
 

 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
Hungarian Scout Association in Exteris 

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435 

 

 
II. Kerület – Brazil Körzet  – Beszámoló a Közgyűlésnek 

(2019 – 2021) 

 

Szám Név Székhely Cspk. neve Tagok 

száma 

Vezetők 

száma 

Összlétszám 

13. Szondi György São Paulo Kiss Aliz 26 8 34 

102. Karácsonyi 
Sándor fnt. 

São Paulo Kiss Sándor szünetelő / újjáélesztendő 

 
A 13. Szondi György csapat 70. évfordulójának megünneplése 
2019 májusában sikerült tartanunk a megünneplését. Körülbelül százan vettek részt. Az ünneplés két 
bencés szerzetes imádságával kezdődött, aztán Fekete Nuñez Diana, a csapat parancsnok, elolvasta 
Lendvai-Lintner Imre köszöntő levelét. Elhangoztak néhány alapító tagnak, valamint a São Paulo-i 
magyar főkonzulnak beszédei. Régi tagok reszt tudtak venni hagyományos cserkész programon, mint 
például számháború, népi játékok, magyarságismereti verseny, és egy dísztábortűz.  
 
São Paulo Magyar Házban lévő cserkészszoba betelepítése 
Az erre szánt hely nem igazán lett felszabadítva 2020 második feléig, először történt egy beázás, aztán 
ideiglenes raktárként használták ameddig a többi szoba nem készült el. A cserkészvezetőkkel már 
kiválasztottuk az odakerülő tárgyak a legnagyobb részét, de a járványügyi előírás miatt még nem volt 
lehetséges egy berendezési találkát megszervezni. 
 
A helyi magyar nyelv tanításának a támogatása 
2019-ben vezettük be azt a szabályt, miszerint nem kötelező egy új tagnak a magyar beszéd, de kötelező 
az összes tagnak magyar órára járni. Erre kitaláltunk néhány lehetőséget, megadtunk néhány tanár 
ajánlatát, és az összes család meg tartotta. Már 2020 első félévére terveztünk egy hétvégi magyar iskola 
bemutatót és a Magyar Házat kértük meg, hogy megvalósítsák, a cserkész vezetők támogatásával. Sajnos, 
még nem volt alkalom rá, szintén a járványügyi előírás miatt.  
 
Részvétel a 2019 központi VK tábor 
Hét jelöltet akartunk küldeni a központ VK táborra. Végül, négyet küldtünk: kettőt a tisztire, egyet a 
dobóra, és egyet az öv mintára.  
 
2021 dél-amerikai jubi tábor  
Hagyományosan tartunk öt évente dél amerikai jubi tábort vagy Argentínában, vagy Brazíliában. Ezek 
körülbelül félévvel a központi jubileumi tábor után szoktak történni, amikor a  déli félteken a nyár van. 
2021-ben lenne Brazíliának alkalma megszervezni, de már elég korán, 2019 második felén, még a járvány 
előtt rájöttünk, hogy kevés lehetőségünk  van rá: csak három aktív tiszttel nem lehet megrendezni egy 
esetleges több mint százfős tábort, anélkül, hogy a rendszeres cserkész munkának a minőségét 
veszélyeztetnénk. Ezért, az a  döntést hoztuk, hogy inkább a csapat jó működésére összpontosítunk. 
 
Kapcsolat a Brazil Cserkész Egyesülettel 
Egyre szigorúbbak a gyermekgondozási törvények Brazíliában, és  növekszik a „pereskedési kultúra”.   
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Érdekes kilátás a kapcsolat a Brazil Cserkész Egyesülettel, hiszen ok 
rendelkezek jogi tanácsadással és biztosítási programmal tagcsapatok számára.  
Természetesen, alaposan tanulmányoznunk kell az ő tagsági feltételeiket. 
 
A cserkészkedés a világjárvány idején 
Még 2020 februárjában volt alkalmunk pár normális összejövetelt tartani, mielőtt a távolság tartási 
szabályok életbe leptek. Ezután, igyekeztünk interneten keresztül szervezni aktivitásokat. Ez aránylag 
sikeres volt. A cserkészeknél jól haladt a munkaterv, a kiscserkészeknél sokkal nehezebb volt, hiszen 
nekik nagyon hiányoznak a személyes aktivitások. Ennek ellenére, mind a három nemzeti ünnepre és a 
hagyományos karácsonyi vásárunkra szerveztünk előadást. Az argentinoknak köszönhetően részt 
tudtunk venni egy szintén internetes kerületi tábortűzön is.   
 
A kilátás rendes összejövetelek újraindítására nem sok esély van az első félévre. A brazil szövetségi 
kormány nagyon későn kezdte szervezni az védőoltási tervét, így most sorban áll importálásra, 
beszállításra. Szintén lassan halad a különböző oltások helyi engedélyeztetése. Február 18.-áig, São Paulo 
államban csak 3%-an kapták meg az oltást; elsőbbség szerint, közegészségügyi alkalmazottak és idősek. A 
kilátások szerint, az országnak nem áll módjában az összes népességét beoltani még az idén. 
 
A csapat „demográfiai” kihívása 
Bár elég sikeres a csapat toborzása, úgy, hogy sok kiscserkésszel rendelkezünk most, kevés fiatal, aktív 
vezetőnk van, és ezek túl is vannak terhelve. Az utóbbi években sok fiatal cserkész kiköltözött São 
Paulo-ból, vagy máshová Brazíliába, vagy külföldre, karrieri, tanulmányi vagy családi okokból; a mostani 
vezetők közül többnek van hasonló terve. Ez érthető tekintettel arra, hogy az ország anyagi helyzet miatt, 
nagyon nehéz a munkát találni a fiataloknak. ez Viszont,  komolyan megnehezíti a csapat vezetőségének 
az utánpótlását.  
 
102. Karácsonyi Sándor felnőtt cserkészcsapat újjáélesztése 
A fent említett kihívás miatt egy jó lehetőség  a toborzás a nem aktív cserkészeknél. Ha egy több mint 
70. éves cserkészeti hagyománnyal rendelkezünk, akkor bizony sok „nyugdíjas” cserkész van a csapatban 
, és tőlük lehet kérni segítséget. Kiss Sándor, egy volt csapatparancsnokunknak, van kedve ezeket az 
embereket motiválni, buzdítani egy újjáélesztett 102. Karácsonyi Sándor felnőtt cserkészcsapat 
keretében. Természetesen nem oldja meg fiatal vezetőknek az utánpótlási nehézséget, de fontos 
segítséget jelenthet a mindennapi munka elvégzésével és a magyarság- és cserkészetismereti tanítás 
minőségével.  
 
Jó munkát! 
Voeroes-Dénes Gustavo cst.  
Brazíliai körzeti parancsnok 
 

     
70. évforduló megünneplése 2019 májusában. Összejövetel 2020 februárjában. Internetes cserkészkedés. 
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vforduló megünneplése 2019 májusában. Összejövetel 2020 februárjában. Internetes cserkészkedés. 


