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A Külföldi Magyar Cserkészszövetség újra sikeres éveket 
tudhat maga mögött. Bővült a közösség létszáma, jelenleg 
2600 fővel működik a szervezet. Jelenleg 70 cserkészcsa-
pattal építik a magyar közösségeket a diaszpórában, szerte 
a világban. Az elmúlt évben négy új csapatot alapítottak 
(pl. Írországban és Hamburgan). A csapatalapításról gon-
doskodó turulok sok helyre ellátogattak, hogy segítsék a 
kevésbé tapasztalt vezetőket. A turulok csapatalapító lá-
dákat visznek, amiben a munkát segítő könyvek, munka-
füzetek találhatóak, vezetőképzést tartanak, valamint az 
induló csapatoknak szülői értekezletet, mintafoglalkozást 
rendeznek.

A cserkészetnek nagyon fontos szerepe van a diaszpó-
rában élő magyarok nemzeti öntudatának fenntartásában. 
Ezért sok helyen tapasztalnak nagy érdeklődést a cserké-
szek egy új csapat beindítása iránt. A hetente, vagy két he-
tente megrendezett foglalkozásokon a gyerekek játékosan 
tanulnak a magyar irodalomról, nyelvtanról, földrajzról, 
történelemről. Ezen munkát a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség 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 cser-
kész élvezi, ilyenkor olyan, mintha egy kis időre kiszaba-
dulnának a rohanó hétköznapok terhei alól. Közelebb ke-
rülnek a természethez, főként, ha a nyári táborozásról van 
szó.

A csapatok minden térségben rendeznek bálokat, cser-
késznapokat, ahol a még nem cserkészek is megismerked-
hetnek ezzel az életformával, finomabbnál finomabb hagyo-
mányos magyar ételeket kóstolhatnak, és néptáncolhatnak 
is. A külföldi magyarok számára ezek az események rend-
kívül fontosak, hiszen itt találkozhatnak rég nem látott ba-
rátaikkal, cserkésztársaikkal, ami mindig örömteli élmény. 
Több évfordulót is ünnepeltek idén csapataink: 65 éves 
ünnepséget tartottak a montreáli cserkészek, nagyszabású 
gálaműsorral ünnepelt a 45 éves clevelandi Regös Csoport, 
60. cserkészbált szerveztek Buenos Airesben.

Az eredményes és folyamatos munkához nélkülözhe-
tetlen a vezetői utánpótlás és motiváció. Ezt a folytonos-

ságot és érdeklődést a szövetség igyekszik fenntartani ve-
zetőképző táborok, továbbképzések segítségével. Hiszen 
ez megmaradásuk egyik fontos pillére. Képzett vezetőik a 
diaszpóra magyarságának és cserkészetének éltetői, olyan 
anyanyelvi és tárgyi tudást sajátítanak el, melyet továbbad-
hatnak az újabb generációknak. A nyáron lezajlott vezető-
képző táborokban sok motivált vezetővel lett gazdagabb a 
szövetség, akik a világ minden tájáról, Ausztráliától Kana-
dáig, Kínától a Kárpát-medencén át Dél-Amerikáig jelen 
voltak.

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, Ausztrá-
liában 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.

A KMCSSZ felkészült az új évre
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A Hungária Klub adott otthont 2018. október 27-én 
a 60. Cserkészbálnak, amelyre több, mint kétszázan el-
látogattak. A rendezvényre régi magyar úri viseletben: 
díszmagyarban és bocskaiban érkezett a vendégsereg. 

Erőteljes nyitányként a díszmagyarba öltözöttek 
bevonulásá után az idei elsőbálozó lányok bemutatásá-
ra került sor, majd eltáncolták a palotást. Ezután a ma-
gyar étterem ünnepi menüsorát kóstolták végig a ven-
dégek. Az este zárásaként a cserkészliliom formájában 
letett gyertyák mint tábortűz köré gyűltünk mindany-
nyian közös éneklésre. A résztvevők visszaidézhették a 
cserkésztáborok hangulatát, ahol a tűz mellett a magyar 
népdalokat énekelve összetartó közös-
séggé formálódtak.

Hatvanadik cserkészbál
Buenos Aires-ben

A nyár másik pozitív eredménye a magyarországi őrs-
vezetői körút újraindítása. Ennek keretében a KMCSSZ 
őrsvezetői évről-évre anyaországi utazáson vehetnek részt, 
ahol élőben megismerhetik az otthon tanultakat és hallot-
takat; kirándulásokon, előadásokon, interaktív programo-
kon fedezhetik fel kulturális értékeinket, hagyományain-
kat. Ez a lehetőség hatalmas élményt és tapasztalatot ad 
azoknak a harmadgenerációs fiataloknak, akik identitá-
sukban nagyon erősen kötődnek Magyarországhoz, de 
ritkán jutnak el ide vagy még soha nem jártak hazánkban.

