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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/virtualis-
kepzesi-otletek/

Reméljük, hogy hamarosan
gazdag programkínálattal
és táborokkal, kirándulásokkal,
cserkész hétvégékkel teli
naptárral jelentkezhetünk.

 
 

70 éves a brazíliai magyar
cserkészet
A brazíliai magyar cserkészet története nemes
helyet kapott a magyar cserkészet történelmében,
ugyanis Brazíliában alapították meg az első
tengerentúli magyar cserkészcsapatot 1949-ben
Rio de Janeiróban 13. Szondi György néven. Egy
év múlva São Paulóban is megalakult az Árpád
Vezér nevű cserkészcsapat, majd 1952-ben a 25.
Szent Imre és a 36. Dobó Katica fiú- és
lánycsapatok. Később alakult további két
cserkészcsapat, a 40-es Zrínyi Kata lánycsapat és
a 64-es Zrínyi Péter fiúcsapat. Közben Rióból a
magyarok lassacskán elvándoroltak, elfogytak, így
1985-ben Rióban megszűnt a cserkész
tevékenység, és az első tengerentúli csapat
cserkészparkja bezárta kapuit. São Paulóban a 90-
es években még mind a négy csapat működött, de
mivel itt is folyamatosan csökkent a létszám, 2003-
ban összeolvadtak. Az első tengerentúli magyar
cserkészcsapat előtt tisztelegve megkapták a 13.
Szondi György nevet. Tavaly ünnepelték a brazíliai
cserkészet fennállásának 70. évfordulóját. Jelenleg
a csapat közel 40 tagból és 4 aktív őrsből
áll. *Tovább a cikkhez*

Zajlik az élet a németországi
cserkészparkban
A járvány alatt kihasználtuk az időt, hogy rég
esedékes munkákat elvégezzünk a kastli Hárshegy
Cserkészparkban. 22 felnőtt több, mint 800
munkaórát végzett a park fejlesztésével. Persze
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segítettek a gyerekek is. Felújítottuk a tanösvényen
a táblákat és a kihelyezett állatokat. Kívül-belül
kifestettük a cserkészházat, fatárolót építettünk a
pavilon mellett. Jurtákat állítottunk a kőbányában.
Végül június közepén 10 fiatal cserkészvezető
sikeresen elvégezte a Sastoll próbát, amihez 24 órát
töltöttek egyedül az erdőben. Mindenkit vár a
felújított ház és park. *Tovább a cikkhez*

Újra kirándulhattak a montreali cserkészek
Ezt az évet nem így terveztük, de próbáltuk a legjobbat kihozni belőle. Habár a
tervezett programjaink nem valósultak meg, a modern kor kommunikációs
eszközeivel sikerült a csapatok vezetőivel, a családokkal, cserkészekkel online
tartani a kapcsolatot. Még virtuális tábortűz is volt, sokunk örömére. Ahogy enyhültek
a szigorítások a csapatok egy-napos kiránduláson vettek részt Chambly városánál,
ahol kajakozással, erődlátogatással, tájfelismerő akadályversennyel töltöttük az időt
a Richelieu folyó mellett. Mindenki érezte, hogy a cserkészet igazán Isten szabad
ege alatt működik. *Tovább a cikkhez*

A Perth-i
felnőttcserkészek éves
találkozója
Június utolsó hétvégéjén volt a helyi
cserkészcsapat évente megtartott
találkozója, amit mindig László napon
tartanak, ezzel is tisztelegve régi
cserkészvezetőjük, Csaba László előtt. A
helyszín a Perth-től nem messze lévő
Leschenaultia tó, ami korábban a
cserkésztáboroknak adott helyet. A
zászlófelvonás és Himnusz után a
gyerekek játszottak, készült a barbecue,
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régi emlékeket, dalokat idéztek fel a
résztvevők.  A nap egy rövid portyával
zárult a tó körül.*Tovább a cikkhez*

A koronavírus sem állítja meg a readingi cserkészeket
A márciusban kirobbant világjárvánnyal foglalkozásainkat, táborainkat el kellett
halasztanunk, ám ez a cserkészeket nem zavarja: online folytatjuk a találkozásainkat! A
kiscserkész korosztályunknak egy karanténban teljesíthető bingót szerkesztettünk. A
Kiscserkész Karantén Kihívásokat teljesítők felvarrót kaphattak. A cserkész korosztályunk
hetente tart őrsi foglalkozásokat. Számukra is elkészült a CsKK, valamint csatlakoztak egy
titkos küldetéshez az ipolysági cserkésztestvéreinkhez. Online lány- és fiú estet is
tartottunk. A lányoknak beszélgetés, filmezés, süti sütés és öltözködési, viselkedési tippek
volt a program. A fiúk pedig helytállnak a férfiasabb dolgokban: sátrat állítottak, kinn
aludtak, vacsorát főztek maguknak.  *Tovább a cikkhez*

A Sao Pauló-i Simon Bálint Cserkészpark
A São Pauló-i cserkészek Simon Bálint cserkésztisztről elnevezett cserkészparkjukban
szokták tartani az összejöveteleiket. Ahogy megérkeztünk a parkba, csak ámultunk a

https://kmcssz.org/site/2020/07/22/a-perth-i-felnottcserkeszek-evi-talalkozoja/
https://kmcssz.org/site/2020/06/03/a-koronavirus-sem-allitja-meg-a-readingi-cserkeszetet/


2020. 09. 14. *|MC:SUBJECT|*

file:///C:/Users/jakabannamaria/Downloads/MCS_2020_3.html 4/4

látványtól. A domboldalon fekvő, pálmafákkal, bambuszokkal, lapulevelekkel és más
növényekkel övezett, teraszos telek valami csodás, és ami még ennél is fontosabb,
nagyszerű otthont ad a cserkész foglalkozásoknak. Cserkészkedni mindenhol öröm, de
egy ilyen helyen még inkább az.
Sajnos a világban zajló események miatt nem tudtunk kimenni újra a cserkészparkba.
Amíg az otthonainkba vagyunk kényszerítve, habár a filozófiánk alapját képező
természetközelség most nem megvalósítható, korosztályonként különböző feladatokkal
töltjük ki az időnket. Népdalokat tanulunk, online tartjuk aktívan a cserkész közösséget és
nagyon várjuk, hogy a pálmafák alatt együtt lehessünk megint. *Tovább a cikkhez*
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