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Mint minden évben, idén is szeretettel küldjük jövő évi cserkésznaptárunkat.

Naptárunkban ezúttal körzeteink vezetői számolnak be munkájukról.
Szövetségünk 60 csapata 13 körzetben működik: 3 körzet az európai kerületben, 2 Dél-Amerikában, 

4 körzet az USA és Venezuela kerületben, 2 Ausztráliában és 2 Kanadában található. Ezek a körzetek 
számolnak be a következő oldalakon.

Körzeteinken kívül be kell számolnunk egy nevezetes vállalkozásról is: a Tiszai Tutajtúráról. Száz 
évvel ezelőtt, amikor a magyar cserkészet elindult, szükség volt egy komoly vállalkozásra, ami felhívja 
az ország figyelmét erre az új ifjúságnevelő mozgalomra. Ezzel a céllal 105 bátor cserkész 6 hatalmas 
tutajon 17 nap alatt lehajózott a sebes zúgókkal és örvényekkel teli Vágon, Kralovántól Komáromig. 
A sikeres túra híre elterjedt az országban, és hozzájárult a magyar cserkészet rohamos fejlődéséhez.

Argentínai cserkészeink úgy érezték, hogy ennek a kimagasló történelmi eseménynek századik év-
fordulóját méltó módon meg kell ünnepelni. És mi lenne méltóbb módja a megünneplésnek, mint egy 
tutajút a legmagyarabb folyón, a Tiszán? Nekiálltak a készülődésnek, és másfél éves szervezés ered-
ményeként 2013. augusztus 2. és 10. között sikeresen meg is valósult a nagy terv: 181 cserkész, 12 ország-
ból, 12 saját építésű tutajon lehajózott a Felső-Tiszán, Jándtól Dombrádig. Naptárunk végén erről a 
szép eredményről is beszámolunk.

Kedves Barátaink!

Úgy érezzük, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség munkájára továbbra is, sőt egyre inkább 
szükség van. Ifjúságnevelő és magyarságőrző munkánkat már nemcsak másod-, harmad-, sőt negyed-
generációs cserkészeink felé kell irányítanunk. A Kárpát-medencéből érkező sok magyar család gyer-
mekeit is be kell fogadnunk. Ehhez új csapatokat kell alakítanunk, új vezetőket kell képeznünk, új 
programokat kell indítanunk. Tisztelettel kérjük, hogy továbbra is számíthassunk erkölcsi és anyagi 
támogatásukra!

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetősége

Kedves Szülők, Barátaink, Támogatóink!

A magyar cserkészszövetségeket
világszerte összefogó Magyar
 Cserkészszövetségek Fórumá-
nak jelvénye, az összmagyar 
cserkészet szimbóluma



Az európai kerület legkeletebben fekvő körzete Ausztriában található. 
Körzetünkhöz négy csapat tartozik. 

Ausztria keleti részén, közel Magyarország határához fekszik Bécs, Auszt-
ria fővárosa. Itt működik a körzet legnagyobb csapata, a bécsi 72. számú Szé-
chenyi István Cserkészcsapat, amely immár több mint 50 éves múltra tekint-
het vissza. A csapatnak rengeteg kiscserkésze, vándora és jól képzett vezetője 
van.

Ahogy haladunk tovább nyugati irányban, a következő állomásunk Linz/
Wels, az ország közepe táján. A 80. számú Árpád Cserkészcsapat székhelye 
Wels. Körzetünk kiemelkedő eseménye a körzeti pünkösdi tábor a linzi/welsi 
cserkészek szervezésében.

AusztriAi körzet

Január 2014

I .  KERÜLET – EURÓPA

Tirolban folytatják szorgos munkájukat a 79. számú Dr. Kozma György 
Csapat tagjai, akiket egyesek „az innhidai magyar cserkészek” néven ismer-
nek. A kis csapat főként kiscserkész korú gyerekekkel foglalkozik, a vezetői 
gárda 2013 őszétől néhány fiatal vezetővel bővült.

Grácban idén tavasszal újra működni kezdett a Csipkerózsika álmát alvó 
cserkészcsapat, Ady Endre Csapat néven. Három őrssel dolgoznak. Érdekes-
ségük, hogy őrsi foglalkozásaikat hétköznap tartják, havonta egyszer kerül 
sor programra csapatkötelékben.

A bécsiek immár sokadik éve téli síelést szerveznek Mariazellben. Nyáron 
a bécsi csapattáborban minden ausztriai csapat részt vehet. A welsiek rende-
zik évente a körzeti pünkösdi tábort. Az innsbruckiak szép sikerrel képviselik 
körzetünket az európai kerület regös táborában. A Hunyadi János kerületi 
akadályversenyt múlt ősszel körzetünk rendezte a festői környezetű Matt-tó 
partján.

Fontos feladatunk a Magyarországon és az elszakadt területeken működő 
magyar cserkészcsapatokkal való kapcsolat kiépítése és ápolása. Jó néhány 
cserkészünk részt vett a Magyarországon megrendezett Vág 1913–Tisza 2013 
emlék-tutajtáboron, valamint a Magyar Cserkészszövetség fennállásának 
100. évfordulója alkalmából megrendezett ócsai Nemzeti Nagytáboron.

Bécsi kiscserkészek

Főzés az ausztriai körzeti táborban



Január

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5

Újév,
Álmos Ábel, Ákos Benjámin Titusz Emília

6 7 8 9 10 11 12

Vízkereszt,
Gáspár. Menyhért, 
Boldizsár Attila Gyöngyvér, Szörény Marcell Vilmos, Melánia Ágota Ernő, Erma

13 14 15 16 17 18 19

Csongor, Veronika Bódog Lóránt Gusztáv Antal, Antónia

Árpádházi Szent 
Margit,
Piroska Sára, Megyer

20 21 22 23 24 25 26

Sebestyén, Tímea Ágnes

A magyar kultúra 
napja,
Artúr, Vince Emese, Zelma Ferenc

Pál megtérése, 
Henrik Paula, Timót

27 28 29 30 31

Levente, Angélika Karola, Károly Adél Márton Csörsz, Zalán



A svájci egy viszonylag kis körzet, három városban, Zürichben, Bernben 
és Genfben összesen négy csapata van.