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. Hiába 
találkoznak évek múlva, mégis olyan érzés, mintha ugyan-
ott folytatnák, ahol az utolsó találkozáskor abbahagyták. 

Mert minden cserkész egy közös eszméért él: hogy a vi-
lágot jobbá tegye! És ez kimondatlanul is összekovácsol 
bennünket.

Ez alkalommal szeretnénk megköszönni minden támo-
gatónknak a sok-sok segítséget! Önök nélkül 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 Külföldi Magyar Cserkészszövet-
séget. Minden adományt hálával fogadunk, és minden 
apró részletével megpróbáljuk ezt a rohanó világot jobbá 
varázsolni, mint ahogyan kaptuk.

Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és új 
támogatónknak: Jó munkát!

Fángli Márti London mellől, Lengyel Bálint és Bányai 
Kati Budapestről érkezett Írországba, hogy segítsenek 
az írországi magyaroknak, hogy létrejöhessen az első ír-
országi magyar cserkészcsapat. Mintha a bölcsek kövét 
keresnénk, és Mártiék hoznák a titkos receptet, hiszen 
Márti angliai tapasztalatból tudja, milyen cserkészcsa-
patot létrehozni a semmiből. 

Délelőtt a cserkészet történetével és szellemiségével 
ismerkedtek: kapcsolódni segít, gyökértelenség helyett 
összefonódó lelkek számára teremt teret, visszavezet a 
természetbe. A résztvevők motivációjában a közös pont 
a személyes érintettség, annak a vágya, hogy a követke-
ző generációnak továbbadjam, megteremtsem, amit én 
kaptam. A vezetők bíznak abban, hogy van lehetőség 
tenni a gyerekekért.

Az írországi Corkban is indul
cserkészcsapat



A garfieldi Bodnár Gábor Cserkészházban már má-
sodik éve működik egy magyar óvoda, ami két helyi 
cserkészédesanya komoly háttérmunkájának köszönhe-
tően jöhetett létre. Az óvoda heti kétszer várja a magyar 
közösségbe vágyó 3-6 éves gyerekeket. Idén tizenegy 
gyerek jár a “cserkész oviba”. Az itteni ösztöndíjasok pe-
dig felcsapnak óvónőnek, illetve óvóbácsinak.

Október 11-én Szent Mihály napot ült az óvoda apra-
ja-nagyja. A gyerekek behajtották a bárányokat az éppen 
kezdődő eső elől. A gazdától megkapták a munkájukért 
járó tisztességes bért, amit el is költhettek a helyi vásár-
ban. Csak úgy porzott a cserkészház padlója, ahogy a ti-

zenegy óvodás, a szülők és nagyszülők rop-
ták a táncot! 

Sikeresen lezajlott a Gold Coast-i Szivárvány 
Magyar Iskola első tábora október 1-6. között a 
Sunshine Coast Recreation Centre-ben. A gyere-
kek délelőtt a magyar iskolában foglalkoztak a ma-
gyar nyelvvel, délután pedig cserkészfoglalkozáson 
és izgalmas programokon vettek részt, mint evezés, 
íjászat és falmászás, számháború, úszás, hadijáték. 
Több programot is szerveztünk az óceánpartra, ha-
talmas élmény volt ilyen környezetben foglalkozáso-
kat tartani. A gyerekekkel igyekeztünk megismertet-
ni a cserkészet alapjait. Táborunk tematikája Mátyás 
király volt, királlyá választásának 560. évfordulója al-
kalmából.

Szent Mihály-nap New Jersey-ben Napsütés, iskola, óceánpart –
iskolatábor  Ausztráliában

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2018. októ-
ber 21-28. között tartotta 6. tiszti tanfolyamát Hollókőn. 
14 jelölt és 7 kiképző vet részt a tanfolyamon, ahol 6 ré-
gió cserkészei képviseltették magukat (Délvidék, Erdély, 
Felvidék, Horvátország, Magyarország, Nyugat-Euró-
pa és Észak-Amerika). A képzések során betekintést 
nyertek a jelöltek a fórum szövetségeinek munkájába és 
egyes cserkészcsapatok életébe. A képzés egyik célja a 
tapasztalatcsere, a cserkészvezetők közti kapcsolatépítés 
és a szorosabb együttműködés kialakítása. A közös kép-
zés jó alapot adott a további határon átívelő összmagyar 
programok és összefogás megvalósításához. A képzésről 
lelkes, öntudatos, lendülettel teli elkötelezett cserkészve-
zetők indultak haza, hogy tovább folytassák a cserkész-
munkát.

