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A cserkészet értékőrző és nevelő mozgalom

Az évek lassan elmúlanak de a cserkészet értékei
örökké megmaradnak. Mi is teszi a cserkészet értékeit
ilyen maradandóvá??? Vegyük csak egyszerű példának a
vezetőképző táborainkat.

VK táborok
Minden év augusztusának második hetében érdekes
eseményeknek lehetnek tanui azok, akik valami oknál
fogva a New York állambeli Fillmore városka tájékára
tévednek, oda ahol egy szép tábla hirdeti, hogy ez a „Sík
Sándor Cserkészpark”. A látogató ha hét közben érkezik,
250–300 fiú- és leánycserkészt talál itt, különböző táborokba elosztva, idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt.
Tanulás, móka, játék
Egyik helyen gyerekjátékokat tanulnak, máshol tájékozódás, elsősegély oktatás vagy népitánc tanulás folyik,
amott egy történelmi előadást hallgatnak, az egyik tisztáson pedig egy csoport a magyarságnevelés gyakorlati
problémáit vitatja. A hét közepe felé azután némelyik
csoport veszi a hátizsákját és elmegy egy napra kirándulni (portyára). Van ahol a tábortűz lángja is jegyzetfüzeteket világít meg, mert a tábortűzvezetést is tanulni
kell. És így folyik a vezetőképző tábor élete egy héten
keresztül, de azért játék és vidámság is akad bőven.
Búcsúzás, táborzárás — egy új barátság kezdete
Vasárnap a táborzárás istentisztelettel kezdődik. Az
egyik tisztáson egy protestáns lelkész mondja a prédikációt, egy másikon a katolikus pap misézik. A tábori
oltáron lévő kereszt magyar földbe van ágyazva.
Az istentiszteletet követi az ünnepélyes táborzárás,
aminek végén: zászló levonás, amit a táborparancsnokok „oszolj” vezényszava követ és ezután kitör a hangzavar. Közel 300, vagy néha annál több cserkész búcsúzik
egymástól: régi ismerősök, újonnan szerzett barátok; 15
év körüli őrsvezetők, kétszer vagy háromszor olyan idős

kiképzők, tisztjelöltek és táborparancsnokok; olyanok
akik először jártak itt, és olyanok akiknek már minden tisztás és útkanyar régi ismerősük; olyanok akik az
Egyesült Államok, és Kanada közeli vidékeiről jöttek és
olyanok akik Európából, Dél-Amerikából, vagy a közel
kontinensnyi távolságnak számitó nyugati partról érkeztek. Sőt időnként feltűnik egy-egy ausztráliai magyar
cserkész is.
Búcsúznak. A búcsú nem szomorú vagy melankolikus, hanem vidám: “...a viszontlátásra!!” Hol? Mikor?
Ki tudná megmondani? A következő tisztikonferencián
novemberben? A tavaszi kerületi akadályversenyen? A
jövőévi vezetőképző táboron? A 2015-ös jubileumi táboron? Ott a Sík Sándor Cserkészparkban? Fenn a kaliforniai Sierrákban? Európában a kerületi nagy táboron?
Clevelandban a Cserkész Napon? Vagy valamelyik cserkészbálon? Ki tudná pontosan előre megmondani?
De biztosan találkozunk előbb-utóbb valahol, és akkor hosszú évek után is régi barátokként jövünk össze.
És szinte bárhová is vet a világon a sors - legalább is azon
a négy kontinensen ahol magyar cserkészet működik baráti szeretettel fogadnak a cserkésztestvéreink.
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Kontinenseket áthidaló barátság
A magyar cserkészet egyik nagy ereje ez a ma már
kontinenseket átfogó baráti kapcsolatok “hálózata”, ami
közös táborokon és egyéb rendezvényeken szövődik,
alakul és erősödik. És ez egyedülálló erő, ami nemcsak
magyar nyelvi tudást ad, hanem magyar lelket, kapcsolatot és érzelemvilágot is.
Ehhez kapcsolódnak még új inditványaink is mint pl.
a középiskolai programunk, Balassi Intézetben a magyarságismereti ösztöndíj, az őrsvezető körút Magyarországon és még sorolhatnám a számtalan programot. Ez
a folyamat biztosítja majd számunkra, hogy a jövőben is
folytatni tudjuk magyarságmentő munkánkat.
A cserkész ideál győzelme
A világ változik, új kihívásoknak, de ugyanakkor új

