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A KMCSSZ az elmúlt évtizedek alatt töretlenül igye-
kezett a nevelés szolgálatában helytállni. Idén 70. évfor-
dulóját ünnepelte a közösség első tengerentúli csapata, a 
sao paoló-i Szondi György csapat. Az azóta eltelt évtizedek 
alatt sok száz fiatal nőtt fel a csapatban, sok élményen ke-
resztül magáévá téve a cserkészet és a magyarság gazdag 
értékeit. A Külföldi Magyar Cserkészszövetségben a meg-
maradás érdekében, az egyházak és a magyar iskolák mel-
lett, velük együttműködve, a cserkészet végzi legtöbbet a 
magyarságtudat őrzése, ápolása, és terjesztése érdekében 
minden korosztályban. A cserkészetnek nagyon fontos 
szerepe van a diaszpórában élő magyarok nemzeti öntuda-
tának fenntartásában. 

A cserkészet nem csak táborozás, hagyományőrzés, vagy 
fiúk-lányok találkozóhelye, sokkal inkább egy életforma, 
akik életében a cserkésztörvények lényeges meghatározó 
szerepet töltenek be. Az vezérel mindannyiunkat, hogy 
magunk körül a világot kicsit jobbá tegyük. A cserkészek a 
jövő reménységei, akik nem nyugszanak bele abba, ami ép-
pen van, és mert hisznek az emberibb élet lehetőségében, 
elszánt akarattal küzdenek a szebb és jobb jövőért. Büszke-
séggel tölt el bennünket, hogy idén a Magyarország barátai 
díjjal tüntették ki ezen áldozatos munkánkat.

Ezt az eszményt szeretnénk a jövőben is megtartani és 
ápolni, a generációknak folyamatosan továbbadni, ezért 
fektetünk olyan nagy hangsúlyt a rendszeres vezetőképzés-
re, amely több szinten történik. Idén is, a sok éves gyakor-
lathoz hasonlóan megtartottuk vezetőképző táborainkat 
a fillmore-i Sík Sándor Cserkészparkban. Célunk, hogy 
vezetőinket önnevelésre és példaadásra tanítsuk. Ilyenkor 
nyáron több száz fiatallal telik meg a park, akik mind csil-
logó szemmel, elszántan vállalkoznak arra a nem könnyű 
feladatra, hogy vezetők legyenek. Megérik bennük a gon-
dolat, hogy szeretnének tenni a közösségükért, hogy sze-
retnék átadni azt a sok élményt, ismeretet és kalandot a 
kisebbeknek, amit ők is megtapasztaltak a cserkészetben. 
Ezekből a vezetőkből válnak a diaszpóra magyarságának 
vezető egyéniségei, a külföldi magyar gyerekek identitá-
sának nevelői. A nyáron lezajlott vezetőképző táborokban 
sok motivált vezetővel lett gazdagabb a szövetség, akik a 

világ minden tájáról, Ausztráliától Kanadáig, a Kárpát-
medencétől Dél-Amerikáig jelen voltak.

Minden csapatban ezek a felkészült fiatal vezetők foglal-
koznak a gyerekekkel, akik szinte észre sem veszik, hogy 
tanulnak. Ezért sok helyen tapasztalnak nagy érdeklődést a 
magyar közösségek egy új csapat beindítása iránt. Csapat-
alapító tevékenységünk évről-évre egyre sikeresebb, sorra 
jönnek létre közösségeink szerte a világban. A rendszeres 
foglalkozásokon a gyerekek játékosan tanulnak a magyar 
irodalomról, nyelvtanról, földrajzról és történelemről. Az 
együtt töltött időt minden cserkész élvezi, közelebb kerül-
nek a természethez, főként, ha a nyári táborozásról van 
szó. Csapataink idén nyáron is cserkésztáborokban mutat-
ták meg a fiataloknak a gyakorlati cserkészet rejtelmeit és 
szerezték a legnagyobb cserkészélményt az év alatt. A csa-
patok minden térségben szerveznek bálokat, cserkészna-
pokat, ahol a még nem cserkészek is megismerkedhetnek 
ezzel az életformával, finomabbnál finomabb hagyomá-
nyos magyar ételeket kóstolhatnak, és néptáncolhatnak is. 
A külföldi magyarok számára ezek az események rendkí-
vül fontosak, hiszen ezek a rendezvények biztosítanak szá-
mukra találkozási és kapcsolatépítési alkalmat távolabb élő 
magyar barátaikkal, ismerőseikkel. 
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A KMCSSZ New York-i körzete idén is megszer-
vezte vezetői hétvégéjét az őrsvezetők számára. Idén a 
bostoni csapat kapta a felkérést. A körzet idén szívesen 
fogadott 16 cserkészt Clevelandből egy közös hétvégé-
re, melynek különlegességét idén az is fokozta, hogy 
a programot kiterjesztették a segédtisztek részére is. 
A hétvégén 59 cserkész vett részt, ebből több mint 40 
őrsvezető és 11 segédtiszt. A vezetői hétvége elsősor-
ban a szakmai tudásbővítés szempontjából fontos, de jó 
kapcsolatteremtési lehetőség is, ahol kivételesen nincs 

szolgálati kötelességük a résztvevő 
vezetőknek.

