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A Külföldi Magyar Cserkészszövetség idén is eredmé-
nyes és mozgalmas évet tudhat maga mögött: bővülő lét-
szám, alakuló csapatok, nagytáborok, újonnan kiképzett 
vezetők gazdagították a cserkészközösséget. A csapatok 
minden térségben rendeznek bálokat, cserkésznapokat, 
ahol a cserkészet iránt érdeklődők is megismerkedhet-
nek ezzel az életformával. A külföldi magyarok számára 
ezek az események rendkívül fontosak, hiszen itt talál-
kozhatnak rég nem látott barátaikkal, cserkésztársaikkal, 
ami a közösségi élmény mellett erősíti az összetartozás 
tudatot is a diaszpórában élő magyar cserkészek között.

A tábor a cserkész számára talán a legfontosabb ese-
mény! Azt hinné az ember, hogy egy nyári tábor csak a 
mókáról szól, de ennél sokkal többet jelent egy cserkész 
számára. Itt az egész évben megszerzett cserkésztudást 
próbálhatják ki, építkezhetnek, túrázhatnak, akadály-
versenyen vehetnek részt, játszhatnak, szabadban alud-
hatnak, mókázhatnak, részt vehetnek tábortüzeken. 
Számunkra a magyarság megőrzése is fontos helyen 
szerepel a tábori életünkben. A népszokásokra nagy fi-
gyelmet fordítunk népi játékok, néptánc, és népdalok 
formájában. A cserkészet lényege, hogy a gyerekeket ön-
állóságra tanítsa, és ehhez tökéletes helyszín a természet. 
Itt nélkülözhetetlen a bicska és a kötél, meg kell tanulni 
tüzet rakni, fel kell készülni a hidegre, az esőre és a meg-
próbáltatásokra! Mindezek mellett a táborok során és az 
egész éves cserkészfoglalkozásokon a csapatszellem, az 
összetartás és egy életre szóló barátság alakul ki a tagok 
között, mely életükön át végig kíséri őket. Szövetségünk 
számos körzetében Észak- és Dél-Amerikától kezdve, 
Európán át, Ausztráliáig cserkésztáborokban, kiscser-
kész tanyázásokon és vezetőképző táborokban töltötték 
a nyarat cserkészeink. Az Európai Kerület idén nagytá-
bort szervezett csapatai részére Csíkmadarason, Erdély-
ben. Ahol több, mint 200 cserkész vett részt.

Augusztusban lezajlottak a vezetőképző táborok a 
Sík Sándor Cserkészparkban, ahol 94 ügyes és moti-
vált vezetővel lett gazdagabb a szövetség. A jelöltek az 
őrsök, rajok koordinálását és a cserkészcsapatok veze-

tésének titkait sajátították el a képzés 10 napja alatt. A 
táboron résztvevő “minta” kiscserkészek és cserkészek 
lehetőséget adtak rá, hogy a cserkészvezető-jelöltek 
valós helyzetben kipróbálják az újonnan tanult vezetői 
fogásokat. A KMCSSZ táboraiba a világ számos pont-
járól érkeznek jelöltek, résztvevők, akik az együtt töltött 
idő után még lelkesebben térnek haza, hogy a meg-
szerzett tapasztalatokat kamatoztassák őrsvezetőként, 
kiscserkészvezetőként, segédtisztként vagy cserkész-
tisztként.

Cserkészetünk számára kiemelten fontos a magyarsá-
gunk megőrzése. A diaszpórában élő magyarok számára 
a cserkészet, a hétvégi magyar iskolák és a nyári iskola-
táborok jelentik a magyarság megmaradásának zálogát. 
A KMCSSZ-ben idén elindíthattunk a Nyári Iskolatábor 
projektet, mely idén 2 kontinensen 200 gyerek részvé-
telével valósul meg New York államban, Floridában és 
Calriforniában, Seattle-ben, valamint Venezuelában. Ez 
a lehetőség kiemelt jelentőséggel bír közösségünk szá-
mára, hiszen amíg magyar szót hallanak gyermekeink és 
magyar oktatást is igénybe vehetnek, jövőnk biztosított. 
Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföl-
dön élő, magyar származású, magyarul beszélő gyere-
kek testi és lelki biztonságban magyar nyelvkészségüket 
fejlesztik. Az iskolatáborban két hét alatt napi 5 tanítá-
si óra mellett magyar nyelvű aktivitást, délutánonként 
szakköri foglalkozásokat, kirándulásokat szervezünk a 
résztvevőknek. Ezek mind vidám nyaralássá varázsolják 
az iskolát.