Tizennégy cserkésztiszttel gyara-
podott az összmagyar cserkészet

Az idei konferencia egyik legfontosabb témája a 2020-
as Jubi tábor volt. A szervezők munkacsoportokban 
ötleteltek, előadásokkal készültek. A program mellett a 
konferencia lehetőséget ad a vezetőknek megismerked-
ni a KMCSSZ elnökségével. „Még hiszek...?!.” címmel a 
hit mindennapokban betöltött szerepére és fontosságára 
próbáltak rámutatni.

A hétvégén az intéző bizottság is megtartotta gyűlé-
sét. Ezen a hétvégén az Európai Kerület szintén tiszti 
konferenciát tartott. Kaliforniában márciusban lesz tisz-
ti konferencia, valamint délen Ausztrália, Argentína és 
Brazília is tart hasonló jellegű összejövetelt.

Észak-Amerika keleti felén működő 
cserkészvezetők találkozója 
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Kerek évfordulót ünnepelnek idén a montreáli cser-
készcsapatok. 65 évvel ezelőtt alakult meg a 37. Szent 
Margit lánycserkészcsapat és a 23. Szent László fiúcser-
készcsapat. Az évforduló méltó megünnepléseképp 
november 3-án Jubileumi Cserkészbál keretében mutat-
koztak be az első bálozó montreáli cserkészek. 

Nagy múltra tekint vissza a cserkészet Montreálban: 
a több emberöltőt felölelő idő alatt több száz gyermek 
nevelkedett, illetve felnőtt fordult meg a szervezet kö-
telékében. Emlékezés, hálaadás és előretekintés, múlt, 
jelen és jövő szimbolikus összekapcsolódása adta a bál 
és az ünneplés mottóját. A 65 év nemcsak ünneplésre ad 
okot, hanem felelősségvállalásra is kötelez: a jövő cser-
készeinek a kinevelésére. Lenningen mellett tartotta hagyományos őszi csapat-

hétvégéjét a stuttgarti 81. számú Dobó István cserkész-
csapat, kiegészülve az Ulmból érkező rajjal. A negyven 
résztvevő között akadtak kiscserkészek, nagycserkészek, 
roverek, sőt felnőtt cserkészek is. A csapat éves keretme-
séje idén a névadó Dobó István és Gárdonyi Géza Egri 
csillagok c. regénye alapján áll össze. A cserkészeknek 
csapatokban kellett számot adniuk cserkésztudásukról, 
amellyel bizonyíthatták rátermettségüket. A magyar 
végvári vitézeknek esküt is kellett tenniük. Nyolcan tet-
tek kiscserkész fogadalmat, több mint tízen nagycser-
kész-, rover-, és felnőtt cserkész fogadalmat. Másnap 
Dobó a vitézek élén számháborúba vezette a cserkésze-
ket, akik megszerezték Jumurdzsák féltve őrzött gyűrű-
jét is, és ezzel teljes diadalt arattak. 

Fennállásuk 45. jubileumát nagyszabású gálaműsor-
ral ünnepelték a Clevelandi Cserkész Regös Csoport 
tagjai november 10-én, a Lakewood-i középiskola dísz-
termében. A bölcsőtől a sírig c. előadásukban bemutat-
ták azokat a néptáncokat és hagyományokat, amelyeket 
a közösség évtizedek óta ápol. Az előadásban egy leány 
életét követhettük végig a születéstől a halálig, illetve az 
élet állandó körforgását, ahogyan a tudás átöröklődik a 
következő nemzedéknek.

A 120 résztvevővel megvalósult műsor most is nagy 
sikert aratott. A műsorban különböző tájegységek tán-
cait mutatták be Kazártól Kalocsán át egészen Kalota-
szegig. A talpalávalót a torontói Gyanta zenekar és a 
helyi Harmónia együttes húzta. Életerős és megújuló 
közösség viszi tovább Clevelandben őseink örökségét.

65 éves évfordulójukat ünnepelték 
a montreáli cserkészek

Dobó Istvánnal találkoztak
a stuttgarti cserkészek

45 éves a Clevelandi
Cserkész Regös Csoport
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