 Az országnak 26 kantonja (megyéje) van, amelyek mind saját iskolarend-
szerrel rendelkeznek, más-más iskolaszünet-időpontokkal, körzeti szinten 
ezért nagy kihívást jelent egy közös rendezvény időpontjának egyeztetése. 
Évente ezért általában csak egyszer tudunk körzeti szintű tábort szervezni. 
Pünkösdkor gyűlik össze három napra a négy csapat. Ilyenkor, hogy a gye-
rekek könnyebben tudjanak barátságokat kialakítani, kevert őrsökbe osztjuk 
őket, korosztályok szerint. Ezek az alkalmak mindig rendkívül intenzívek. 
Kora reggeltől éjszakáig folyamatosan vannak programok, amelyeket a keret-
mese foglal össze. A teljesség igénye nélkül néhány az elmúlt évek legizgal-
masabb programjai közül: gumicsónakozás az Aare folyón, illetve kenuzás az 
erősen hullámzó Thuner-tavon a zürichiek saját kézzel készített, gyönyörű ke-
nujával; falmászás egy várrom tornyán; őrsi tűzrakás egy fa tetején; éjszakai 
játékok, mint az erdő-sakk élő bábukkal, vagy számháború foszforeszkáló szá-
mokkal. A vezetőképző táborokba jelentkező cserkészek magyarságismereti 
vizsgáinak és cserkészismereti próbáinak egy részét is ezekben a táborokban 
igyekszünk megejteni.

svájci körzet

Február 2014

I .  KERÜLET – EURÓPA

A csapatparancsnokok, segédtisztek egynapos találkozója, megbeszélése 
az az alkalom, ahol a három város vezetőinek lehetősége van egyeztetni, ta-
pasztalatokat cserélni, tervezni. Az elmúlt években körzeti szinten is sikerült 
egy-egy cserkészhétvégét szervezni.

A csapatok létszáma általában nem túl magas, bár az elmúlt években egyre 
több kiscserkész jelentkezik, ami nagy és fontos feladat elé állítja a csapato-
kat. Több olyan város is van, ahol az utóbbi években megnövekedett a magya-
rok létszáma, és igény jelentkezett a cserkészet beindítására. A jövőben a csa-
patok eddig is sokoldalú, intenzív, ötletes munkájának folytatása mellett ezek 
a feladatok várnak a körzetre. Ennek érdekében terveink közt szerepel vezetői 
továbbképzések szervezése és gyakoribb vezetői megbeszélések összehívása.

Vízitúra

Pünkösdi tábor Svájcban



Február

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2

Gitta, Ignác 

Gyertyaszentelő 
Boldogasszony,
Aida

3 4 5 6 7 8 9

Balázs
András,              
Csenge, Janka Aliz, Ágota

Dorottya, Dóra, 
Réka Tódor Aranka, Jeromos Apollónia

10 11 12 13 14 15 16

Elvíra Bertold Lídia, Lívia Ella, Katalin, Linda Bálint Kolos Julianna

17 18 19 20 21 22 23

Elek, Donát Bernadett Elza, Zsuzsa Aladár, Álmos Eleonóra

Bi-Pi és felesége szül-
etésnapja,
Gerzson, Keve Alfréd, Szemere

24 25 26 27 28

Mátyás, Edömér  Géza Edina, Győző Ákos, Gábor Elemér 



Az Európai Kerületen belül nyolc csapatával a németországi körzet a 
legnagyobb, csapatai a Külföldi Magyar Cserkészszövetségen belül a leg-
régebben fennálló csapatok közé tartoznak. Számtalan kiscserkészünk, cser-
készünk, vándor cserkészünk és felnőtt cserkészünk a következő csapatokba 
tartozik: a 47. sz. Petróczy Kata cscs. Kölnben, a 67. sz. Országh Ilona és a 
76. sz. Szent Imre herceg csapatok Münchenben, a 81. sz. Dobó István cscs. 
Stuttgartban, a 84. sz. Lehel vezér cscs. Frankfurtban, a 86. sz. Apáczai Cse-
re János cscs. Berlinben, a 87. sz. Tomori Pál cscs. Heidelbergben és a 88. sz. 
Bethlen Gábor cscs. Mainzban. Németországi csapataink több, a körzeten 
kívüli csapattal is együttműködnek, pl. a hollandiai 70. sz. Attila és a brüsz-
szeli 22. sz. Báthory István csapatokkal.

Németországi körzet

Március 2014

I .  KERÜLET – EURÓPA

Gyakorlati cserkészvizsga

ŐV-vizsga Németországban

A körzetben lévő csapatok a német iskolai szünet rendszeréhez illeszked-
ve az évek folyamán közös csapattáborokat szerveztek. Sok szép, közös él-
ménnyel gazdagodtak a csapatok, amikor a frankfurti, heidelbergi, mainzi és 
berlini csapat, illetve a stuttgarti és müncheni vagy a kölni, a hollandiai és 
brüsszeli csapatok együtt táboroztak. A közös táborozások alatt a csapatok 
ismerkednek, egymástól tanulnak, és a cserkésztábor közös kalandjai és élmé-
nyei felejthetetlenné válnak minden cserkész számára. Ebben a szellemben 
tartottuk meg a 2013. év őrsvezetőképző táborát megelőző gyakorlati és elméle-
ti felvételi vizsgákat is, ami végül közös körzeti rendezvénnyé vált. Tavasszal 
két hétvégén és két helyszínen szerveztük meg a találkozásokat: Kastlban, 
az Európai Kerület Hárshegy Cserkészparkjában, valamint Heidelberg mel-
lett egy cserkészszülő által működtetett magániskolában. A két alkalommal 
a jelölteknek lehetőségük nyílt a tábor előtti találkozásra, megismerkedésre 
és eredményes vizsgázásra. A németországi őrsvezető-jelöltek szorgalmának 
és sokoldalú felkészültségének, valamint a cserkészszülők, cserkészvezetők és 
csapatparancsnokok személyes támogatásának köszönhetően a jelöltek sike-
resen levizsgáztak, és felkészülten mehettek a vezetőképző táborba.

A jövőben is azt szeretnénk, hogy így együtt, kéz a kézben indulhassunk 
vidám, kalandos és eredményes jó munkára!



Március

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2

Albin, Gyopárka, 
Tóbiás  Lujza

3 4 5 6 7 8 9

Kornélia, Frigyes Kázmér, Ete
Hamvazószerda,  
Adorján, Adrien Botond, Nóra Tamás Zoltán Franciska

10 11 12 13 14 15 16

Ildikó Szilárd, Tímea Gergely, Miksa
Krisztián, Ajtony, 
Zsolt Matild

Nemzeti ünnep,  
Kristóf Henrietta

17 18 19 20 21 22 23

Patrik, Gertrúd Sándor József, Bánk Csák Benedek Lea, Beáta Emőke, Ottó

24 25 26 27 28 29 30

 Gábor

Gyümölcsoltó 
Boldogasszony,  
Irén, Írisz Manó Hajnalka Gedeon Koppány, Auguszta Zalán

31

Árpád



Érdekes, izgalmas, élménydús cserkészévek követik egymást ebben a dél-
amerikai „fellegvárban”, ahova közel fél évszázada nem érkeznek új magyar 
bevándorlók.

