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Még csak most repült el az előző tanév, és már nya-
kunkon is a következő. Ahogy egyre idősebb lesz az em-
ber, annál gyorsabbnak érzi az idő múlását.

A cserkészek megpróbálnak örökké gyermeklelkűek 
maradni, és mindig rácsodálkozni az élet szépségeire. 
Ezért sok időt töltünk a szabadban, gyakran túrázunk, 
az idősebbek és tapasztaltabbak játszva tanítják az újabb 
generációt, hogy később majd ők is ugyanolyan lelkese-
déssel adják tovább a cserkészet alapértékeit.

A közösségünk minden tagnak ad valamit, amitől 
mindig boldogan és szeretettel gondol a mozgalomra. 
Van, akinek családot, másnak szerelmet, életre szóló ba-
rátságokat, sok-sok nevetést és kalandot. Egy valamiben 
mindenkinek közös a cserkészet: itt mindenki olyan le-
het, amilyen, hiszen feltétel nélkül elfogadjuk és támo-
gatjuk egymást.

Semmi sem fogható egy nyári táborhoz, ahol kicsi és 
nagy, fiatal és idős együtt lehet a természetben. Ott nem 
a hírnév, a vagyon, esetleg a márkás ruha számít. Min-
denki egyenlő, és a belső értékeivel tűnik ki a tömegből. 
A cserkészek egy otthont építenek maguknak, amit szűk 
két hétre birtokba vehetnek. Közösen főznek, és alakíta-
nak ki mindent, ami az életbenmaradáshoz szükséges. 
Két hétre elmenekülnek a nagyvárosok zajától, majd utá-
na újult erővel és rengeteg élménnyel gazdagodva térnek 
haza, hogy folytassák a megszokott hétköznapokat.

És nem is akárhogyan: a táborokban való részvétel az 
igazi életre neveli a gyerekeket. Megtanulják milyen fon-
tos a főzés, mosogatás, rendrakás, és otthon is szíveseb-
ben besegítenek ezek elvégzésébe.

A cserkészet különlegessége, hogy a tagok felnőtt ko-
rukban is aktív szerepet vállalnak és lelkiismeretesen 
foglalkoznak a kicsikkel. Ennek köszönhetően a szülők 
nyugodt szívvel engedik el gyermekeiket a táborokba.

Ezen kívül óriási jelentősége az, hogy megismerteti a 
fiatalokat a gyökereikkel. A cserkészek magyar történel-

met, földrajzot tanulnak, magyar népdalokat énekelnek, 
régi néphagyományokat ismernek meg, és nem utolsó 
sorban visznek tovább.

Az idei nyáron is a sok cserkészcsapat tartott csapattá-
bort, valamint Amerikában vezetőképzőt is szerveztek. 
A nyári táborok lényege, hogy a fiatalabb cserkészek 
gyakorlatban is hasznosíthatják az egész évben elsajá-
tított tudásukat, a vezetőképzőkben pedig őrsvezető-
ket, segédtiszteket és tiszteket képeznek ki, akik utána 
legjobb tudásuk szerint dolgoznak csapataikért. Egy 
bizonyos kor után a cserkészek felelősséget tanulnak. 
Felelősséget kell vállalniuk mind a saját tetteikért, mind 
pedig a rájuk bízott cserkészekért. A vezetőink mind-
ezt szíves örömest végzik, mert soha nem felejtik el azt, 
hogy kiscserkész korukban ők is mennyi élményt és tu-
dást kaptak feljebbvalóiktól.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi tá-
boraiba a világ minden pontjáról érkeznek résztvevők, 
ami a cserkészet példátlan összefogását és élni akarását 
bizonyítja. Ezek az emberek annak ellenére, hogy a di-
aszpórában élnek, nagyon fontosnak tartják azt, hogy a 
magyarságukat megőrizzék, és a velük hasonló cipőben 
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járó társaikkal megismerkedjenek, illetve tartsák a kap-
csolatot.

Szívmelengető az érzés, amikor olyan emberek talál-
koznak a világ két végéről, akik mindeközben úgy ér-
zik, hogy mindig is ismerték egymást. És érzik ezt azért, 
mert az alapvető értékeik és világnézetük megegyezik. 
Mozgalmunk tagjai mindenhol ismerik ugyanazokat a 
szokásokat, népdalokat, cserkészdalokat, cserkészjáté-
kokat, tábori programokat, de ami a legfontosabb: a ma-
gyar nyelvet. 

A mai virtualizált világunkban cserkésznek és igazi 
magyarnak lenni különleges.

Nekünk mégis sikerül évről évre több tagot bevon-
nunk ebbe a világot jobbá tevő mozgalomba. Viszont tá-
mogatók nélkül mi is félkarú óriások vagyunk, nem tud-
nánk ennyi embert elérni, akármennyire is igyekszünk. 
Hálás szívvel köszönjük meg az eddigi adományokat, és 
kérünk mindenkit, hogy idén is támogassák bőkezűen a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetséget annak érdekében, 
hogy minél több fiatal mondhassa el magáról, hogy ő 
bizony emberebb ember és magyarabb magyar!

Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és új 
támogatónknak: Jó munkát!

A kis- és nagycserkészek külön táborhelyen töltötték a 
hétvégét. A kicsik Misi a mókus meséjén keresztül a lusta-
ságról tanultak, a nagyok pedig a táborozás és sátorállítás 
fortélyait sajátították el. Az egész csapat a szentmisén találko-
zott, amire egy különleges vendéget is fogadhattak: Dr. Cser-
háti Ferencet, esztergom-budapesti segédpüspököt. Németh 
Maurus Atyával közösen tartottak misét „Jóisten legnagyobb 
katedrálisában” vagyis a természetben. Másnap a kiscserkészek 
strandolni, a nagyok pedig kajakozni mentek a közeli tóra.

