
Árvalányhaj
2014. április

Elérkezett a várva-várt tavasz, már nyílnak a virágok 
a kertekben, mindenhol bimbóznak a fák, gyönyörű 
ilyenkor a természet.

A cserkészek a zord időben is találnak elfoglaltságot 
maguknak, de a szabadban lenni mégis csak más. Ott 
érezzük igazán otthon magunkat, távol a nagyvárosok 
zajától.

Mozgalmunk a tavalyi évben is rendkívül sikeresnek 
bizonyult, ezt támasztják alá az újonnan megalakult csa-
patok, és cserkésztestvéreink egyre növekvő létszáma.

Nem is csoda, hiszen aki egyszer megtapasztalja közös-
ségünk hangulatát, többé nem is akar kimaradni belőle.

A szervezetünk olyan, mint egy nagy család. Határokat 
sem ismer, hiszen bárhol találkoznak cserkésztestvérek a 
világban, jól megértik és barátként fogadják egymást.

A cserkészek példátlan összefogását és tenni akarását 
bizonyítja a 2015. évben megvalósított „Együtt Kárpát-
aljáért“ program is. A kezdeményezés rendkívül ered-
ményes volt, Magyarországtól Amerikáig több kontinens 
magyarjai vettek részt, és több, mint 4 millió forint gyűlt 
össze a nehéz helyzetbe került Kárpátaljai Magyar Cser-
készszövetségnek. Ez a program is alátámasztja azt, hogy 
a cserkész ahol tud, segít. Nagyon fontosnak tartottuk, 
hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy össze kell 
fognunk a közösségük fennmaradása érdekében.

A pénzadományon kívül öt programszervezőt is 
küldtek Kárpátaljára, akik a gyerekekkel foglalkoztak, 
ezzel segítve mind a kinti cserkészvezetők, mind a szü-
lők munkáját. Hozzájárultak ahhoz, hogy színes prog-
ramokkal, játékokkal eltereljék egy kicsit a gyermekek 
figyelmét a sok nehézségről, akik a cserkészet segítségé-
vel újra nagy lelkesedéssel kezdtek iskolába, közösség-
be járni. Olyan eredményes volt a kinti létük, hogy még 
egy csapatot is beindítottak a térségben. A felelősök már 
szervezik a program további folytatását.

Ezen kívül idén januárban került megrendezésre a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség dél-amerikai ju-
bileumi tábor Argentínában, ami Rákóczi korát idézte 
vissza. Ide is a világ minden pontból érkeztek résztve-
vők, és nagyon jól érezték magukat. Sok új barátság szö-
vődött, eredményesen töltöttek el egy hetet a gyönyörű 
Cordoba közeli erdőben. Együtt dolgozott kicsi és nagy, 
fiatal és idős, mindenki tanult valamit a másiktól, sok új 
játékot, cserkésztudást vittek haza csapataik nagy örö-
mére.

A tavalyi évben jelentős forrást használtunk fel új 
cserkészcsapatok alapítására, melynek keretében tapasz-
talt és nagytudású cserkészvezetőket küldtünk olyan 
térségekbe, ahol még nincsen csapat. A vezetők nagyon 
eredményesen dolgoztak, sok élvezetes játékot játszottak 
a gyerekekkel, illetve csapatalapítási csomagokat vittek 
cserkészkönyvekkel és a munkát elősegítő felszereléssel. 
A jelöltek jól szórakoztak, és csak úgy szívták magukba 
a cserkésztudás alapelemeit.

A rendezvényeink minden alkalommal sikeresen zá-
rulnak, hiszen a résztvevők egy célért dolgoznak: hogy a 
világot jobban hagyjuk itt, mint ahogyan kaptuk.

Cserkészet a magyarság szolgálatában
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Ez az életszemlélet hozzájárul ahhoz, hogy környe-
zettudatos, a fenntartható fejlődés iránt elkötelezett fel-
nőtteket faragjunk cserkészeinkből. És tesszük mindezt 
játékos módon, a gyerekek a foglalkozásokon észre sem 
veszik, hogy tanulnak. 

Köszönjük az eddigi rengeteg segítséget, viszont az 
idei évben is minden támogatóra szükségünk van, hogy 
folytassuk a munkát.

Arra kérjük Önöket, adakozzanak most is bőkezűen, 
hogy a világot jobbá tevő mozgalmunk továbbra is virá-
gozhasson, minél több gyereket vonhassunk be ebbe az 
egész életen át tartó kalandba!

Minden felajánlást hálásan köszönünk, és cserkész 
köszöntésünkkel kívánunk 

jó munkát!