Bostonban tartottak
tovább képzést a keleti parti és

a clevelandi őrsvezetők

Az elmúlt éveben a KMCSSZ egyik kiemelt projekt-
je volt az Iskolatábor Program, melynek keretében több 
magyar közösségbe is kiterjesztették a gyermekek számá-
ra a játékos magyar nyelvtanulás lehetőségét és táboro-
zás élményét. Ennek köszönhetően az évek óta működő 
fillmore-i iskolatábor mellett idén Venezuelában, Auszt-
ráliában és Seattle-ben is fejleszthették a magyar gyerekek 
ismereteiket, gyakorolhatták a magyar beszédet. A projekt 
kimagasló érdeklődésre tett szert és hatalmas sikert ara-
tott a programra nagy igényt mutató közösségekben. Így 
kiemelten fontos a KMCSSZ számára tovább folytatni és 
bővíteni a kezdeményezést. Hosszú távú cél, hogy az isko-
latáborban résztvevő fiatalok csatlakozzanak cserkészkö-
zösségünkhöz is.

A cserkészet egy nagy család. Különösen a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetségben. Lehet, hogy a fél világ el-
választja egymástól a táborban összebarátkozott cserké-
szeket, mégis megmaradnak ezek a kapcsolatok. Mindany-
nyian egy közös eszméért munkálkodunk: hogy a világot 

jobbá tegyük! És ez kimondatlanul is összekovácsol ben-
nünket. Ez alkalommal szeretnénk megköszönni minden 
támogatónknak a sok-sok segítséget! Önök nélkül nem 
jöhetett volna létre ennyi színes program, nem épülhetett 
volna ilyen mértékben közösségünk. 

A világ változik, új kihívásoknak, de ugyanakkor új le-
hetőségeknek nézünk elébe. Ami nem változik, az a cser-
kész ideál: Isten, haza, az embertársak és a magyarság 
szolgálata. De ahhoz, hogy ifjúságunk ennek a mércének 
megfelelő nevelésben részesüljön, szükségünk van min-
den pártfogónk segítségére, szíves támogatására. Idén is 
szeretnénk megkérni Önöket, hogy támogassák a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetséget. Minden adományt hálával 
fogadunk, hogy magyarságőrző és ifjúságnevelő munkán-
kat ezévben is sikeresen folytathassuk.

Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és új 
támogatónknak: Jó munkát!

2019. március 23-án a New Brunswick-i Teleki Pál 
Cserkészházban közgyűlést tartott a KMCSSZ. Idén is 
minden kerületünk képviselve volt. Lendvai-Lintner 
Imre elnök beszámolójában helyzetjelentést tett a Szö-
vetség általános helyzetéről, külön kitért szövetségünk 
kielégítő anyagi helyzetére. Helyzetjelentést adott a 
Kárpát-medencei kapcsolatainkról a testvérszövetsé-
gekkel. Kitért a következő évek kihívásaira: a felső ve-
zetők utódlásának kérdésére, a cserkészet minőségének 
megtartására, a létszámnövekedés által keltett gondok-
ra és kihívásokra. Dömötör Gábor alelnök és Szentki-
rályi Pál vezetőtiszt beszédében az elmúlt két év mun-
káját értékelte. Szórád Gábor főtitkár, a központi iroda 
munkájáról és a szövetségi ügyintézésről számolt be. A 

részleges tisztújító szavazáson a Közgyűlés 
megszavazta az Intéző Bizottság által beter-
jesztett jelöltek teljes listáját. 

A Külföldi Magyar Cserkész
szövetség Közgyűlést tartott



Hatvanharmadik alkalommal rendezték 
meg május 4-én Clevelandban a Cserkész-
bált, ami a helyi cserkészmozgalom egyik 
legnagyobb éves eseménye. Nemcsak a 
felnőtt korba lépő fiatalokat mutatják be 
ebből az alkalomból, hanem a cserkészet 
is megmutatkozik a szélesebb társadalmi 
nyilvánosság előtt. Idén 220-an ünnepeltek 
a Woodside Event Center dísztermében, és 
a jól sikerült bál valóban a fiatalokról szólt, 
az elsőbálozók bemutatták táncukat. Éjfél-
kor pedig a Cserkész Regös Csoport palo-
tás bemutatója koronázta meg az estét.

A Magyarország Barátai Alapítvány újra vendégül látta Budapesten 
a szerte a világban élő tagjait, hogy egy gazdag programban találkoz-
zanak hazánk vezető személyiségeivel és a magyar kultúra nyújtotta 
élményekkel. A találkozó során harmadik alkalommal adták át a Ma-
gyarország Barátja Díjakat. A kitüntetésre olyan jelölteket terjesztenek 
fel, amelyek az elmúlt években hozzájárultak Magyarország pozitívabb 
megítéléséhez. „Meghatódtunk, amikor megtudtuk, hogy mi kaptuk 
a díjat, mert ez az első alkalom, amely nem a múltbeli munkánkat, 
hanem a jelenlegit ismeri el” – így köszönte meg a kitüntetést Szórád 
Gábor, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség főtitkára.

