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Tavaszi szél vizet áraszt

A tavasz mindenki számára felüdülést hoz. Végre élvezhetjük a napfényt a hosszú, zord tél után, hallgathatjuk a madarak csiripelését, több időt tölthetünk a szabadban.
A friss levegő és a természet közelsége nagyon fontos,
ezért is tartanak a cserkészek kinti foglalkozást, amikor
csak tudnak.
Az idei tavasz abból a szempontból is különleges, hogy
a KMCSSZ közgyűlésén új elnökséget választ a következő négy évre. Ez mindig fontos egy szövetség életében,
mivel új lendületet hoz, a tagok új irányba állíthatják a
működést, értékelik az elmúlt négy évet, célokat dolgoznak ki a következő időszakra.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség sikeres éveket
tudhat maga mögött. Bővült a létszám, számos csapat
alakult, a csapatalapításról gondoskodó turulok sok
helyre ellátogattak, hogy segítsék a kevésbé tapasztalt
vezetőket, vezetőjelölteket. A turulok csapatalapító ládákat visznek, amiben a munkát segítő könyvek, munkafüzetek találhatóak, vezetőképzést tartanak, valamint
az induló csapatoknak szülői értekezletet, mintafoglalkozást rendeznek.

érkeztek ösztöndíjas cserkészvezetők, hogy minél színesebbé tegyék a táborozók életét.

A cserkészetnek nagyon fontos szerepe van a határon
túl élő magyarok nemzeti öntudatának fenntartásában.
Ezért sok helyen tapasztalnak nagy érdeklődést a cserkészek egy új csapat beindítása iránt. A hetente, vagy
két hetente megrendezett foglalkozásokon a gyerekek
játékosan tanulnak a magyar irodalomról, nyelvtanról,
földrajzról, történelemről. Ezen munkát a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által kiadott Magyarságismereti
tankönyv és munkafüzet is segíti. Minden csapatban felkészült fiatal vezetők foglalkoznak a gyerekekkel, akik
szinte észre sem veszik, hogy tanulnak. Az együtt töltött
időt minden cserkész élvezi, ilyenkor olyan, mintha egy
kis időre kiszabadulnánk a rohanó hétköznapok terhei
alól. Közelebb kerülünk a természethez, főként, ha a
nyári táborozásról van szó.
A csapatok minden térségben rendeznek bálokat,
cserkésznapokat, ahol a még nem cserkészek is megismerkedhetnek ezzel az életformával, finomabbnál finomabb hagyományos magyar ételeket kóstolhatnak, és
néptáncolhatnak is. A külföldi magyarok számára ezek
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nak rég nem látott barátaikkal, cserkésztársaikkal, ami
Ez alkalommal szeretnénk megköszönni minden támindig megmosolyogtató élmény.
mogatónknak a sok-sok segítséget! Nélkülük nem jöhetett volna létre ennyi színes program és boldog gyermek
A cserkészet egy nagy család. Különösen a Külföldi kacaj. Hogy magyarságőrző és ifjúságnevelő munkánMagyar Cserkészszövetségben lehet, hogy a fél világ el- kat tovább folytathassuk, idén is szeretnénk megkérni
választja egymástól a táborban összebarátkozott cser- Önöket, hogy támogassák bőkezűen a Külföldi Magyar
készeket, mégis megmaradnak ezek a kapcsolatok. Hi- Cserkészszövetséget. Minden adományt hálával fogaába találkoznak évek múlva, mégis olyan érzés, mintha dunk, és minden apró részletével megpróbáljuk ezt a
ugyanott folytatnák, ahol az utolsó találkozáskor abba- rohanó világot jobbá varázsolni, mint ahogyan kaptuk.
hagyták. Mert minden cserkész egy közös eszméért él:
hogy a világot jobbá tegye! És ez kimondatlanul is ös�Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és új
szekovácsol bennünket.
támogatónknak: Jó munkát!

Turulok Sarasotán
A turulok az KMCSSZ-en belül nagyon fontos feladatokat látnak el
az új csapatok alakításában és megerősítésében. Minta cserkészfoglalkozásokat, szülői értekezleteket, gyorstalpaló vezetőképzéseket tartanak. A sarasotai csapatnak toborzással segítettek a Magyar Fesztiválon, hogy utánpótlást nevelhessenek ki a vezetéshez. Felmerült egy
floridai körzet kialakítása is, melynek elérésére Tamparában már folyamatban is van a toborzás és mintafoglalkozás megszervezése.

Évnyitó San Francisco-ban
A cserkészek, a Magyar Iskola tanulói, valamint szülők gyülekeztek a Portola Valley-ben található Woodside Priory iskolában a tanévnyitó ünnepségen. A cserkészet és a Magyar Iskola
is azon dolgozik, hogy a magyar nyelv és kultúra szeretetét kialakítsák, illetve megőrizzék a gyerekekben. A magyar családok körében nagy az érdeklődés a cserkészfoglalkozások iránt,
mindig jelentkeznek újabb tagok, akik szeretnének részt venni
ebben a nagyszerű kalandban.