Bár minden szempontból megfigyelhetjük az idők változásának elkerülhe-
tetlen hatásait, a sok nehézség dacára az utóbbi másfél év alatt mégis apró 
csodának tekinthető „fellendülés” következett be. Egy kis tavasz a nagy 
télben. Az „emberebb embert s magyarabb magyart” építő cserkészeszme 
szüntelenül megnyilvánul a Rákóczi Ferenc Cserkészház területén rohangáló 
rengeteg kiscserkészben. Ugyanakkor nagyon sok vezető van, szinte több a 
vezető, mint a tag a csapatokban, ami átmenetileg különleges programterve-
zést igényel: a foglalkozásokat nem csak kiscserkészek és cserkészek, hanem 
vezetők számára is kell szervezni.

Négy alapvető tény teszi erősebbé az utóbbi évek cserkészmunkájának 
gerincét: a kiscserkészet felvirágzása (továbbra is születnek a kis „cserkész-
jelöltek”); a múlt nyár folyamán megtartott sikeres vezetőképző táborok; a 

ArgeNtíNAi körzet

Április 2014

I I .  KERÜLET – DÉL-AMERIKA

hagyományos VEKI (Vezetői Kirándulás) és AKI (Körzeti Akadályverseny); 
valamint a 2013-as Tiszai Tutajtúra, melynek egy argentin cserkészvezető volt 
az ihletett főrendezője.

Két fiatal parancsnok vezeti a két csapatot, a 39. sz. Magyarok Nagyasszo-
nya és a 18. sz. Bartók Béla csapatokat. Továbbá a cserkészbál, a kirándulá-
sok, a csapattáborok, a húsvéti locsolás, a beszámolók, a mulató rendezvények 
és a KÖRS (Körzet Örs) vidám munkája gazdagítják az argentínai magyar 
közösség sokoldalú életét.

A 39-es lányok őrsvezetői

18-as fiúk vezetői gárdája

Cserkészesküvő Argentínában



Április

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5 6

Hugó Ottokár

Gróf Teleki Pál 
halála,
Richárd, Buda Izidor Vince, Irén Bíborka, Vilmos

7 8 9 10 11 12 13

Herman, János Dénes Ágost, Erhárd Zsolt
A költészet napja, 
Leó, Glória Gyula

Virágvasárnap
Hermina, Ida, 
Márton pápa

14 15 16 17 18 19 20

Tibor, Tiborc Tas
Bernadett, Enikő, 
Csongor Rudolf Andrea, Irma Emma

Husvét,
Tivadar, Töhötöm

21 22 23 24 25 26 27

Locsolás,
Anzelm, Konrád Csilla, Noémi Béla

Szt. György, 
a cserkészek 
védőszentje,
Hunor Márk, Ányos Ervin, Áron Zita, Marianna

28 29 30

Valéria Lenke, Péter Katalin



Brazília volt az első tengerentúli, Európán kívüli ország, ahol a magyar 
cserkészet elindult. Röviddel a II. világháború után, 1949-ben alakult Rio de 
Janeiróban a 13. sz. Szondi György Cserkészcsapat. Kevéssel utána (1952-
ben) két csapat – egy fiú- és egy leánycsapat – indult São Paulóban, a magyar 
bencések vezetésével, amihez később hozzájött a hatvanas években még két 
São Paulo-i csapat. Ez volt a brazíliai magyar cserkészet fénykora: nagyszá-
mú csapat, rengeteg tábor, vezetőképzés, regölés, magyar iskola, fellépések a 
magyar társadalom ünnepélyein. 1956 után még érkezett egy kisebb magyar 
bevándorló hullám, de azután fél évszázadon keresztül nem jött senki. Ezért 
cserkészeink szinte mind harmad-, sőt negyed-generációsak: már szüleik is 
Brazíliában születtek. Folyamatosan csökkent a létszám, a régebbi csapato-
kat egy csapatba, a felújított Szondi György Cserkészcsapatba vontuk ösz-
sze, São Paulo-ban.

BrAzíliAi körzet

Május 2014

I I .  KERÜLET – DÉL-AMERIKA

Ma viszont újra fellendülőben van mind a helyi magyar társadalom, mind a 
cserkészet. A 200 millió lakosú Brazíliának gazdasági előretörése és a magyar 
kormány növekvő támogatása új lehetőségeket nyitott meg. A Magyar Ház 
sűrű programja, kiváló népi táncegyütteseink, a Magyarországgal és más or-
szágok magyarságával megnövekedett kapcsolat felpezsdítette a magyar éle-
tet. És új bevándorlók kezdenek érkezni, akik ma már nem menekültek, hanem 
gazdasági lehetőségeket keresnek.

Ebben a fellendülő környezetben a cserkészet is vezető szerepet tölt be. A 
kimondottan cserkészfoglalkozásokon – kirándulásokon, vadregényes tábo-
rokon, akadályversenyeken, jellemnevelésen és gyakorlati kiképzésen – kívül 
nagy súlyt fektetünk a magyar nyelvnek és a magyarságismeretnek megőrzé-
sére. A helyi magyarórákon kívül cserkészeinket elküldjük a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség (KMCSSZ) táboraira, rendezvényeire, a budapesti Balas-
si Intézet tanfolyamára, magyarországi középiskolákba. Mert ez a fiatal cser-
készkorosztály lesz a brazíliai magyarság utánpótlása, mint ahogy a magyar 
társadalom jelenlegi vezetői is szinte mind a cserkészetből nőttek ki. Legyenek 
cserkészeink becsületes, jó polgárai Brazíliának, de ugyanakkor értékeljék ma-
gyar származásukat és tekintsék magukat az összmagyar nemzet részének.

