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Cserkészmunkánk célja a világ bármely pontján, hogy a reánk bízott fiatalokból “emberebb embert 
és magyarabb magyart” neveljünk.  Elődeink kultúrájának ismerete szorosan összefügg a magyar 
nyelvi készségek megfelelő szintű birtoklásával. Nyelvtudás és kulturális érdeklődés fejlesztése volt 
tanügyi vezetőtiszti munkám elsődleges célja az elmúlt két évben is.  

Az otthonról hozott nyelvtudás és magyarságismeret bővítése több területen valósulhat 
meg – a hétvégi magyar iskolákban és iskolatáborokban, próbarendszerünk segítségével a 
foglalkozásokon, csapattáborokban és központi akadályversenyeken, valamint vezetőképzésünk 
során. 

1. Kapcsolatartás a hétvégi magyar iskolákkal: 

Cserkészeink túlnyomó többsége jár helyi hétvégi magyar iskolába. Több helyen cserkésztiszt vezeti 
az iskolát, és a tanárok az alapvető írás-olvasás oktatásán túl az őrsvezetőjelöltek 
magyarságismereti vizsgájára is felkészítik cserkészeinket. Iskolavezetőként örömmel vettem részt 
2020 februárjában (még személyesen!) Budapesten a Nemzetpolitikai Államtitkárság által 
szervezett 3. Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóján. Idén február 26-án tartják meg a találkozót 
virtuális formában.   Az információátadás és tapasztalatcsere új formája fontos szerepet játszik a 
kapcsolatok fenntartásában. Ehhez segít hozzá az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója (AMIT) is, 
amin 2019 szeptemberében személyesen, majd 2020 októberében online vettem részt. A járvány 
miatt lezárt hétvégi iskolák virtuális oktatásra való átállásában nagy segítséget jelentettek az AMIT 
webináriumok (márciustól júniusig). Szintén az AMIT égisze alatt indult az Óvodai Tananyag és a 
Diaszpóra Kerettanterv munkacsoport, mindkettő munkájába bekapcsolódtam. Az elmúlt két évben 
több módszertani továbbképzésen is részt vettem azzal a céllal, hogy tanári tapasztalataimat és 
szakmai tudásomat továbbadjam az iskolatáborok és iskolák önkénteseinek:   

- Balassi Intézet továbbképzése 2019 májusában San Francisco-ban (kétnapos) 
- Balassi Intézet továbbképzése 2019 októberében Budapesten (négynapos) 
- a győri Széchenyi Egyetem online továbbképzése 2020 szeptemberében és 2021 januárjában 

(kétszer egyhetes).  

Minél szorosabb kapcsolatot tartunk fenn a hétvégi magyar iskolákkal, annál nagyobb esélyünk van 
újabb cserkészcsapatokat létrehozni és cserkészeket toborozni. Építsük tovább a hidakat! 
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2. Iskolatáborok – több kontinensen: 

A Bethlen Gábor Alap pályázatának elnyerésével 2018. óta lehetőség nyílt arra, hogy a nyaranta 
Fillmore-ban, a Sík Sándor Parkban megtartott kéthetes iskolatáborhoz hasonlóan a diaszpóra több 
közösségében is szervezzenek iskolatábort a KMCSSZ segítségével. 2018-ban 6, 2019-ben 10 tábor 
jött létre az USA és Kanada mellett Dél-Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Angliában. 2020-
ra ambiciózus tervünk volt 15 táborral, de a járvány miatt ezeket le kellett mondani. Viszont nagy 
öröm, hogy idén januárban már sikerült megtartani egy tábort Új-Zélandon.  Szórád Gábor 
vezetésével folyik a szervező munka, hogy minél több tábor megvalósuljon.  
Bár a táborok időtartama változó, 5 és 13 nap közötti, mindenhol követik a jól bevált Fillmore-i 
receptet, délelőtt négy óra tanítás, délután kézműves és sport program, este pedig tábortűz vagy 
táncház. A táborok szervezésében és lebonyolításában mindenhol részt vesznek cserkészvezetőink 
is. Az iskolatáborok tananyagát tervezve továbbra is jó kapcsolatot tartunk fenn a (volt) Balassi 
Intézet oktatási osztályának vezetőivel.   
2020 júliusában a COVID-19 miatt elmaradt Fillmore-i iskolatábor idején az AMIT tanáraival 
összefogva kéthetes online olvasótábort szerveztünk, amit a cserkészek körében is meghirdettünk. 
5 időzónában, 7 csoportban, 62 diákkal folyt a munka. Közöttük sok Fillmore-ból ismerős arcot is 
láttunk.  
 

3. Próbarendszerünk:  

Cserkészeink a foglalkozások során gyarapítják ismereteiket a próbaanyag elsajátításával.  
Próbarendszerünk az alapvető cserkészismeretek mellett külön hangsúlyozza történelmünk 
eseményeit és alakjait, a Kárpát-medence földrajzát és híres íróink, művészeink, sportolóink 
munkásságát. Cserkészeinknek lehetőségük van az elsajátított ismereteket élményszerűen megélni 
a csapattáborok, akadályversenyek és központi jubileumi táborok alatt. Változatlanul fontosnak 
tartjuk, hogy minden cserkész jól olvasson magyarul, így továbbra is szorgalmazzuk az Olvasási 
Különpróba (OKP) használatát. Mivel a 2008-ban felállított internetes program működésében 
problémák jelentkeztek, szükségessé vált a felújítás. 2019 szeptemberétől fut az új, 
felhasználóbarát program.   
 

4. Vezetőképzésünk – magyarságismereti vizsgák:    

Vezetőképzésünk részeként az őrsvezető-, segédtiszt-, és tisztjelölteknek magyarságismereti vizsgát 
kell tenniük, mielőtt a vezetőképző táborba mehetnek. 2019-ben a 117 ŐV jelölt 94%-a, 2020-ban 
38 jelölt 97%-a tett sikeres vizsgát, míg a segédtiszteknél 2019-ben 33 jelölt 75%-a, és 2020-ban 8 
jelölt 100%-a vizsgázott sikeresen az anyagból. Minden sikeres vizsgázó oklevelet kapott a Balassi 
Intézettől, a jó és kiváló eredményt elért jelöltek pedig elismerő oklevelet a KMCSSZ vezetőségétől.  
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2020-ban csupán 7 városban vizsgázhattak a járványügyi szabályok szigorú betartásával. A vizsgára 
való felkészüléshez segítséget jelent, hogy 2020 szeptembere óta az ŐV magyarságismereti 
tananyag elérhető a Szövetség honlapján keresztül Google Classroom formában. Ez a megjelenítés 
lehetőséget nyújt virtuális képzésre ott is, ahol jelenleg nincs lehetőség személyes találkozásra vagy 
szórványcserkészek esetében. Hamburgtól San Francisco-ig több városban használjuk már az 
anyagot.  

 

Vezetőtisztként célom továbbra is a cserkészcsapatok és magyar iskolák közötti kapcsolat 
elmélyítése és a világ bármely pontján élő cserkészeink magyar tudásának fejlesztése. Ehhez 
kutatom folyamatosan az új eszközöket, anyagokat és módszereket, elősegítve bevezetésüket.   
 

Jó munkát! 
Tóthné Kollár Katalin 

Tanügyi Vezetőtiszt 

San Pablo, 2021. március 6.  

 


