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A COVID-19 okozta világjárvány szövetségünkben is 
új helyzetet teremtett, számos kihívás elé állította közös-
ségünket. A korlátozások ellenére minél teljesebben foly-
tatjuk működésünket az online térben. A KMCSSZ-ben a 
munka nem állt meg, közösségeinket jelen nehéz helyzet-
ben is éltetjük. 

A KMCSSZ központja a járvány alatt számos módszer-
rel dolgozott a diaszpóra cserkészközösségének életben 
tartásán. Összes cserkészcsapatunknál a heti rendszeres-
séggel folyó cserkészfoglalkozásokhoz virtuális módszer-
tani ötlettárat hoztunk létre, segítve a vezetők munkáját 
és biztosítva a folyamatos cserkészmunkát csapatainkban. 
Nyár végén pedig új irányelveket dolgoztunk ki a cserkész-
év felelősségteljes és biztonságos kezdésére.

Megújítottuk idén a magyarságismereti online oktató- és 
vizsgarendszerünket, hogy a gyerekek és fiatalok számára 
még korszerűbben és élménydúsabban adjuk át a történe-
lem, magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz isme-
reteit. A projekt keretében digitalizáltuk a tananyagokat a 
felkészülés könnyítésére. A járványhelyzetben szakmailag 
folyamatosan támogatjuk vezetőink továbbképzését. Meg-
újult honlapunk is, mely nagyban elősegíti, hogy napraké-
szek legyünk és minden szükséges információval ellássuk 
csapatainkat, az érdeklődőket és a cserkészeinket. Ehhez 
kapcsolódóan videósorozatot indítottunk, melyben a világ 
különböző pontjain élő vezetőink osszák meg gondolatai-
kat a járvány hatásairól és a cserkészet lehetőségeiről ebben 
a nehéz időszakban.

A nagy közösségi rendezvényeinknél, táborainknál 
azonban a járvány nagy kihívások elé állított bennünket, a 
legtöbb csapatunknál nem tudtuk a cserkészévet a megszo-
kott módon befejezni. A legnagyobb érvágást a táboraink 
és különösen az ötévente megrendezett Jubileumi Nagytá-
borunk lemondása jelentette. Mindezek ellenére nem ad-
tuk fel, új és alternatív megoldásokat találtunk a cserkészet 
folytatására: Argentínában cserkész tábortüzeket szervez-

tek, az USA nyugati körzetében kárpát-medencei virtuális 
sportversenyre hívták a fiatalokat. A program különösen 
sikeresnek bizonyult, mely a jövőben is tovább alkalmaz-
ható, hiszen a virtuális túra segítségével az anyaországtól 
távol élő magyar fiatalok megismerhették a Kárpát-me-
dence épített és természeti kincseit, a képernyőn keresztül 
bejárhatták látnivalóit, ezáltal is erősítve magyarságisme-
retüket és identitásukat. 

A jövőre nézve az első sokkhatásból felocsúdva most 
már pozitívan nézünk a cserkészév elé, hiszen  a cserké-
szetünk alapja a természetközeliség és a kisközösségi rend-
szer. Kis létszámban és a szabadban töltött élményekkel, 
a megfelelő óvintézkedéseket betartva továbbra is életben 
tudjuk tartani közösségünket és még inkább vissza tudunk 
nyúlni a cserkészet lényegéhez.  

A járvány hatására működésünk és támogatottságunk 
azonban nagyban visszaesett. Ahhoz, hogy magyarságőrző 
és ifjúságnevelő munkánkat tovább folytathassuk, idén is 
szeretnénk megkérni Önöket, hogy támogassák bőkezűen 
a Külföldi Magyar Cserkészszövetséget. 
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A New York-i körzet csapatai az immár hagyományosnak számító 
szavalóversenyüket a vírus miatt kénytelenek voltak jövőre halaszta-
ni, helyette rajzversenyt hirdettek „Mi hiányzik legjobban a cserké-
szetből?” témával. A koronavírus miatt sok program elmarad, az élet 
azonban nem áll meg a KMCSSZ-ben. A csapatok online alkalma-
zásokon keresztül tartják őrsgyűléseiket, a gyakorlati munkát pedig 
videókkal vagy otthon megvalósítható feladatokkal, „küldetésekkel” 
pótolják. Reméljük, hamarosan minden visszatér a megszokott ke-
rékvágásba, addig is otthonról kívánunk mindenki-
nek jó munkát.

Rajzverseny a New York és
környékbeli cserkészek részére

Minden adományt hálával fogadunk, és minden apró 
részletével megpróbáljuk ezt a rohanó világot jobbá va-
rázsolni, mint ahogyan kaptuk. Jelmondatunk ebben az 
embert próbáló időszakban: „Több virtust, mint vírust!”

Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és új 
támogatónknak: 

Jó munkát!

