évfordulóján több kezdeményezéssel is igyekeznek
megemlékezni a magyar közösségek. Mi cserkészek, az Összetartozásunk Tüzét gyújtjuk
meg június 4-én 20:20-kor. Csatlakozz Te is a közös megmozduláshoz! Emlékezz
családdal, barátokkal, cserkészcsapattal bárhol is élsz!
Részletek és csatlakozás itt: www.gyujtsukmeg.ma
Wass Albert: Üzenet haza
Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
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Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést.
Ha vakond túrja is a gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak;
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa
s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt…
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.
Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentom Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
És üzenem a volt barátaimnak,
kik megtagadják ma a nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is a barátjok leszek
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.
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És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
s a víz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.
Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.
*Tovább a cikkhez*
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