Íjász gyakorlat

Sorakozás a körzeti táborban



Május

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4

Fülöp, Jakab, József  Zsigmond  Irma, Viola
Anyák napja, 
Flórián, Mónika

5 6 7 8 9 10 11

Györgyi, Gyöngyi Frída, Zsóka Bendegúz, Gusztáv Mihály, Győző Gergely
Valéria, Ármin, 
Pálma Ferenc

12 13 14 15 16 17 18

Pongrác Szervác, Imola Bonifác, Gyöngyvér Zsófia Botond, Mózes Paszkál Erik, Erika

19 20 21 22 23 24 25

Ivó, Előd Bernát

A magyar honvédség 
napja, 
Konstantin, Szilárd  Rita, Júlia  Dezső, Mikes

Akadályverseny
(Sík Sándor Cserkész-
park),
Eszter  Orbán, Magdolna

26 27 28 29 30 31

Hősök napja
Ede, Fülöp Pelbárt Emil, Csanád

Áldozócsütörtök, 
Magdolna, Emőke

Úrnapja, 
Nándor, Zsanett Angéla



A New York-i körzet Szövetségünk egyik legnagyobb körzete. Az Egye-
sült Államok keleti partján élő magyarok csapatai New Hampshire és Virgi-
nia között működnek, és hat városban élik a cserkészéletet.

A körzet szíve három városban van: New York városában, valamint két 
New Jersey-i városban, Garfieldban és New Brunswickban. Az itt működő 
csapatok már hat évtizedes, gazdag cserkésztörténelemre tekintenek vissza.

New Brunswicktól 200 mérfölddel délre található a washingtoni csapat. 
Maryland és Virginia államok magyar családjai ehhez a közösséghez tartoz-
nak, amely már közel 40 éve működik.

Északra pedig a körzet legfiatalabb csapata, a bostoni „kettesek” a helyi 
magyar iskolával, a „Boskolával” karöltve végzik a jó munkát. Connecticut-
ban, Wallingford városában pedig 2012 óta alakulóban van egy új csapat egy 
Clevelandból odaköltözött fiatal házaspár vezetésével.

New York-i körzet

Június 2014
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A körzet – nagy földrajzi kiterjedése ellenére – sok közös programot szervez, 
amely 350 cserkészét élményekkel és sokoldalú neveléssel kovácsolja össze. 
Már 20 éve minden év januárjában megtartjuk a Körzeti Kodály Hétvégét, 
ahol Kodály-módszerrel szerettetjük meg a cserkészekkel a magyar népzene 
kincsestárát. Márciusban a Cseh Tibor Szavaló Emlékverseny döntőjét tart-
juk, hogy a fiatalok megismerjék és megszeressék irodalmunk gyöngyszemeit. 
Júniusban az ifj. Keresztes Béla Atlétikai Emlékversenyen, az ún. „sportver-
senyen” testi teljesítményben versenyeznek a cserkészek. Augusztusban a 
körzet legfiatalabb tagjai színvonalas, négynapos tanyázáson vesznek részt, 
hogy már ötéves koruktól megismerjék a táborozás varázsát. Novemberben, 
a KMCSSZ központi cserkészbálján pedig a palotás viselkedéssel ismerked-
nek, s udvarolni is megtanulnak magyar nyelven!

Az év során a körzet vezetői rendszeres továbbképzésen vesznek részt csa-
pat- és körzeti szinten, hogy vezetői ismereteiket bővítsék. Az Atlanti-óceán-
tól nyugatra eső hosszú földszakaszon sokoldalú, sokéves történelemre visz-
szatekintő csapatok példás, jó munkát végeznek!

Körzeti atlétikai verseny

Kodály hétvége – furulyakórus



Június

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1

Tünde, Kund

2 3 4 5 6 7 8

Blanka, Aníta Klotild
Trianoni évforduló, 
Bulcsú Fatima, Csány Szidónia, Káld Róbert

Pünkösd, 
Medárd

9 10 11 12 13 14 15

 Félix, Előd Margit, Diána Barabás, Barna Villő
Páduai Szt. Antal, 
Antónia Vazul

Apák napja, 
Jolán, Vid

16 17 18 19 20 21 22

Jusztin, Ajtony Laura, Aida Levente, Arnold Gyárfás Rafael Alajos, Lujza Paulína

23 24 25 26 27 28 29

Zoltán, Etel Szent János, Iván Vilmos, Vilma János és Pál Szt. László király Irén, Levente
Péter és Pál 
apostolok

30

A magyar
szabadság napja, 
Pál



Körzetünkben a következő három városban működnek csapatok:
Buffalóban egy kis vegyes (fiú- és leány-) csapat működik; az 58. sz. Toldi 

Miklós Csapatnak két őrse van. Rendszeresen kirándulnak, tanulnak, szol-
gálnak. Körzetünk másik vegyes csapata a chicagói 19. sz. Hunyadi Mátyás 
Cserkészcsapat. Szép számban cserkészkednek, rendszeresen kirándulnak, 
nyáron csapatkeretben táboroznak.

Clevelandban két felnőtt csapat van. A 33. sz. Szilágyi Erzsébet Csapat 
munkája két részből áll: hűségesen támogat Kárpátalján (Rahón) egy magyar 
közösséget, és a tagok rendszeresen besegítenek a clevelandi cserkészrendez-
vényeken. A 22. sz. Bessenyei György Csapat felnőtt cserkészei is rendsze-
resen kiveszik részüket az évi cserkészmunkából. Részt vesznek a fiúcserkész 
programok levezetésében és a fenntartó testületi munkában. Vannak köztük 
olyanok, akik emellett tisztséget vállalnak Szövetségünk központjában is.

clevelANdi körzet

Július 2014
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A 14. sz. Görgey Arthur Csapat régi, erős fiúcsapat Clevelandban. Kirán-
dulások, téli tábor, kint alvás… ezek olyan programok, amik a cserkészéletet 
gazdagítják. Jól kigondolt, megtervezett foglalkozásokat nyújtanak a gyere-
keknek, csapatújságukat is újra szerkesztik.

A 34. sz. Zrínyi Ilona Csapat körzetünk legnagyobb csapata. Az összejö-
veteleken az átlag létszám 60 cserkész. Kirándulások, téli tábor, kiscserkész-
tanyázás – ezek mind részei a lányok gazdag cserkészprogramjának. A csa-
patnak sok „alumni” cserkésztagja is van, akik mint szülők, programvezetők, 
magyar iskolai tanárok működnek és segítenek.

Körzetünkben szorgalmazzuk népi kultúránk megőrzését. A clevelandi 
Regös Csoport fontos népi hagyományőrző munkát végez, s 2013. november 
16-án gálaműsorral ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Cserkészeink a 
helybeli egyházakat is támogatják, és a magyar társadalommal is tartják a 
kapcsolatot. Városainkban cserkészeink karitatív munkát végeznek, bálokat 
rendeznek, karácsonykor kántálnak és betlehemeznek, nemzeti ünnepeken 
szerepelnek. Fenntartó testületeink kitartó munkával támogatják a csapato-
kat, biztosítják a cserkész-összejöveteleknek a helyiséget, cserkészházat is 
fenntartanak.

