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Cserkészet a magyarság szolgálatában

Itt a tavasz, ébredezik a természet.
A diaszpórában élő magyar fiatalok jobban összetarA gyermekek egyre több időt tölthetnek végre a sza- tanak, életre szóló barátságokat kötnek, mivel hasonló
badban, a foglalkozások kiszabadulnak a négy fal közül. érdeklődésű, hasonló értékekkel rendelkező személyek
lehetnek együtt. Ez nagymértékben segíti a magyarság
Cserkész munkánk célja a nevelés, és a magyarság- fennmaradását az országhatárokon kívül is.
érzés elmélyítése a diszpórában élő fiatalok körében is.
Erre remek lehetőséget nyújt a cserkészmozgalom, ahol
Ahhoz, hogy a fiatalok érdeklődését fenntartsuk, sok
kis csoportokban tanulhatnak cserkészeink őrsökben, színes, érdekes programra van szükség. Ilyenek a helyi
és ahol az őrsökből építkezve óriási közösségek rendezvényeken kívül a különböző ösztöndíjak, vagy a
alakulhatnak ki.
nyaranta megrendezett „ŐV körút”, amikor a KMCSSZben végzett fiatal vezetők kéthetes utazás alkalmával
A diaszpóra megismerik országunk több régióját. Kapcsolatokat
magyarjai szá- építhetnek magyarországi cserkészekkel, melyek révén
mára
nagyon kölcsönösen további lehetőségek nyílnak a világ felfefontos ez az el- dezésére. A legtöbbjük, bár 13-15 éves
foglaltság, hiszen fiatalokról van
nekik ez az egyik szó, ezen körlegfontosabb le- út alkalmával
hetőség Magyar- jár először Maország szokása- gyarországon.
inak megismerésére, anyanyelvünk minél pontosabb
elsajátítására, egyáltalán magyarság tudatuk megtartáLegalább en�sára. Vagy talán ez az egyetlen módunk rá. Ilyen távol nyire
fontos,
az óhazától nem ritkán másod-harmad generációs ma- hogy a vezetőgyarnak lenni a külföldi magyar cserkészet nélkül szinte inket folyamatos
lehetetlen lenne!
képzésben részesítsük küldetésük még hatékonyabb elvégzése érdekében.
Elidegenedett, gépies világunkban a cserkészek tartA vérfrissítés, új ötletek, a játszva tanulás, szerveják még az igaz emberi értékeket. Ilyen az emberséges- zetfejlesztés elősegítésére rendszeresen konferenciáség, a személyes találkozók fontossága, a testvériesség.
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kat, vezetői továbbképzéseket
szervezünk, ami
a cserkészet minőségének
és
létszámának növekedését is magával hozta.
A különböző
cserkész rendezvényeken a megcélzott korosztálynak megfelelő programra van szükség, más esetekben viszont a különböző
generációkat kell összehoznunk. Hisz annak ellenére,
hogy rengeteg tudást átad a vezető a reá bízott egyéneknek, teljesen más szelleme van, mikor a fiatal felnőttek
mesélnek az ösztöndíjasként, esetleg csak a vakáció alatt

Magyarországon töltött élményeikről, tapasztalataikról
azoknak a gyermekeknek, akik még sohasem járhattak
ott, ahonnan családjuk származik.
Napról napra újabb kihívásoknak kell megfelelnünk,
cserkészetünk hajóját minden irányból csapkodják a
tenger habjai, viszont az eszmék, a cserkésztörvények,
melyek szerint élünk, örökké fennmaradnak. Hiszen
már nem egyszer bizonyította az élet, hogy amit a cserkészet megalapítója, Bi-Pi hagyott ránk, megállja a helyét a világban, bármi is történik.
Ebben a harcban minden támogató kézre szükségünk
van, mivel munkánk segítségével hozzájárulhatunk a világ jobbá tételéhez.
Kérjük, adakozzanak idén is bőkezűen, hogy minél
több álmunk valósulhasson meg, és minél több tenni
vágyó magyart vonhassunk be a cserkész létünkbe.
Segítségét előre is megköszönve, kívánunk jó munkát!

Kodály hétvége
Magyar népdalgyűjtőnkről emlékeztek meg a
Wallingfordban megrendezésre került XXI. Kodály
hétvégen. A keretmese szerint Kodály Zoltán időgépét
egy gonosz farkas elfújta és széttörte, melynek darabjait
kellett a következő napon az őrsöknek visszaszereznie,
hogy Kodály eljuthasson a csángókhoz. A nap folyamán
rengeteg éneklés, tanulás, kézműveskedés színesítette a
programot, ahol korosztályonként mindenki megtalálta
a neki tetszőt. A sikeres akció után a rendezvényt közös táncházzal zárták.

Los Angeles-i Cserkészbál

Az immár negyvennyolcadik alkalommal megrendezett cserkészbálon több mint 300 vendég fő vett részt.

A már hagyománynak számító
Regős táborban ezúttal a mezőségi
tájegység kultúrájával, történelmével, földrajzával, és néprajzával ismerkedhettek meg a fiatalok, akik
Sydney-ből és Melbourne-ből érkeztek. A résztvevők színes programokon vehettek részt, többek
között mezőségi népdalokat tanultak, táncoltak, kézműveskedtek, és
minden estét élő zenés táncházzal
zártak. A tábor minden alkalommal remek lehetőséget nyújt arra,
hogy a cserkészek egymástól tanuljanak, és nagyszerű időt töltsenek
el a magyar hagyományok megismerése közben.

Ebben az évben Oriold Alpárt választották meg a bál
díszelnökének megtisztelő szerepére. Alpár rendkívül
fontosnak tartja a magyarság megőrzésének szellemét,
amit a cserkészetben tud igazán kifejezni. Sokat segít
a csapatok fejlesztésében, illetve új csapatok beindításában is. A rendezvényen részt vett Dr. Kálmán László, Los Angeles-i Magyar Főkonzul Úr is, aki köszöntő
beszédében kiemelte a cserkészet fontosságát, valamint
azt, hogy a mozgalom a nemzet és az emberiség javát is
szolgálja. Az idén 50 éves Kárpátok népitánccsoport is
fellépett, kalotaszegi és kalocsai táncokkal színesítették
a programot.

Ausztrál Regős tábor

Kerületi Cserkész Akadályverseny Kastlban

Huszonhatodik alkalommal rendezték meg a KMCSSZ
I. kerületének akadályversenyét, ahol a körzet 12
csapata vett részt három országból. A cserkészek
többek között éjjeli számháborún, és hajdújátékokon

mérhették össze tudásukat, mivel a keretmese Erdély aranykora volt.
A program eredményesen zárult, és hasznos volt a
vezetők számára is, mivel megtudhatták, hogy miben kell még fejleszteni csapataik tudását.

Torontói cserkészdisznótoros
vacsora
Egy hatalmas összejövetelt szerveztek Torontóban, ahol rég nem látott ismerősök találkozhattak,
és erősítették a cserkész köteléket. Bőséges disznótoros enni-innivaló várta a vendégeket, ahol mindenki megkóstolhatta a hagyományos magyar ízeket. A vacsora után a cserkészek apró jelenetekkel
szórakoztatták a jól lakott résztvevőket. Élőzene is
volt az est folyamán, ahol színes slágerek garantálták a jó hangulatot és a táncos kedvet.
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