Kezdődik egy új cserkészév! Uj kihívások!
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65 cserkész, vezető és felnőttcserkész érkezett Bernből, Genfből, Zürichből, sőt Németországból is, hogy Rózsa 
Sándor és Angyal Bandi, meg a többi hírhedt betyár bandájához csatlakozzon. A táborozók információgyűjtő te-
repjátékkal igyekeztek felderíteni a betyárok kilétét. A bandák díszes fokosokat készítettek, a helyes 
szerszámkezelést sajátították el és a betyárokról is sokat tudtak meg: 
miért lett valaki betyár, hogyan és hol él-
tek a betyárok, mi a betyárbecsület.

“Eltűnés az erdőben” jelszó alatt 
rejtőzködő gyakorlatot tartottak a 
bandák, majd vasárnap egész napos 
portyára indultak. Este a bátrabbak 
az erdőben aranyat kerestek, halkan 
lopózkodva, a pandúrokat ügyesen ki-
kerülve. A gyűjtött aranyért plusz szám-
háborúszámokat lehetett kapni, így az 
éjszaka ügyesen lopózkodók előnnyel 
indulhattak a csatába. Öt banda harcolt a 

tábor területén egymás ellen. 

A tábor végén a bandák 
vetélkedését a betyárok úgy dön-
tötték el, hogy nincs egyértemű 
győztes, hiszen hiába gyűjtöttek 
sok aranytallért, ha közben mínusz 
pontokat is kaptak. Mit ér egy be-
tyár, ha gazdag, de börtönbe vetik. 
Ha meg szabad, de szegény, az sem 
könnyű élet. Mindegyik banda a 
maga módján és a saját vidékén kell, 
hogy megállja a helyét, akármilyenek 
a körülmények.

Betyárok vetélkedője – körzeti pünkösdi tábor a Jurában

A cserkészet egy nagy család. Különösen a Külföl-
di Magyar Cserkészszövetségben lehet, hogy a fél világ 
elválasztja egymástól a táborban összebarátkozott cser-
készeket, mégis megmaradnak ezek a kapcsolatok. Hi-
ába találkoznak évek múlva, mégis olyan érzés, mintha 
ugyanott folytatnák, ahol az utolsó találkozáskor abba-
hagyták. Mert minden cserkész egy közös eszméért él: 
hogy a világot jobbá tegye! És ez kimondatlanul is ösz-
szekovácsol bennünket.

Ez alkalommal szeretnénk megköszönni minden 
támogatónknak a sok-sok segítséget! Nélkülük nem 

jöhetett volna létre ennyi színes program és boldog 
gyermek kacaj. Hogy magyarságőrző és ifjúságnevelő 
munkánkat tovább folytathassuk, idén is szeretnénk 
megkérni Önöket, hogy támogassák bőkezűen a Kül-
földi Magyar Cserkészszövetséget. Minden adományt 
hálával fogadunk, és minden apró részletével megpró-
báljuk ezt a rohanó világot jobbá varázsolni, mint aho-
gyan kaptuk.

Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és 
új támogatónknak:

   Jó munkát!



A Külföldi Magyar Cserkészszövetség New York-i körzete egyik legnagyobb programja a kétévente megrende-
zett szavalóverseny döntője. Az idei döntőt is a csapatok “házi” versenye előzte meg, amelyen a továbbjutók április 
13-án, a Washingtonban rendezett döntőn vehettek részt. A versmondók öt város nyolc csapatából nagy izgalom-
mal sereglettek össze a washingtoni Magyar Nagykövetségen, ahol 26 továbbjutó 
négy korosztály két kategóriájában versenyzett közel 100 fős 
közönség előtt egy kötelező és egy szabadon választott verssel. 

A zsűrinek igen nehéz dolga volt a díjak odaítélésében, 
hiszen a fiatalok alaposan felkészültek a versenyre. A félna-
pos versengés mindenki számára felemelő élményt nyújtott. 
A magas szintű versmondások arról tettek tanúságot, hogy 
fiataljaink komolyan vették a feladatukat és ismét bebizo-
nyították, hogy Magyarországtól többezer kilométerre is él 
és virágzik a magyar költészet iránti érdeklődés a magyar 
cserkészcsapatokban és viszik tovább, szerte a világban a 
magyar versek iránti tiszteletet és a költészet örökké élő ér-
tékeit. A következő megmérettetés 2020-ban, Wallingford, 
Connecticutban kerül megrendezésre.