Cserkésznapi játék Clevelandban

Zászlófelvonás a cserkésznapon



Július

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5 6

Tihamér, Annamária
Sarlós Boldogasszony,     
Ottó, Ottókár Kornél, Soma

Páduai Erzsébet, 
Izabella, Ulrik

Fillmorei Iskolatábor 
kezdete, 
Emese

ŐV körút kezdete, 
Husz János, Csaba

7 8 9 10 11 12 13

 Apollónia  Eliák, Jenő Koppány, Vera Amália, Alma Olga, Lili, Nóra Abony, Dalma Henrik, Jenő

14 15 16 17 18 19 20

Örs, Zalán
Egon,  Henrietta, 
Henrik Valter Elek, Endre, Sarolta Frigyes Emília Illés

21 22 23 24 25 26 27

Dániel Mária Magdolna Brigitta, Lenke
Kinga,                 
Krisztina, Kincső Kristóf Anna és Joákim Olga, Ajtony

28 29 30 31

Ince, Szabolcs, 
Viktor Márta, Flóra Judit, Péter

loyolai Szent Ignác, 
Oszkár



Nyugati körzetünk felállítását az 1956-os nagyszámú menekült magyar 
fiatalság befogadása tette szükségessé. Jelenleg 5 ifjúsági csapat alkotja: 2-2 
fiú-leány testvércsapat Los Angelesben és San Franciscóban, és egy vegyes 
csapat Hollywoodban. Rajtuk kívül egy felnőtt cserkészcsapat működik Los 
Angeles-ben. Csapatalakítási munka folyik Portlandban (Oregonban) és Las 
Vegasban, (Nevadában).

A cserkészek összetétele vegyes: vannak köztük olyanok, akiknek a nagy-
szülei is cserkészek voltak, és vannak, akik nemrég kerültek Amerikába a 
Kárpát-medencéből. Ezért a magyar nyelvtudás szintje is változó. Ahol lehet, 
magyar iskola is működik a cserkészet mellett. A nagy távolságok miatt a 
cserkészetre járás komoly elkötelezettséget igényel, elsősorban a szülőktől.

kAliforNiAi körzet

Augusztus 2014
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A csapatgyűlések és próbáztatások, a kirándulások és a nyári közös körzeti 
táborok gazdag keretet adnak a jellemneveléshez, a cserkésztudás elsajátítá-
sához és a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez. Népdal- és néptánc-hagyo-
mányainkat nagy szeretettel ápoljuk. Egyik különleges évi megmozdulásunk 
a rátermettek számára a kenutúra a Colorado folyón. 

A felnőtt cserkészek és a Cserkészbarátok Közössége támogatják a kisebb-
ségi magyar fiatalság tanulását a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a 
Vajdaságban, és számos többgyermekes erdélyi családot is segítenek.

Nemzetközi cserkésznap Kaliforniában

A kaliforniai tiszti konferencia résztvevői



Augusztus

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3

Alfonz, Boglárka Lehel, Özséb Hermina

4 5 6 7 8 9 10

Domonkos Krisztina Berta, Bettina

VK tábor kez-
dete (Sík Sándor 
Cserkészpark), 
Ibolya, Donát Döme, László Emöd Lörinc, Csilla

11 12 13 14 15 16 17

Tibor, Tiborc, 
Zsuzsanna Klára, Diana Ipoly, Ibolya Özséb, Marcell

Nagyboldogasszony, 
Mária Rókus, Ábrahám Jácint, Réka

18 19 20 21 22 23 24

Ilona Huba

Államalapítás napja, 
Szt. István, 
Vajk Sámuel, Hajna Menyhért limai Róza, Bence Bertalan

25 26 27 28 29 30 31

Lajos, Lujza Izsó, Natália Gáspár, Mónika Ágoston. Gusztáv

Mohácsi vész, 
Keresztelő Szt.János, 
Beatrix Rózsa

Cserkésznap (Cleve-
land),
Erika



A Venezuela körzetben három cserkészcsapat működik: a 11. sz. Szent 
István király cscs., a 35. sz. Szent Erzsébet lcscs. és a III/103. sz. Ráskai Lea 
felnőtt cscs. Az első kettő 1950-ben alakult, a felnőtt cserkészcsapat 2013. ok-
tóberében lett 50 éves.

Sok-sok eredményről mesélhetnénk több mint 60 éves fennállásunk óta. Az 
elmúlt 63 év alatt közel 480 magyar, illetve magyar származású fiatal volt 
cserkész. A leánycsapat vezetésében 14 parancsnok, a fiúcsapatnál úgyszin-
tén 14 parancsnok adta át a vezetői tisztséget egymásnak. Mind ők, mind 
segítőik vezetőképző tábort végeztek a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
(KMCSSZ) Fillmore-i Sík Sándor táborában. A szülők közössége hatékony 
segítséget és támogatást nyújtott és nyújt a fiataloknak.

veNezuelAi körzet

Szeptember 2014

I I I .  KERÜLET – USA és VENEZUELA

31 bált, számtalan mulatságot, kb. 50 ünnepséget (hazafias évfordulók, Mi-
kulás-est, karácsonyi ünnepség, ebéd a Magyar Házban, szavalóverseny, stb.) 
rendezett a három csapat, vagy vett részt ezeken. A sok rendezvény változa-
tossá tette csapataink életét. Minden évben húsvét táján tartjuk hétnapos évi 
nagytáborunkat. Hosszabb és rövidebb táboraink sok-sok élményt nyújtanak, 
ezek jelentik a cserkészév fénypontjait. Így az elmúlt 63 év alatt mesélhetnénk 
70 csapattáborról és több mint száz egynapos, illetve hétvégi kirándulásról.

Mindig fontos volt a vezetőképzés (VK). Helyileg 5 őrsvezetőképző, 3 se-
gédtisztképző és egy tisztképző tábort szerveztünk. A 70-es évektől kezdve 
igyekeztük jelöltjeinket az USA-ba, a központi VK-ra küldeni, kétszer pedig 
Argentínába mentek.