Nagysikerű Cserkészbál 
Clevelandban

Magyarország barátai díjban részesült 
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Március 10-e nagyon fontos nap volt a 
Connecticut-i 3. sz. Beodray Ferenc Cserkész-
csapat életében. A Nyuszi őrs tagjai ígéretet 
tettek, pöttyös nyakkendőt kékre cserélték, a 
Süni őrs tagjai pedig fogadalmat tettek és a kék 
nyakkendő helyett új zöldet kaptak. 

És ahogy a szívhez szóló beszédekben el-
hangzott, külhonban a magyar nyelv az ablak 
a világra. Magyar cserkészként, ez az a nyelv, 
amin kommunikálni tudunk a világ bármelyik 
országában élő magyar cserkészeivel. Messze 
vagyunk egymástól, de együtt zengjük ugyan-
azokat a magyar népdalokat, együtt viseljük a 
Hungária jelvényt az egyenruhánkon és együtt 
tisztelgünk a Magyar Himnuszt énekelve. És 
amikor találkozunk úgy köszöntjük egymást 
„Jó munkát!”. Mind testvérek vagyunk. 

Fogadalom és ígérettétel
a wallingfordi cserkészeknél

1949-ben egy kis csoport Európából érkezett cserkészvezető 
összejött Brazíliában, hogy megalakítsa a II. világháború utá-
ni első tengerentúli magyar cserkészcsapatot, a 13. sz. Szondi 
György csapatot. Az azóta eltelt évtizedek alatt sok száz fiatal nőtt 
fel a csapatban, sok élményen keresztül magáévá téve a cserké-
szet és a magyarság gazdag értékeit. 2019. május 25-én ünnepelte 
a csapat fennállásának 70. évfordulóját. Közel száz fiatal, idősebb 
cserkész és cserkészbarát jött el a nagy ünnepélyre. Számhábo-
rúval, népi gyerekjátékokkal, sőt izgalmas cserkészismereti ver-
sennyel is várták 
a résztvevőket. 
Az esti tábor-
tűznél pedig 
megelevenedtek 
a csapat régi vi-
dám pillanatai.

Hetven éves fennálását ünnepelte
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

első tengerentúli csapata



Augusztus 1-11. között megtartotta a KMCSSZ a már hagyományos vezetőképző táborát, a Sík Sándor Cserkészparkban. 
Összesen 370-en vettek részt 8 országból és a Kárpát-medencéből. A tábor végére 27 új cserkésztiszttel, 38 segédtiszttel és 52 
őrsvezetővel gazdagodott a Külföldi Magyar Cserkészszövetség több mint 70 csapata!

Külön megemlékez- tek arról, hogy éppen 30 évvel ezelőtt, az 1989-es vezetőképző 
táboron sok olyan cserkésztiszt- és segédtisztjelölt volt, akik több 
m i n t 40 év szünet után újra beindították a Kárpát-

medencében és Magyarországon a magyar 
cserkészmozgalmat. A KMCSSZ a II. vi-

lágháború és a rendszerváltás között 
áthidalta azt az időt, amikor nem 

lehetett otthon cserkészkedni, 
így a híd lett ennek a gondo-
latnak a jelképe.

A KMCSSZ továbbra is 
vezetőképzésében élteti csa-
patait világszerte.  A négy 
kontinensen kidolgozott 
vezetőképzési rendszerünk 

más cserkész szövetségeknek 
mintája és segít biztosítani, 

hogy a jövő felé is magyar hida-
kat építsünk fiataljainknak!

A KMCSSZ Központi Vezetőképzőtáborán az utolsó 30 év hídépitéséröl volt szó

Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség

2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ  07435, U.S.A. 

Telefon: 973-874-0384. Honlap: www.kmcssz.org
Miniszterelnökség

Nemzetpolitikai Államtitkárság

Játékokkal egybekötött iskolatáborban, a karib-tengeri 
Margarita szigetén tölthettek el tíz napot a gyökereiket 
jobban megismerni kívánó, Venezuelában élő magyar 
gyerekek és fiatalok. A 25 táborlakó nagy kedvvel, el-
szántsággal és lendülettel vetette bele magát a foglalkozá-
sokba. A programsorozat vázát délelőttönként a szabadtéri 
tanteremben megtartott magyar órák alkották. A 8 és 18 év 
közti diákok különböző érdeklődési köreit figyelembe véve 
a tanórák nyelvi, történelmi, földrajzi, kulturális, tudomá-
nyos, sport, gasztronómiai és egyéb, magyarságismerettel 
kapcsolatos témákat érintettek.

A Margarita szigetén táborozók a modern technikai esz-
közöktől elzárva, a paradicsomi környezetet maximálisan ki-
használva egy rövid időre megfeledkezhettek az amúgy rend-
kívül nehéz helyzetben lévő ország gondjairól, és kicsit úgy 
érezhették, hogy idén nyáron Magyarországon is jártak.

Petőfi és Szent István a Karibszigeten
Venéz iskolatábor Margarita szigetén