Londoni évnyitó

A zászlófelvonás közben népmesei alakok jelentek meg a cserkészek
között, akiknek a nap folyamán be kellett bizonyítani, hogy a gyerekek
még mindig szeretik a népmeséket. Ezért sok-sok népi játékot játszottak, ebéd után pedig a mesehősök által felállított akadálypályán vettek
részt. Az esti tábortűznél minden őrsnek egy-egy mesét kellett kitalálni és előadni azt a többieknek. Mindenki nagyon jól szórakozott,
sikeresen megnyitották az új cserkészévet Angliában.

Cleveland-i cserkésznap

A clevelandi cserkésznap idén is remek hangulatban telt,
több mint kétezer látogató fordult meg a Német Parkban. A
cserkészek reggel vidáman dalolva sorakoztak a zászlófelvonásra. A megnyitó után szabad volt az út a sok-sok finomság
előtt. Nem maradhatott el a paprikás csirke, töltött káposzta,
gulyásleves, valamint a kürtőskalács sem. Magyar könyvvásár és népművészeti stand is volt a forgatagban a résztvevők
nagy örömére. A nap folyamán kézműves foglalkozások, néptánc bemutatók, illetve táncház várta a vendégeket.

Cserkészbál Buenos Aires-ben
Az 58. cserkészbált rendezték meg Buenos Aires-ben, ahol minden évben hagyomány, hogy díszmagyarban jelennek meg a résztvevők. Az idei
bál mottója az „Őrizzük hagyományainkat” volt. Az elsőbálozók keringővel
nyitották meg az eseményt, majd a cserkészcsapatok vezetői ünnepi beszéddel köszöntötték az egybegyűlteket. A jó hangulatú, közös táncházban együtt
táncolt minden magyar, illetve a magyarokkal szimpatizáns argentin. Azt est
lezárásaként szimbolikus tábortűz mellett énekeltek ismert cserkészdalokat.

Felnőttképzés a nürnbergi csapatnak
A csapat 2014-ben alakult, mára már egy kiscserkész fiú és kiscserkész lány őrssel büszkélkedhet. Több szülő is érdeklődik a kezdeményezés iránt, mivel a cserkészet egy fontos szerepet tölt be a fiatalok
magyarságának megtartásában. Éppen ezért felmerült az ötlet, hogy
lelkes szülőknek tartsanak egy felnőttképzést, ahol megtaníthatják nekik, hogy a cserkészet több puszta természetjárásnál. Kastl-ban erre
sor is került, a szülők az elméleti képzés után gyakorlati feladatokban is
kipróbálhatták magukat. A hétvége sikeres volt, a résztvevők továbbra
is segíteni fogják a csapat működését.

Montreal-i cserkészvacsora
Vacsorát és táncestet szerveztek a cserkészek a Magyarok
Nagyasszonya Egyházközség Mindszenty dísztermében. Közel 280 vendég vett részt, két segédtisztnek pedig Rákóczi
emlékérmet adtak át munkájukat megköszönve. A vacsora
után a cserkészek szatmári táncot mutattak be. Az est folyamán tombolasorsolással, majd további ínycsiklandó étkekkel szórakoztatták a vendégeket. A táncest a hagyományos
szeretetkörrel zárult.

Központi vezetőképző táborok

120 vezetővel gyarapodott a KMCSSZ a vezetőképző táboroknak
köszönhetően. Ez alkalommal a szövetség jobban kiemelte a szolgálat
témáját a sok vezetési előadás között. Nyolc önálló táborban 352 résztvevő dolgozott a tíz nap alatt. A tábort Böjte Csaba is meglátogatta a
cserkészek nagy meglepetésére. A táborban jelen levő „minta” kiscserkészek és cserkészek nagyszerű lehetőséget biztosítottak, hogy a vezetőjelöltek a gyakorlatban is kipróbálhassák magukat.

Ünnepség New Yorkban

A new york-i magyar cserkészet 65., valamint
a leánycsapat fennállásának 50. évfordulójára
emlékeztek meg a Szent József templomban. Sok
olyan cserkésztalálkozott, akik már évtizedek
óta nem látták egymást. Az eseményen fényképes vetítést is tartottak 1951-ig visszamenőleg.
Nagy számban vettek részt szervezetek vezetői
és tisztségviselői, ami nagy megtiszteltetést jelentett a cserkészeknek. Az ünnepi beszédek
után a vendégek díszvacsorát fogyaszthattak, a
program pedig tábortűzzel zárult.

Svájci körzeti pünkösdi tábor

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 forgószínpadon mentek végig. Tanultak a
térképészetről, csomózásról, rovásírásról, sőt még pogácsát is sütöttek. Miután 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.

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