lehetőségeknek nézünk elébe. Ami nem változik az a
cserkész ideál: elitnek lenni, úszni az árral szemben, de
nem öncélból, hanem azért, hogy szolgáljunk, hogy vállaljuk a magasabb eszményeket: Isten, haza, embertársak és a magyarság szolgálatát.
De ahhoz, hogy ifjúságunk ennek a mércének megfelelő nevelésben részesüljön, szükségünk van minden pártfogónk segítségére, szíves támogatására. Itt az
alkalom mindannyiunk számára, hogy cselekedjünk.
Kérjük, lehetőségeihez mérten, a mellékelt válaszív és
válaszboríték felhasználásával mindenki járuljon hozzá
bőkezűen ahhoz, hogy munkánkat ezévben is sikeresen
folytathassuk.
Segítségét előre is megköszönve, kívánunk
Jó munkát!

Cserkészbál Clevelandben
A clevelandi magyarság egyik legkiemelkedőbb közéleti eseménye az immár 58.alkalommal megrendezett cserkészbál, melyre idén május 10én került sor. A 250 jelenlévő nagy része cserkész volt,
azonban szülők, öregcserkészek és pártoló tagok is tiszteletüket tették ezen a jeles eseményen. A bál három fő
funkcióval bír: amellett, hogy jótékonysági célokat szolgál
a kulturális hagyományok óvását is ellátja, illetve kitűnő
alkalmat biztosít az Amerikában élő magyarság találkozására és kulturált keretek közt történő szórakozására. A
Double Tree Hill Hotelben a talp alá valót a Harmonia zenekar biztosította, népi örökségünk megelevenítéséről pedig a clevelandi Regős Csoport gondoskodott Palotás táncaik bemutatásával.

Cserkészet felnőtteknek Londonban
Az elmúlt időben Angliában nagy igény mutatkozott
egy magyar cserkészcsapat megalapítására, cserkésztestvéreink egy része pedig lelkes segítséget mutatott
ebben. Öt kiképző vett részt az első foglalkozáson, mégpedig németországi, svájci, ausztriai és magyarországi
csapatokból. A jelenlegi fázisban a fiatalok megmutatták az érdeklődő felnőtteknek, hogyan dolgoznak a cserkészek, mit kell
tudni a mozgalomról, hogyan épül fel
az őrsi rendszer, vagy, hogy mi is egy
jó tábortűz titka. Emellett megismerték
azt, hogy milyen módszertani játékokkal tanítják a cserkészvezetők a történelmet, csomózást vagy a népdalokat.

Mivel több résztvevő eddig még nem volt kapcsolatban
a cserkészettel, így az alapokat is el kellett nekik mondani. Kezdve Baden-Powellel, a cserkészet alapítójával,
egészen a mostani Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
kialakulásáig. Az oktatást egy gyakorlati bemutató követte, ahol a korábban elsajátított praktikákat a résztvevők a
vezetőkkel együtt adhatták át
a gyerekeknek egy őrsi foglalkozás keretében. Sikerült előkészíteni a nyári csapattábort
is, amit a londoni felnőttek
már önállóan vezettek le júliusban.