A rendezvényt a Calgary-i Magyar Kultúregyesület minden évben megrendezi, mert egy 
ilyen élménydús programra sok résztvevőt tudnak toborozni. Idén sem volt ez másképp, és 
az elmaradhatatlan jelmezversenyt is megtartották. Az est folyamán mindenki sokat tán-
colt, a szülők pedig ínycsiklandó babgulyást főztek. A bevételt az argentin jubi-tábor részt-
vevői kapták meg támogatásként.

Az első cserkészfoglalkozáson 18 gyerek vett rész hatalmas lelkesedéssel. A kaliforniai körzeti parancsnok vál-
lalkozott, hogy szülői értekezletet tart az érdeklődő szülőknek, a San Francisco-ból érkezett cserkészek pedig a 
gyerekeknek szerveztek programokat. A keretmese szerint két lányt kellett kibékíteniük, amihez egy akadálypályán 

kellett részt venniük. Az állomásokon tanultak a csomózásról, tájékozódásról, útjelek-
ről, valamint a rovásírásról.

Az 57. cserkészbált rendezték meg Buenos Airesben a Hungária termeiben. A bál 
bevételének célja az volt, hogy a januárban tartandó jubileumi cserkésztábort finanszí-
rozzák, ami a Córdoba közeli hegyekben lesz. Az eseményen a hagyományos viselet a 
díszmagyar volt a hölgyeknek és Bocskai az uraknak. Éjfél után fejedelmi táncot mu-
tattak be, és az este folyamán táncházat is tartottak, ahol kalotaszegi csárdást jártak. Az 
eseményt egy közös mécseses tábortűzzel zárták.  

Halloween Calgaryban

Alakulóban a Seattle-i cserkészcsapat

Argentin Cserkészbál



Idén a melbourne-i körzet szervezte a tábort, ami Riddells Creek-
ben került megrendezésre. Először egy előadást 

hallgattak meg a csán-
gókról, majd furulyáz-
tak, tojást festettek, és egy 
csángó házat építettek kö-
zösen. Minden őrs kapott 
egy-egy részmunkát a ház-
ból, ami a végén gyönyörű-
re sikeredett. Ezen kívül kolbászt és lekvárt is készítettek, amit min-
denki nagy örömmel fogadott. A Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasok 
tánc- és népdalelőadásokkal is remekeltek, ezzel emelve a program 
színvonalát.

A michigani magyar iskolába két clevelandi cserkészvezető érkezett, hogy be-
mutassa az érdeklődőknek, miről is szól a cserkészet. 
A program folyamán a 
gyerekek és szüle-
ik kimentek a sza-
badba, és sorverse-
nyeken vettek részt, 
ahol megtanulták, a 
cserkészek mit pakol-
nak a hátizsákjukba 
egy portyára. Ezután 
tábortüzet gyújtottak, 
énekeltek, és tábortűzi 
számokat adtak elő. A 
gyerekek nagyon élvez-
ték a cserkészkedést, és 
alig várják a folytatást! 

Csángó regös tábor

Cserkészfoglalkozás Detroitban

A Fillmore-i Sík Sándor Cserkészparkban tartották a Központi Re-
gös tábort. A téma a szüreti népszokások voltak, felelvenítették a szü-
reti hagyományokat és a bor készítésének folyamatát. Népzenei elő-
adás is volt és a résztvevők bordalokat tanulhattak. A fiúk kalotaszegi 
legényest, a lányok pedig üveges táncokat tanultak a tábor folyamán. 
Ezen kívül kosarat fontak, csuhé babát készítettek, és egy játékos szü-
retet is szerveztek. 

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

Kiscserkész tanyázást tartottak a Pigeon Laken. 
A két nap alatt igazi kiskuruc katonákká válhattak a 
kiscserkészjelöltek. II. Rákóczi Ferenc kívánságára a 
jelöltek rögtön megkapták a katonai egyenruhájukat, 
amit végig viseltek. A hétvége fő célját is ismertették, fel 
kellett készülniük a labancok elleni harcra. A résztvevők 
sátrat állítottak, voltak különböző kézműves programok, 

valamint tá-
bortüzet rak-
tak. A csata 
után díszva-
csorát tartot-
tak Rákóczi 
udvarában, 
majd négy 
gyerek tett 
kiscserkész 
ígéretet.

Kiskurucok Edmontonban

A svjáci körzeti csapatok Satignyi mellett egy cserkészpark-
ban tartották pünkösdi táborukat. A keretmese Kőrösi Csoma 
Sándor munkássága köré épült, így a tábor ideje alatt meg-
ismerkedtek sok érdekes tibeti szokással, és még imazászlót 

is készítettek. 
Megünnepelték 
a Sík Sándor 
cserkészcsapat 
fennállásának 
30. évfordu-
lóját, melynek 
keretében csak-
nem százan 
vettek részt 
gitárosmisén. 

Svájci pünkösdi tábor


