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Cserkész félév dióhéjban

Jön a zord fagyok után várva várt jó idő, a természet
bontogatja szárnyait, újra felfedezhetjük minden csodáját. A cserkészek tavasszal újult erővel vetik bele magukat a munkába: a fiatalok játékos nevelésébe.
Az elmúlt esztendő rengeteg programot, mókát és
kacagást, valamint sok-sok új tanulni vágyó cserkészt
jelentett a Külföldi Magyar Cserkészszövetség életében.
Folytatódott a turulmadarak munkálkodása, még
több helyre sikerült eljutni, hogy a világ legtávolabbi
pontjain is megismerhessék a magyar gyerekek a cserkészet eszméjét. Csapatalapítási és csapatfejlesztési céljainkat a Kőrösi Csoma Sándor, illetve a Petőfi Sándor program keretein belül külföldön tevékenykedő fiatalok is
nagymértékben segítik. Együtt még erősebbek vagyunk,
különféle megmozdulásaink, programjaink sikerrel és
sok-sok élménnyel zárulnak. Mert egy közös eszme hajt
minket: a magyarságunk megtartása és életrevaló fiatalok nevelése. Mai világunkban olyan sok inger éri az
embert, hogy különösen nagy fontosságú lett értéket,
erkölcsös példamutatást nyújtani a gyerekeknek, főleg
úgy, hogy közben még remekül is szórakoznak.
Táborainkban úgy működünk, mint egy expedíció
résztvevői. Egy ismeretlen területet „foglalunk el”, és alakítjuk át a saját otthonunkká. Az egy-két hetes táborban
a körülöttünk levő természet minden egyes zugát megismerjük, felfedezzük az apró részleteit. Közben fából
készült építményekkel egyszerűsítjük meg feladatainkat,
illetve szépítjük, tesszük kényelmessé szálláshelyünket.
A tábor végén természetesen mindent visszaállítunk és
eltakarítunk, hiszen Bi-Pi tanított erre minket: hogy a
világot jobban hagyjuk ott, mint ahogyan kaptuk.
Idén is nagy sikerrel zárultak a kiképzőtáboraink, számos új tisztet és segédtisztet tudhatunk soraink között.
A jövőbe fektetett idő és energia mindig is szerves része
volt a KMCSSZ munkásságának, aminek köszönhetően
egyesületünk több, mint száz éves múltra tekinthet vis�sza. Fiatal vezetőink új lendületet és friss szelet hoznak
magukkal, melynek segítségével az elkövetkezendő száz
év sem jelent majd kihívást.

A KMCSSZ továbbra is fontos szerepet játszik a külhoni magyar ifjúság számára nyelvük és kultúrájuk
megtartásában. Táborainkban, foglalkozásainkon, különböző programjainkon gyakran kötődnek életre szóló
barátságok, melyek megfoghatóvá teszik a magyarságot
még azok számára is, akik esetleg még sohasem jártak az
anyaországban.
A jövőben is sok figyelmet szentelünk az új csapatok
alapítására, meglévő csapataink megerősítésére. Fiatal
vezetők utazását támogatjuk, akik alakuló csapatokhoz
utazva tartanak mintafoglalkozásokat, ismertetik meg a
gyerekekkel a cserkészetet, és válaszolnak a szülők kérdéseire. Így tudjuk évről évre bővíteni csapataink és tagjaink számát.
Hálásak vagyunk minden kedves támogatónknak, aki
hozzájárult szövetségünk virágzásához. Önök nélkül
nem értünk volna el ennyi gyermeket, akik azóta már
boldogan bújnak cserkész egyenruhájukba, és szépítik a
jövőt társaikkal együtt.
Kérjük, támogassák mozgalmunkat továbbra is bőkezűen, hogy segíthessünk anyanyelvünk, hagyományaink
fenntartásában, valamint emberebb embert és magyarabb magyart nevelni.
Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és új
támogatónknak: Jó munkát!
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Kodály hétvége

Idén 26. alkalommal tartotta meg a Külföldi Magyar Cserkészszövetség a nagy népszerűségnek örvendő Kodály hétvégét. Bostontól Washingtonig 120
cserkész vett részt az eseményen. Kodály szellemiségében ismerkedhettek meg a gyerekek az alföldi nép
kultúrájával népdalokon, hangszeres és kézműves foglalkozásokon keresztül. A programok forgószínpadszerűen zajlottak, rendkívül színes és érdekes hétvégét
biztosítottak a cserkészek a résztvevőknek.

Colorado-i kenutúra
50 éves jubileumát ünnepelték a kenutúrának a Colorado folyón, hálaadáskor indultak útnak a dél-kaliforniai
cserkészek. A túra négy napja alatt közel 50 mérföldet eveztek. A keretmese Hany Istók legendája volt, minden este
előadtak belőle egy-egy jelenetet a tábortűznél. A résztvevők gyönyörű helyeket fedeztek fel és mindenki nagyon
jól érezte magát ezen a jubileumi eseményen.

Első Ulm-i cserkészfoglalkozás
Megtartották Ulm-ban az első cserkészfoglalkozást egy
stuttgarti vezető és a frankfurti Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjas közreműködésével. A zászlófelvonás után
a gyerekek állatnyomokat kerestek, sportjátékokban vettek
részt, valamint betanultak egy rövid színjátékot is, amit bemutathattak a szülőknek. A délután további részében népijátékok,
illetve népdal tanulás következett. Az Ulm-i magyar közösség
kéthetente tart majd foglalkozást.