Kihasználjuk a KMCSSZ által szervezett magyarországi tanulási lehető-
ségeket. Eddig 13 cserkészünk vett részt a Balassi Intézet tízhónapos magyar 
nyelvi és magyarságismereti tanfolyamán, és kilenc a középiskolai programon. 
16 további cserkészünk tanult a Balassi Intézet egyetemi előkészítő tanfolya-
mán. Összesen tehát 38-an, akik közül kilencen Magyarországon maradtak.

A Magyar Ház jelenlegi választmányában 6 fiatal cserkész tevékenykedik. 
Más szervezet élén is találunk régi cserkészeket. Bátran állítjuk, hogy a vene-
zuelai magyar cserkészet csapatai alkották azt a tengelyt, amely körül forgott 
és forog a venezuelai magyar társadalom élete.

33. sz. Szent Erzsébet leánycserkészcsapat

11. sz. Szent István fiúcserkészcsapat



Szeptember

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5 6 7

Egyed, Tamara István, Alpár Hilda Ida, Rozália Viktor Zakariás Kassai Vértanúk

8 9 10 11 12 13 14

Kisasszony napja Ádám
Tardos, Hunor, 
Nikolett Teodóra Mária Kornél, Konrád Szeréna

15 16 17 18 19 20 21

Enikő Edit, Kornélia Ottó, Zsófia Diána Szabolcs, Vilmos Friderika Máté apostol

22 23 24 25 26 27 28

Móric Tekla, Lívia Szt. Gellért püspök  Farkas, Kende Jusztina P. Vince, Adalbert Vencel

29 30

Mihály Jeromos



Melbourne-ben jelenleg három csapat működik igen eredményesen. Annak 
ellenére, hogy a fiú- és leánycsapat létszáma pár évig elég alacsony volt, 2012-
ben erősen megnövekedett az érdeklődés kiscserkész vonalon. Először óvó-
dások, mint Macik indultak, de egyre többen jöttek, és most már az óvodás 
macikon kívül van egy kiscserkész fiú- és egy kiscserkész leányőrsünk is. Az 
iskolai szünet alatt ellátogattunk a Mesevilágba. Több kiscserkész ígéretet 
tett az Anyák Napi teadélutánon. A lelkes vezetőknek és szülőknek köszön-
hetjük ezt a fantasztikus fellendülést. Mivel felismertük, hogy a kiscserkészek 
biztosítják a csapat jövőjét, megmozdulásaink és terveink az új cserkészeket 
és az új szülőket vették figyelembe. Ezért minden összejövetelen van közös 
foglalkozás, és csaknem minden hónapban szervezünk egy tábortüzet, ebédet 

melBourNe-i körzet

Október 2014
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vagy bemutatót, amelyen a szülők is részt vesznek. A próbaanyag elsajátítá-
sa szépen halad, de minden negyedévben legalább egyszer kirándulunk, por-
tyázunk, és ez változatossá teszi a cserkészévet. Ilyen például a kajakozós 
hétvége, kerékpáros hétvége, városlátogatás, sziklamászás. A kiscserkészek 
idén táboroztak először sátorban, és az ŐV tábor tagjai rajtuk gyakorolták a 
tanultakat. Mind a nagyoknak, mind a kicsiknek igen hasznos próba volt. A 
felnőtt csapat is rendszeresen találkozik, háromnapos táboraikat történelmi 
vagy irodalmi keretben tartják.

Társadalmi vonalon is nagyon aktívak a cserkészek. Év elején kivették ré-
szüket a háromnapos Hungarofest szervezéséből és kivitelezéséből. A felnőtt 
csapat a sörkertet vezette, a cserkészek pedig gyerekeket foglalkoztattak, és 
helyben készített jelvényeket adtak át minden érdeklődőnek.

Kimagasló esemény, hogy a fiúcsapat múlt évben ünnepelte 50 éves fennál-
lását, és most a leánycsapat készül 50 éves születésnapjára. Gyűjtjük a sok 
száz nevet, és próbáljuk meghívni őket a cserkész Anna-bálra. Nagyon büsz-
kék vagyunk arra, hogy mind az öt volt csapatparancsnok ott lesz. Az, hogy 
ők mindannyian még mindig működnek a csapatokban, igazolja a folytonos-
ság csodáját.

Kiscserkész fogadalomtétel Melbourne-ben

Kiscserkész kirándulás Melbourne-ben



Október
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1 2 3 4 5

Remig, Malvin Őrs, Petra Helga
Assiszi Szent 
Ferenc Attila, Aurél

6 7 8 9 10 11 12

Aradi vértanúk, 
Renáta, Bruno Amália

Magyarok 
Nagyasszonya

Dénes, Gábor, 
Ábrahám Gedeon Brigitta Miksa

13 14 15 16 17 18 19

Kálmán, Ede Bogárd, Helén Teréz Gál, Lehel Hedvig, Rudolf Lukács evangelista Nándor

20 21 22 23 24 25 26

Vendel, Irén Orsolya, Zsolt Előd, Kornélia
Nemzeti ünnep, 
Kapisztrán Szt. János Salamon Pécsi B. Mór, Blanka Dömötör

27 28 29 30 31

Szabina Simon és Tádé Melinda, Nárcisz Kolos, Alfonz

Refomáció emlékün-
nepe, 
Farkas



KiscserKész-tanyázás – a jövő cserKészei

Az áprilisi iskolaszünetben kiscserkészeink kétnapos cserkésztanyázáson 
vettek részt. Sokuknak ez volt az első alkalom, hogy sátorban aludtak. Nagy 
lelkesedéssel rendezték be sátraikat, őrsvezetőik segítségével. Az idő is ked-
vezett, és kiscserkészeink sok érdekes foglalkozáson vettek részt. Ellátogat-
tak az Óz, a csodák csodája országába. Útközben minden feladatot szépen 
megoldottak, és több jutalomban is részesültek. Nagyon élvezték a népi játé-
kokat és a néptáncot, nehezen akarták abbahagyni. Mindenki sok élménnyel 
tért haza, és már alig várja a következő kirándulást.