A táborban arra keresték a választ, hogy vajon mi történhetett a csillagszemű juhásszal 
a lakodalma után. Első nap átélték a népmese tartalmát miközben a cserkészek forgó-
színpadon mentek végig. Tanultak a térképészetről, csomózásról, rovásírásról, sőt még 
pogácsát is sütöttek. Miután a mese szerint a király beleegyezett az esküvőbe, egy újabb 
forgószínpad leforgása alatt készültek a résztvevők az esti lakodalomra. A tábortűznél 
kiscserkészeket avattak, majd másnap gitáros misét tartottak a szabadban.

Az esemény idén új helyszínen, a Szent Elias Kultúrközpontban 
került megrendezésre. A bálon részt vett Dr. Szebényi Ferenc 
chichagói főkonzul, aki ünnepi beszédében a cserkészet szerepét 
emelte ki, mint a világban szétszóródott magyarság összekötőjét. 
Ezután következett az elsőbálozók bemutatása, akiket a büszke apu-
kák vezettek táncpartnereikhez. A táncparkett gyorsan megtelt, majd 
később az est folyamán a Regösök léptek fel palotás előadásukkal. 

Tábor San Francisco-ban

Svájci körzeti pünkösdi tábor

60. Clevelandi Cserkészbál



A Külföldi Magyar Cserkészszövetség new yorki körzete 
saját magának rendezett szavalóversenyt a nagy távolságok és 
a sok-sok csapata miatt. A program segíti a magyar irodalmi 
értékek terjesztését. A versenyzők rendkívül színvonalas pro-
dukciókkal készültek, a zsűri  szerint felvehetnék a versenyt 
Magyarországon tanuló kortársaikkal. A rendezvény minden-
ki számára felemelő élményt nyújtott. A cserkészek bebizonyí-
tották, hogy az Anyaországtól sok ezer kilométerre is virágzik 
a magyar kultúra a cserkészcsapatokban, és hogy továbbviszik a 
költészet értékeit.

A tábortűzi számok idei 
témája a hagyományos 
magyar ételek volt. A mise 
végén zászlószentelést tar-
tottak, majd mindenki le-
vonult a kisterembe, ahol 
megkezdődhetett a várva 
várt ebéd. A cserkészek és 
vendégek a tábortűznél ének-
lésbe kezdtek, majd őrsönként 
előadták a tábortűzi számo-
kat, melyekből nem maradha-
tott el a gulyásleves vagy éppen 
a töltött káposzta. A program 
végén kiscserkészeket avattak, 
majd gyertyafénynél közösen el-
mondták a tíz cserkésztörvényt.

Szavalóverseny

Gulyásebéd Hamiltonban

Idén is Lützensömmern adott otthont az I. kerület regös táborának, melyen több, mint százan voltak jelen. A 
cserkészek néptánctanításon, kézműves foglalkozásokon, népi hangszerbemutatón vettek részt. Regös segédtiszt-

képzés is folyt a táborral egy időben, a jelöltek néprajzi előadásokat tartottak, 
tábortüzet vezettek, és egy ballada előadásával is színesítették a programot. A 
tábor idei témája a tavaszi ünnepkör volt, ezen belül is a nagyböjt, húsvét, pün-
kösd, és az ezekhez kapcsolódó népszokások. Különböző mesterségeket is elsa-
játíthattak a résztvevők, valamint egy tábori vonós együttes is alakult.

Európai regös tábor



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

A kaliforniai cserkészvezetők Los 
Angeles mellett találkoztak, hogy 
megtartsák vezetőképző hétvégéjü-
ket. Az előadások középpontjában a 
KMCSSZ jelenlegi helyzete állt, szó 
esett különböző pedagógiai módsze-
rekről. Ezen kívül a fiatal vezetők meg-
tartásáról is értekeztek, valamint arról, 
hogy miként tudnak a tapasztalt vezetők 

lelki és szellemi vezetést 
nyújtani a fiatalabbaknak. 
Közös egyeztetést tartottak 
arról, hogy miként lehetne 
pszichológiai eszközökkel 
kiegészíteni a magyar 
cserkészet működését. A 
szellemi feltöltődés után 
a résztvevők a közeli 
síterep pályáit is kipró-
bálhatták.

A tábor keretmeséje Széchenyi István, a Hídember története köré épült. 
A résztvevők egy forgószínpadon vettek részt, az állomásokon néptán-
cot tanultak, népdalokat énekeltek, és kézműveskedtek is. Az őrsök azon 
versenyeztek egymással, hogy kinek milyen díjat nyer a lánchídja, amit 
együtt készítettek. A nap cserkészismeretek átadásával folytatódott, este 
pedig a nagyobbak bátorságpróbára mentek. A következő reggel avatás-
sal kezdődött, majd a cserkészek számháborúztak, és megismerkedtek 
Széchenyi reformjaival.

Vezetőképző hétvége

Oregoni tábor

A csapatnak a floridai Venice ad otthont, ahol megtartották az újonnan alakult csa-
patok egyik legfontosabb eseményét, a zászlóavatást. Apáthy László sok éven keresz-
tül dolgozott azért, hogy megalakulhasson a cserkészcsapat, majd Szilágyi Noémi és 
László vállalták a vezetést, ezért részt vettek a központi vezetőképző táborban is. Az 
eseményen résztvevők megtekinthették a Jámbor Lajos vitrint, ami Lajos bá' emlékeit, 
jelvényeit és fontos tárgyait tartalmazza. Ezt követően a finom vacsora után tábortűz-
zel, énekléssel és zászlólevonással zárták a jeles napot.

A 9. sz. Jámbor Lajos cserkészcsapat zászlóavatása