A KMCSSZ egyik jól bevált vezetői 
továbbképzési módszere az évközi ve-
zetőképző hétvége. Ezt körzetenként 
tartjuk meg, ahol a csapatok egymás 
között elérhető távolságban vannak. Két 
szomszédos körzet, New York és Cleve-
land elkezdte a közös VK hétvégék szer-
vezését. Idén Washington DC csapata 
volt a házigazda. A hétvége során szó 
volt a jó őrsi foglalkozás titkairól, a raj-
parancsnok feladatairól, Isten szerepéről 
az életünkben. Minta őrsi összejövetelt 
tartottak, vezetői életpályamodellt alkot-
tak, a napot tábortűzzel zárták. Az ilyen 
programok által erősödik a vezetőkben 
a tenni akarás érzése, közös élmények 
születnek. 

Továbbképzés cserkész-
vezetőknek az amerikai 

fövárosban



A brazíliai magyar cserkészet 
története nemes helyet kapott a 
magyar cserkészet történelmé-
ben, ugyanis Brazíliában alapí-
tották meg az első tengerentúli 
magyar cserkészcsapatot 1949-
ben Rio de Janeiróban 13. 
Szondi György néven. Egy év 
múlva São Paulóban is meg-
alakult az Árpád Vezér nevű 
cserkészcsapat, majd 1952-
ben a 25. Szent Imre és a 36. 
Dobó Katica fiú- és lánycsa-
patok, Később alakult to-
vábbi két cserkészcsapat, a 
40-es Zrínyi Kata lánycsa-
pat és a 64-es Zrínyi Péter 
fiúcsapat. Közben Rioból 
a magyarok lassacskán el-
vándoroltak, elfogytak, így 1985-ben Rióban 
megszűnt a cserkész tevékenység, és az első tengerentúli csapat cserkész-
parkja bezárta kapuit. São Paulóban a 90-es években még mind a négy csapat működött, de mivel itt is 
folyamatosan csökkent a létszám, 2003-ban összeolvadtak. Az első tengerentúli magyar cserkészcsapat előtt tisztelegve 
megkapták a 13. Szondi György nevet. Tavaly ünnepelték a brazíliai cserkészet fennállásának 70. évfordulóját. Jelenleg 
a csapat közel 40 tagból és 4 aktív őrsből áll. 

A járvány alatt kihasználtuk az időt, hogy rég esedékes munkákat elvégezzünk a Hárs-hegyi Cserkészparkban. 22 
felnőtt több, mint 800 munkaórát végzett a park fejlesztésével. Persze segítettek a gyerekek 

is. Felújítottuk a tanösvényen a táblákat és a kihelyezett álla-
tokat. Kívül-belül kifestettük a cserkészházat, fatáro-
lót építettünk a pavilon mellett. Jurtákat állítottunk a 
kőbányában. Végül június közepén 10 fiatal cserkész-
vezető sikeresen elvégezte a Sastoll próbát, amihez 24 

órát töltöttek egyedül az erdőben. Mindenkit vár a 
felújított ház és park.

A hetven éves 
braziliai magyar 

cserkészet
története

Zajlik az élet a németországi cserkészparkban



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

Ezt az évet nem így terveztük, de próbáltuk a legjobbat kihozni belőle. Habár a tervezett programjaink nem valósul-
tak meg, a modern kor kommunikációs eszközeivel sikerült a csapatok vezetőivel, a családokkal, cserkészekkel online 
tartani a kapcsolatot. Még virtuális tábortűz is volt, sokunk örömére. Ahogy enyhültek a szigorítások a csapatok egyna-
pos kiránduláson vettek részt Chambly városánál, ahol kajakozással, erődlátogatással, tájfelismerő aka-
dályversennyel töltöttük az időt a Richelieu folyó mellett. Mindenki érezte, 
hogy a cserkészet igazán Isten szabad ege alatt 
működik. 

Újra kirándulhattak a montreáli cserkészek

A márciusban kirobbant világjárvánnyal foglalkozásainkat, táborainkat el kellett halasztanunk, ám ez a cserkészeket 
nem zavarja: online folytatjuk a találkozásainkat! A kiscserkész korosztályunknak egy karanténban teljesíthető bingót 
szerkesztettünk. A Kiscserkész Karantén Kihívásokat teljesítők felvarrót kaphattak. A cserkész korosztályunk hetente 
tart őrsi foglalkozásokat. Számukra is elkészült a CsKK, valamint csatlakoztak egy titkos küldetéshez az ipolysági cser-
késztestvéreinkkel. Online lány- és fiú estet is tartottunk. A lányoknak beszélgetés, filmezés, süti sütés és öltözködési, 
viselkedési tippek volt a program. A fiúk pedig férfiasabb 

dolgokban 
is helyt áll-
tak: sátrat 
ál l ítottak, 
kinn alud-
tak, vacso-
rát főztek 
maguknak. 
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