Cserkészévnyitó 
A Sydney-i csapatok 2013. február 23-án tartották évnyitójukat a cserkészott-

honban. A katolikus és református lelkészek nyitották meg az ünnepélyt. Kö-
zös népi játékkal kezdtük a délutánt a cserkészotthon parkjában, majd miután 
az őrsök megkapták a beosztásokat, bevonultak őrsi szobáikba. Rendbetették, 
kicsinosították szobáikat, és mikor minden ragyogott, frissen végzett őrsveze-
tőink nagy lendülettel láttak neki a cserkészmunkának.

sYdNeY-i körzet

November 2014
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kenuportya

Egy szép őszi reggelen a Körösi Csoma Sándor cscs. Csiga őrse őrsveze-
tőjükkel, két másik őrsvezetővel és két tiszttel útra keltek a Nepean folyón. 
Nagy volt az izgalom, mivel mint 10-11 éves cserkészeknek ez volt az első por-
tyájuk. Nagyon sikeres volt a két nap, s mindenki azzal a kérdéssel jött haza, 
hogy „mikor megyünk megint?” Megjegyzendő, hogy a kenukat a csapatok 
vezetői és felnőtt cserkészei építették még 1996-ban. Azóta több komoly, 3-4 
hetes kenutúrát tettek meg a fiúk, s a leánycsapat tagjai is többször vettek 
részt ilyen programon; sőt egy alkalommal együtt kenuztak a Melbourne-i 
csapatokkal.

palóC regöstábor

A Melbourne-i csapattal közösen nagyon sikeres palóc regöstábort tartot-
tunk Sydney-ben. Mintegy 30 regöscserkész és vezető vett részt rajta. Három 
napon keresztül táncoltunk, nótáztunk, hímeztünk, faragtunk, festettünk, él-
tük a palócok életét, gyakoroltuk szokásaikat. Örömmel emlékezhetünk visz-
sza arra, hogy fiataljainknak át tudtunk adni egy keveset a magyar nemzeti 
kultúra gyöngyszemeiből. Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy többségé-
ben fiatal segédtisztjeink állították össze és vezették a programot.

Regöstábori foglalkozás

Sydney-i évkezdés



November
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1 2

Mindenszentek, 
Központi Tisztikon-
ferencia (Buffalo), 
Marianna

Halottak napja, 
Tóbiás

3 4 5 6 7 8 9

Hubertusz, Szilvia Károly Szent Imre herceg  Lénárd Rezső, Csongor Zsombor Tivadar

10 11 12 13 14 15 16

Réka Márton Jónás

A magyar nyelv 
napja, 
Szilvia, Megyer Aliz Lipót Ödön

17 18 19 20 21 22 23

Hortenzia, Gergő Jenő
Árpádházi Szent 
Erzsébet Bulcsú, Jolán, Bódog Olivér Cecília, Cicelle, Célia

Kelemen, 
Klementina

24 25 26 27 28 29 30

Flóra, Emma, Virág  Katalin  Konrád

Hálaadás napja 
(USA),
Vezekény

 
Stefánia Noé, Taksony

Advent első vasár-
napja, 
András, Endre



Nyolc cserkészcsapat működik a körzetben: három Torontóban, kettő 
Montrealban, kettő Hamiltonban és egy Ottawában. A körzet hosszú cser-
készmúltra tekint vissza: a montreali és hamiltoni csapatok, valamint kettő a 
torontóiak közül már több mint 50 évesek!

A csapatoknál hétről hétre tevékeny, a különböző életkoroknak megfelelő 
cserkészmunka folyik. Míg a kiscserkészek foglalkozását a játék, a népme-
se, a népdal és a népi játékok, a bábszínház és a különböző kézügyességek 
jellemzik, addig az idősebbek fokozatosan elsajátítják a cserkész próbarend-
szer ismereteit. A körzet sok tava és hegyvidéke rendszeres kirándulásokra 
és táborozásokra ad lehetőséget. Gyakori a kenuzás, természetjárás, a két- 
vagy többnapos portyázás. Télen pedig következnek a téli kirándulások és 
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a sítáborok, hiszen a körzetben mindig bőven van hó! A csapatújságok – a 
Tudós bagoly, a Légy résen! és a Csapathíradó – megörökítik ezeket az élmé-
nyeket, és ismertetik a következő eseményeket, programokat.

A szülők támogatják a csapatokat, és több rendezvényben hatékonyan bese-
gítenek: a cserkészvacsorák, bálok, palacsinta-vásárok, gulyás-ebédek és a tá-
bortűzi délutánok mind olyan alkalmak, amelyeken a csapatok bemutathatják 
munkájukat. A cserkészek a helyi magyar közösségekben is tevékenyek: jár-
nak a magyar iskolába, részt vesznek a nemzeti ünnepeken és az egyházköz-
ségek életében. A körzet vezetői kiveszik részüket a központi rendezvények 
munkájából is: májusban az akadályversenyen mint pontozók, az augusztusi 
vezetőképző táborokban pedig mint kiképzők.

A közelmúlt legszebb élménye a nyugat-kanadai körzet által szervezett 
nagyszabású Ádám János Emléktábor volt. A csodálatos hegyekben való tá-
borozás, kirándulás, és a nyugatparti cserkésztestvérek közelebbi megismeré-
se életre szóló élmény volt.

A körzet nyolc, sok esetben egymástól földrajzilag távol élő csapatát a kö-
zös cserkészfogadalom, a cserkésztörvények, a cserkésztestvériség, a magyar-
ságtudat és a magyar közösségek szolgálata köti össze. Ezt a testvéri kapcsot 
akarjuk egyre szorosabbá tenni.

Ottawai kiscserkész-foglalkozás

Körzeti kenutábor
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5 6 7

Elza
Aranka, Melinda, 
Kornélia

 Xavéri Szent Ferenc, 
Olívia Borbála Csaba, Vilma

Mikulás napja, 
Miklós, Gyopárka Ambrus

8 9 10 11 12 13 14

Szeplőtelen 
fogantatás,           
Emőke, Mária Valéria, Natalia Judit Árpád, Lehel Gabriella Luca Benő, Szilárd

15 16 17 18 19 20 21

Velér, Detre Etelka Lázár Töhötöm, Auguszta Viola, Orbán Teofil Tamás apostol

22 23 24 25 26 27 28

Zénó Viktória
Szenteste,
Ádám és Éva Karácsony

Karácsony,
István, Stefánia János apostol

Aprószentek, 
Apor, Kamilla

29 30 31

Dávid, Tamás Hunor, Zoárd Szilveszter



Hatalmas távolságok és lenyűgöző természet jellemzik a körzet területét. 
A Csendes-óceántól kelet felé számított kereken 2500 km magában foglalja a 
Sziklás-hegység vonulatait és a kanadai prérit.

A körzetben 56 éve van magyar cserkészet, és volt idő, amikor több városban 
is működött csapat. Ma a körzetben csak két csapat működik, mindkettő Cal-
garyban: a 74. sz. Kapisztrán Szent János cscs. és a 73. sz. Patrona Hungariae 
lcscs. A csapatok jó munkájának és az érkező magyar családoknak köszön-
hetően évről évre nő a jelentkezők száma, és mindkét csapat erősödik, felfelé 
ível. Minthogy Vancouverben, a tenger partján is vannak magyar gyerekek, 
folyamatban van az ott szünetelő csapat felélesztése is.