Hol vagyunk és hova tartunk

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség hagyományos évi kaliforniai tiszti értekezletét 2014. március
1-én és 2-án tartotta meg a San Francisco közeli Woodside Priory-ben, a bencések patinás gimnáziumában. A hat
kaliforniai és az újonnan alakuló
Las Vegas-i cserkészcsapatok vezetői
összejöttek megoldásokat keresni az
időszerű gondjaikra, és meghallgatni
a KMCSSZ elnökének beszámolóját a
magyar cserkészet helyzetéről szerte a
világban. Ismertetésre került a körzetekben újonnan alakuló csapatok munkája és a 2015-ös Jubileumi Nagytábor
előzetes tervei is. A témához kapcsolódóan a fiatalok igényeit kiszolgáló közösségi médiáról, és az abból kovácsolható
előnyökről is beszéltek a vezetők a cserkészet kapcsán. Az ebből átívelő beszélgetés
a tiszti értekezletek vonzó hatását taglalta, illetve hogy
ezt hogyan lehetne erősíteni, különösen a fiatalabb vezetők körében. Az általános évértékelő beszámolók után a
szövetség elnöke röviden ismertette a magyar cserkészet

történetének főbb állomásait, ezzel kihangsúlyozva a cserkészet

két fő célját: az ifjúságnevelést és magyarságunk megőrzését. Ennek kapcsán vázolta az Összmagyar Cserkészstratégiát, amelyben – a
Bethlen Gábor Alapkezelő pályázati támogatásával – az
anyaországi, határon túli és nyugati cserkészetünk komoly létszámnövekedést valósít majd meg.

55. Cserkészbál Hamiltonban
2014. május 10-én került sor a
hamiltoni 27. sz. Kaszap István és
59. sz. Erzsébet Királyné cserkészcsapatok fennállásának 55. évfordulójára megrendezett Cserkészbálra.
A rendezvény helyszínéül a
hamiltoni
Szent Ist-

ván Római Katolikus Egyházközség
díszterme szolgált, melyet nem csak
jókedv és kacagás töltött meg, de a
töltött káposzta átható illata, majd a
csokoládétortától maszatos gyerekek
sikoltozása is. A még 1974-ben, Solymos János plébános biztatására megalakult néptánccsoport jelenlegi tagjai varázsolták igazán mozgalmassá
az összejövetelt, megmutatták, mivel
szokták elkápráztatni a közönséget

nemzeti ünnepeinken, fesztiválokon, közösségi- és jótékony célú rendezvényeken. A bemutatót követően
a Szinkron muzsikált a szórakozni
vágyó résztvevőknek. Az este folyamán megtekinthetők voltak Pusztai
Erzsébet kézimunkái, magyar népviseletbe öltöztetett babái. Este 10 órakor tombolasorsolásra is sor került,
amely fokozta a már megalapozott
jó hangulatot.

Frankfurti Cserkésznap
Mint minden évben, idén is nagyszabású cserkésznapot rendezett a frankfurti 84. sz. Lehel Vezér cserkészcsapat május 1-jén. A reggeli órákban még az esőfelhők
riogatták a cserkészeket, amik azonban hamar eltünedeztek, így a jelenlévők bátran összemérhették ügyességüket cserkészfogócskában, röplabdában és fociban is.
A csapatjátékokat korosztályos játékokkal színesítették,

majd a végső nagy összecsapást, a frankfurti és a mainzi csapatok döntőjét kísérhették izgatott figyelemmel a
nézők. Az időjárás a nap végére keresztülhúzta a cserkészek terveit, a felhőszakadás miatt az esti tábortüzet
törölni kellett, azonban ez sem szeghette a résztvevők
kedvét, elmondásuk szerint nincs olyan időjárás, ami eltántorítaná őket. Jövőre ugyanitt folytatják.