A New York-i cserkészkörzet hagyományos szavalóversenye

2018. augusztus 2-12. között folytak le a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi vezetőképző táborai a 
Sík Sándor Cserkészparkban. Szövetségünk ebben az évben jobban kiemelte a “Légy Résen” cserkészjelszót mint 
közös tábori témát.  Nyolc önálló táborban 302 résztvevő dolgozott a tíznapos vezetőképző tábor alatt. A jelöltek 
az őrsök, rajok koordinálását és a cserkészcsapatok vezetésének titkait sajátították el. A táboron résztvevő “minta” 
kiscserkészek és cserkészek lehetőséget adtak rá, hogy a cserkészvezető-jelöltek valós helyzetben kipróbálják az 
újonnan tanult vezetői fogásokat.  A táboron részt vettek cserkészek a KMCSSZ körzetei mellett a Kárpát-
medencéből is. Meglátogatta a tábort dr. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is, hogy a 
diaszpórában működő magyar cserkészet életébe betekintést nyerjen. 

A táborzáráson a vezetőképző vezetőtiszt nagy örömmel és büszkeséggel üdvözölte az újonnan végzett 38 őrsve-
zetőt, 25 kiscserkész-őrsvezetőt, 8 kiscserkész-segédtisztet, 15 cserkész-segédtisztet és 8 cserkésztisztet.  Számukra 
a kihívás most a sok tanultat átültetni a KMCSSZ 4 világrészen, 13 országban működő 70 csapatának életébe.

94 vezetővel gyarapodott a KMCSSZ
az idei központi vezetőképző táborok után



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 II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatot 1957-ben alapították Zürichben, majd 5 évvel később alakult meg a Sa-
rolta lánycserkészcsapat, tehát kettős jubileumot ünnepeltek április 14-én a Zürich melletti Regensdorfban: a 60 
és az 55 éveset. 

Meghívást kaptak mindazok, akik valaha cserkészkedtek 
valamelyik zürichi csapatban, így több cserkészgeneráció 
képviseltette magát. A jubileumot egybekötötték a hagyo-
mányos tavaszi csapathétvégéjükkel. Péntek este gyalogtú-
rával kezdődött Zürichtől a táborhelyig. Szombat délelőtt 
egy kirándulás keretében próbázásra is sor került.

Zászlófelvonással nyitották meg a jubileumi ünnepsé-
get. A cserkészvezetők állomásainál mindenféle érdekes 
feladat várt az érdeklődőkre: lehetett nyakkendőgyűrűt 
fonni, emlékkövet festeni, akadálypályán részt venni vagy 
morze-nevet készíteni. A cserkészházban eközben kiállí-
tás nyílt meg, majd vetítésre került sor az elmúlt évtizedek 
fényképeiből. Végül bográcsgulyás és paprikás krumpli várta az éhes vendégeket. A jubileumra készült művészi 
mézeskalács-liliomok is elfogytak az utolsó morzsáig!

A tábortűz mellett felcsendültek a régen énekelt, de még el nem felejtett népdalok. Sarolta és Rákóczi (a két 
csapatparancsnok személyében) személyesen megelevenedtek, hogy a róluk elnevezett csapatokat megismerjék. 
A résztvevőkben felmerült, hogy mennyi szép, maradandó, érdekes és izgalmas élményt köszönhetnek a cserké-
szetnek, milyen fontos volt életük egyik szakaszában... és ez összeköt minket!

Hatvan éves a zürichi magyar cserkészet

2018. március 25. és április 2. között tartották a nyugat-európai cserkészet egyik legfontosabb rendezvényét, a 
Tinódi Lantos Sebestyén Regöstábort, amelyen idén 150 résztvevő ünnepelte a mára szinte legendává váló tábort, 
amelyen most már a legelső táborozók gyermekei is jelen lehettek.

 A regöscserkészet a hangsúlyt a néprajzi, népzenei és néptáncos ismeretekre helyezi, mintegy igyekszik 
kiegészíteni a diaszpóra cserkészeinek hagyományos tudását a magyarságismeret e 

speciális szegletével. A regöstábor célja, hogy a Nyugat-Európá-
ban élő magyar származású fiatalok testközelből tapasztalhassák 
meg a hagyományos magyar paraszti kultúra minél több vonat-
kozását. A szervezők igyekeznek, hogy a hagyomány színes-
szagos-ízes élménnyé alakuljon a fiatalok számára.

 A táborban nem lehetett unatkozni, a 150 résztvevő 9 napon 
át táncolt, énekelt, faragott, hímzett, tojást festett, apró hangszert 
készített, citerázott, hegedült, brácsázott, bőgőzött, és a sort foly-
tathatnánk. A húsvétot megelőző nagyhét immár negyven éve je-
lent különleges találkozási lehetőséget a nyugat-európai cserkészek 
számára, amely során a közös alkotómunka által még közelebb ke-
rülhetnek egymáshoz, illetve magyar gyökereikhez.

40 éves a KMCSSZ Európai Kerület Regöstábora