Az évek során sok kimagasló élményben volt része a körzetnek. Különö-
sen emlékezetes volt, amikor közel 150-en, fiúk és leányok, egyenruhában és 
árvalányhajas cserkészsapkában bevonultak a Kanadában rendezett XV. 
Világdzsemborira, odamentek a Gödöllői Dzsembori zászlajához, levonták 
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a zászlót, és a Himnusz eléneklése mellett ismét felvonták. Nagy hatást kel-
tettek, többen felismerték az árvalányhajat, és megkérdezték: „Ugye, ti ma-
gyar cserkészek vagytok?” Hasonlóan megkapó élmény volt, amikor 1991-ben 
nyolc, Calgaryba való vezető meglátogatta a Kanadai Dzsemborit; ott egy 
idős angol cserkésszel találkoztak, aki 1933-ban részt vett a Gödöllői Dzsem-
borin, és közel hatvan év után is elénekelte magyarul a cserkészindulót.

Sok nagyléptékű tábor szervezése köszönhető a nyugat-kanadai körzetnek. 
Országhatárokat áthidalva, két tábor keretében vonták össze a kaliforniai 
körzet csapatait és a nyugat-kanadaiakat, először 2002-ben, majd 2012-ben is-
mét. Az utóbbi túllépett a „nyugati” jelzőn is, mert Kanada és az USA keleti 
partjairól is nagy számban vettek részt rajta cserkészek. A nagy távolságok 
ellenére a KMCSSZ több központi rendezvényén is szép számmal vesznek 
részt, elsősorban a jubileumi táborokban.

Zászlófelvonás a Calgary cserkésztáborban

Számháború a táborban
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2013. augusztus 2. és 10. között 12 országból 181 magyar cserkész vett 
részt a Jubileumi Tiszai Tutajtúrán. Így méltóképpen megemlékeztek a 100 
évvel ezelőtti Vági Tutajtúráról, a magyar cserkészet meghatározó teljesítmé-
nyéről. Jándtól Dombrádig haladtak tizenkét, saját kézzel megépített tutajon.

A túra ötlete, a tutajok terve és a főrendezés Argentínából indult néhány 
évvel ezelőtt, ahol már háromszor rendeztek túrát hasonló tutajon a Paraná 
folyón. Ez alkalommal a sok jelentkezőre való tekintettel 12 tutajra volt szük-
ség. Minden tutajra 14 vagy 15 cserkész jutott, és néhányan parti szolgálatra 
voltak beosztva. A legfiatalabb cserkész 15 éves volt, míg a legidősebb 67, így 
az átlagéletkor 24 év volt. A 107 fiút és 74 lányt vegyesen osztották el.

A gyakorlati szervezés harmonikusan történt a KMCSSZ és a MCSSZ 
vezetői között. Minden tutajt szakszerűen, 27 db kétszáz literes fémhordó-
ból és deszkákból építettek meg egy gondosan megtervezett útmutató füzet 
alapján. Két nap kimerítő munka után nagy lelkesedéssel, Jándon indult neki 
a flotta a Tiszának. Kétoldalt 4-4 evező segítette a tutajok irányítását, il-
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letve haladását. Néhány szakaszon nagyon lassan folyt a Tisza, így muszáj 
volt evezni. Aki a legénységből épp nem evezett, az építkezéssel és főzéssel 
foglalta el magát. Délben a tutajok párosával ebédeltek, ami elősegítette az 
ismerkedést a 181 résztvevő között.

Napközben a tutajok itt-ott leálltak egy rövid játékra a parton. Sötétedés 
előtt a tutajok egy előre meghatározott helyen kikötöttek, ahova egy kis csa-
pat előre kenuzott, hogy megfelelő latrinákat készítsenek az egész csoport-
nak, és megrakják az esti tábortüzet is.

Vacsora és alvás, valamint zászló fel- és levonás mind a tutajokon történ-
tek, a tutajparancsnokok irányításával. Minden tutajon ott lobogott a magyar 
zászló, egyes tutajokon pedig azok a zászlók is, ahonnan a legénység szárma-
zott. Esténként közös, nagy tábortűzzel zárták a napot.

Reggelenként közös torna volt, melyet mindennap más tutaj legénysége 
vezetett. Mosakodás és rendrakás után a főkapitány és a napostiszt szem-
léztek, majd közös gyűlés következett a parton, ahol a napi programot és a 
többi fontos tudnivalót adták mindenki tudtára. Majd étel- és vízfelvétel után 
máris indulhattak a tutajok. Az ételt egy parton szolgáló csapat szerezte be 
a nap folyamán.

Külön nagy esemény volt az úszó forgószínpad: minden tutaj készült vala-
mivel, és a legénység kenukkal és úszva kelt át egyik tutajról a másikra. Volt 
bíróság (ahol „házasságot” is lehetett kötni!), kaszinó, kéz- és lábmasszázs-
szalon, fodrász, kocsmai éneklés, bábszínház, teaház és remek zenei előadá-
sok. Külön ki kell emelni a sok zenészt, akik kis koncerteket rögtönöztek a 
különböző tutajokon, ha napközben összefutottak. Természetesen lelkes nép-
dalozás folyt, kísérettel, sőt néha még néptáncra is perdültek a cserkészek a 
fedélzeten. A legkedvencebb elfoglaltság napközben a népdalozás volt.

A tizenkét tutaj neve a következő volt: Berettyó, Bodrog, Darumadár, Kö-
rös, Kraszna, Maros, Ősapa, Sajó, Sólyom, Tapír, Turul és Vén Szamos. 
A Vén Szamos tutajon volt a „vének tanácsa”, ahol 30 éven felüliek voltak 
együtt. Onnan adtak tanácsot és segítettek a vezetőségnek, amiben kellett. 
A főkapitány és a túra orvosa is ezen a tutajon voltak.

Ez a tutajtúra egyben előtábora volt az ócsai Nemzeti Nagytábornak, ahol 
a MCSSZ fennállásának 100. évét ünnepelte több ezer cserkész.

A 181 résztvevő számtalan élményt, barátságot, emléket vitt haza magával. 
Bízzunk abban, hogy nem kell újabb 100 évet várni arra, hogy a magyar cserké-
szek újra hasonló méretű tutajtúrát szervezzenek, bármelyik folyón a világon!
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