Hagyományos szavalóverseny a New York-i körzetben

A kétévente megrendezett szavalóverseny döntője az egyik legsikeresebb programja a New York-i körzetnek, amelyik a magyar szellemi értékek irodalmi ágának terjesztését fejleszti, a magyar cserkészet sokoldalúságát bizonyítva.
A versmondók négy város hét csapatából nagy izgalommal sereglettek össze a New Brunswick-i Teleki Pál Cserkészházban, ahol 34 továbbjutó négy korosztály két kategóriájában versenyzett közel 100 fős közönség előtt egy kötelező és egy szabadon választott verssel. Sok gyermek csak hallomásból ismeri Magyarországot, így különösen nagy dicséretnek számít és a versenyzők
felkészültségéről is tanúskodik, hogy a legtöbben megakadás nélkül szavalták el a választott műveket. A bírák 4 kategóriában zsűriztek: figyelték a pontos verstudást, a kiejtést, a fellépést és a vers
átélését. Ennek a versengésnek különösen megnőtt az értéke, mert
nemcsak a versek és a költészet iránti vonzódást hangsúlyozza, hanem hitet tesz az anyanyelv iránti szeretet és a magyar irodalom
megbecsülése mellett is. A magas szintű versmondások arról tettek
tanúságot, hogy fiataljaink komolyan vették a feladatukat és ismét
bebizonyították, hogy Magyarországtól sok ezer kilométerre is él és
virágzik a magyar kultúra a magyar cserkészcsapatokban.

Továbbképzésen a keleti tengerpart
fiatal vezetői

A körzet legújabb csapata, a connecticuti Beodray Ferenc
cserkészcsapat látta vendégül az érkező washingtoni, bostoni,
garfieldi, New Brunswicki és New Yorki vezetőket. Több, mint
40 ember képviselte a körzet mind a 9 csapatát. A hétvége sajátossága volt, hogy a kiscsoportos foglalkozásokhoz kialakított
őrsök érdeklődési kör szerint oszlottak meg, segítve az ismerkedést és a közös kibontakozás lehetőségét. A hétvége során felelevenítésre került, hogy hogyan kell sikeres munkatervet írni, a
próbarendszert helyesen alkalmazni, hogy kell jó időbeosztást és
leltárt készíteni. A praktikus dolgok mellett kellő figyelmet fordítottak a vezetők és vezetettjeik lelki kapcsolatának kialakítására,
a hiányok felmérésére, a magyarságuk szilárdítására. A tanultakat
rögtön ki is próbálhatták a fiatalok a wallingfordi csapat mintafoglalkozásain. A második napnak a központi témája a jövőről
való helyes gondolkodás volt, a gyerekek felvázolták, mi szükséges ahhoz,
hogy cserkészetünk négy év
múlva is megállja a helyét, illetve hogy valószínűleg a következő vezetői generáció hogyan tudja majd vezetni az őrsét, csapatát.
A foglalkozásokat állandó nyelvi,
ügyességi és cserkésznevelési gyakorlatok színesítették.

50. Melbourne-i Cserkészbál

A nagysikerű rendezvény sok cserkészünk
életében nagy várakozást követ, ugyanis
gyakran ez az egyetlen alkalom, ahol találkozni tudnak az egymástól távolról érkező
vendégeink, így mindig különösen megható pillanat a vendégek érkezése, egymásra
találása. A szokás nem szakadt meg idén
sem, csapataink apraja-nagyja kivette részét
a szervezésben és lebonyolításban, hogy aztán a bálon elégedettséggel ünnepeljen. Régi
hagyomány, hogy a terembe elsőként az aktuális év bálanyja lép be, akit nagy örömmel
fogadnak a jelenlévők. Az előző években
ezt a megtiszteltetést elért asszonyokra is
gondot fordítunk, kiscserkészeink köszönik
meg munkájukat egy-egy szál virággal. A
vendégek üdvözlését követte idén a kilenc
díszmagyarba öltözött pár, akik palotás táncukkal nyitották meg a bált és adtak igazán
magyaros hangulatot az estének. A fenséges
vacsora csak fokozta az élményeket, majd a
késő éjszakába nyúló mulatság tetőzte azt.
Mint már hagyományosan, ez alkalommal
is a szeretet körrel zárult a rendezvény, ezzel
adva igazán cserkészies keretet a bálnak.

Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435, U.S.A.
Telefon: 973-874-0384. Honlap: www.kmcssz.org
A szám kiadását a Bethlen Gábor Alap biztositotta