A cserkészvacsora Los Angelesben
A finom vacsora előkészületei már előző nap megkezdődtek, sokan segítettek a pucolásban, aprításban. A rendezvényen színvonalas műsorral készültek a Los Angeles-i
cserkészek. A kiscserkészek beutazták Magyarország híres
településeit és mindenhol elmondták, hogy miről híres,
mik a főbb nevezetességei. Ezen kívül népdal és néptánc
előadás szórakoztatta a résztvevőket. A vacsora fő látványossága a helyben sütött malac volt, melynek mindenki
a csodájára járt.

Európai tisztikonferencia

A KMCSSZ idén Svájcban, a Zürich közelében lévő
Usterben tartotta a 2017-es őszi európai vezetői konferenciáját. A világ számos tájáról érkeztek a Kárpát-medencén
kívül élő magyar cserkészek, hogy egy mozgalmas hétvégét töltsenek együtt. A szombati napon a roverkorosztály
a cserkészfelelősségről és más aktuális témákról értekezett, míg a vezetők az elmúlt év beszámolóin túl megvitatták a jövő évre vonatkozó programokat is.

Edmontoni bölényles
Az edmontoni cserkészek egy szombati magyar iskolai foglalkozás után az Elk Island Nemzeti Parkba indultak.
Amint megérkeztek, a kiscserkészek vadállat nyomokat és a fák felépítését tanulmányozták. A nap folyamán még
egy erdei menedéket is építettek közösen. A szülők eközben finom ebédet készítettek, majd szánkózás és hógolyózás
következett. Mindenki nagy örömére a parkolóban még egy békésen legelésző bölénnyel is találkozott a társaság.

Berlini karácsonyi ünnepély

A Berlini Magyar Kolónia tagjai és a berlini cserkészek közösen karácsonyoztak idén már második éve. A program során elsőként a cserkészek erdei karácsonyt rendeztek, fáklyás felvonulást tartottak egy közeli parkban. A
menet végén a gyerekek karácsonyfadíszként működő madáreleségeket helyeztek el fákon és bokrokon. Ezután a
Magyar Kolónia tagjaihoz visszatérve karácsonyi népi énekeket adtak elő.

Ötéves az angliai magyar
cserkészmozgalom

A Kossuth Lajos cserkészcsapat a Szent István Házban
ünnepelte fél évtizedes jubileumát. Fángli Márta csapatparancsnok kezdetben csak gyermekeinek mesélt fiatalkori cserkésztapasztalatairól, majd a wokingi magyar
klubban született meg egy saját őrs létrehozásának ötlete.
Ezt tettek követték, amihez a Külföldi Magyar Cserkészszövetség sok-sok segítséget nyújtott. Jelenleg az angliai
magyar csapatok 52 cserkésszel büszkélkedhetnek.

Cserkésztábor Ottawa mellett
A Kölcsey Ferenc cserkészcsapat a Camp Legewade területén 23 cserkésszel megtartotta őszi táborát. A téma
Kanada alapításának 150 éves évfordulójához kapcsolódott, így a gyerekek játékos formában ismerkedtek meg az
ország tartományaival, élővilágával, szokásaival. A szombati napon kenutúra és íjászkodás volt a program, valamint
tábori építményeket is készítettek a cserkészek. A vasárnap is izgalmasan telt, volt forgószínpad, halászat, lepénysütés és még számháború is.

Adelaide-i kiscserkész tábor
A vadregényes Walker Flat-en tartották az Adelaide-i kiscserkészek idei táborát. 8 gyerek vett részt, volt, aki
életében először táborozott. A keretmese Kőrösi Csoma Sándor élete és munkássága volt, a kicsik megtanulták életének fontosabb eseményeit. A színes programok között szerepelt a csúzli készítés, portya, kincskeresés, papírmasé
lámpás készítés, számháború, sőt, még erdei kunyhók is készültek. Esténként ki mit tud vetélkedőket rendeztek és
sokat énekeltek együtt.

Kétnapos tábor a Gold Coast-on

Az első napon egy Broadbeach-i surf klubban töltötték a napot, ahonnan csodás kilátás tárult a tengerre. A cserkészek egy
magyar néprajzkutatónak köszönhetően számos népi játékkal
és szokással ismerkedtek meg, délután a lányok koszorúkat, a
fiúk vőfélybotokat készítettek, majd beállhattak egy lakodalmi
menetbe. A második napon a Cascade Gardenben a honfoglaló
magyarok kora volt a keretmese, ahol rovásírást, útjeleket, sípjeleket tanultak.

VK hétvége a Sziklás-hegységben
A KMCSSZ Nyugat-Kanadai Körzete a calgary-i cserkészek szervezésében vezetőképző hétvégét tartott a Szikláshegység ölelésében található Kiss tanyán. A képzésen 15 fő vett részt, többen Calgaryból, és egy fő Edmontonból.
Úton odafelé szünetet tartottak a Numa Falls vízesésnél is. Másnap előadásokat hallgathattak a tanítási módszerekről, közösségi játékokat játszottak, illetve sor került Bi-Pi szellemi munkásságának áttekintésére is. A hétvége
folyamán megkezdődött a calgary-i cserkészek 2018-ban esedékes ötvenedik évfordulójának szervezése.

70 éves évforduló Sydney-ben
A 30. sz. Kőrösi Csoma Sándor cserkészcsapat 70.
évfordulóját ünnepelte Sydneyben. A díszvacsorán jelen volt a csapat két legidősebb cserkésze is, akik 61,
illetve 65 éve cserkészkednek. A vacsora után egy hatalmas torta árverésére került sor, amit aztán a résztvevőknek ajándékoztak. Remek programot szerveztek,
több mint hetven résztvevővel a késő órákig ment a beszélgetés és a régi fényképek tanulmányozása.

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

