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II. Kerület, Argentínai Körzet – Beszámoló a Közgyűlésnek 
(2019 – 2021) 

 
Két cserkészcsapat van Argentínában: a 39. Magyarok Nagyasszonya leány cs. cs. és a 18 sz. Bartók 
Béla fiú cs. cs. Létszámuk kereken 25-25, abból összesen 15 kiscserkész. Ez a szám aligha változott 
az elmúlt 10 évben. Ugyanakkor nem lehet azt mondani a magyar beszéd tudásról, ami évről évre 
sajnos rosszabbodik. Nem lévén bevándorló magyar családok, mint máshol a világon, a beolvadási 
folyamat elkerülhetetlen. De úszunk az ár ellen és hála a Zrínyi Ifjúsági Kör már több mint 65 éves 
kitartó munkájának, és a két éve beindult Diaszpóra iskolatáboroknak, sikerül új kiscserkészeket 
toborozni, és VK táborra küldeni a fiatal vezetőket.  
Vannak őrsvezetők és segédtisztek és két fiatal tiszt készül át venni a csapatot 2021-ben: Arcagni 
Inés át veszi Xiomi Zienkiewicz-től a lánycsapatot míg Gröber Bernárd Kerekes Marcitól veszi át a 
fiúkét.  
Havonta háromszor vannak cserkész foglalkozások, szombat délután 13.30 órától 16.30-ig, a több 
mint 40 éve épült II. Rákóczi Ferenc Cserkészházban, amely a Hungária egyesület „Magyar Házunk” 
mellett van Buenos Aires északi részén.  
Az EMESE, jogi személy, a csapatok szüleiből álló fenntartó testülete. Van továbba egy már több 
mint 15 éve működő nagyon lelkes 12 tagú Körzeti Őrs „KÖRS”, amely besegít a cserkészmunkába 
azáltal, hogy kirándulásokat, kiképző táborokat, munkaterv-készítő napokat és Cserkészbált szervez.  
2019 augusztusában 3 fiatal vezető elvégezte Fillmore-ban a tiszti tábort: Arcagni Anikó, Arcagni 
Inés és Gröber Bernard. Inés és Berni parancsnoksága mellett, Anikó vállalja majd a nagyon fontos 
kiscserkész rajparancsnokságot.  
Különösen kimagasló esemény volt, 2021 januárban egy kiscserkész segédtisztképző tábor 
megtartása 12 jelölttel, 8 kiképzővel, valamint egy „kis mintatábor” megszervezése 25 
kiscserkésszel, és 6 vezetővel. Veronica-ban, Buenos Aires provinciában,egy gyönyörű közeli tanyán 
volt a tábor. A járvány miatt sajnos sem jelöltek sem kiképzők nem jőhettek más országból.  
A COVID járvány miatt, mi is beindítottuk aránylag sikeresen a ZOOM-összejöveteleket. Volt 
tojásfestés a kiscserkészekkel, sütemény készítés a cserkészlányokkal, nemzetközi tábortüzek, stb. 
Fontos kiemelni, hogy ilyen virtuális gyűlésen részt vehetnek szórvány cserkészek is Argentina 
különböző tartományaibol, sőt más országokban élő argentínai cserkészek is: Uruguayból, 
Magyarországról, Colombiaból, stb.  
2019-ben megszerveztük a hagyományos AKI -t (Körzeti Akadályverseny) a Martín García szigetre 
(ahol 1976-ban volt Jubitábor!). Meghívtuk a szülőket, barátokat, hogy „belülről” ne csak lássák, 
hanem átérezzék elveinket és módszereinket. Érdekes megfigyelni, hogy néhány fiatal huszonéves 
vezetőnek nem magyar barátja vagy élettársa milyen lelkesedéssel és kíváncsisággal figyeli 
foglalkozásunkat. Ez fontos, hogy továbbra támogassák a fiatal vezető párjukat, mert nem utolsó 
sorban, és nagyon remélhetőleg!, ők lesznek a jövendőbeli kiscserkészek szülei…  
A jövőt nézve, egyik fő célunk a Diaszpóra táborok, a magyar iskola (ZIK) és a cserkész csapatok 
szoros össze dolgozás. A második Diaszpóra táboron (2020 januárban) részt vett 7 fiatal 
segédtiszt/tiszt, és ez két szempontból is nagyon pozitív volt: egyrészt, a vezetők kitűnő hangulatot 
és komoly cserkész jelleget adtak a tábornak, másrészt rájöttek, hogy mennyi potenciális új 
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kiscserkésze és cserkésze lehet a csapatnak, amennyiben a táborban részt vett gyerekek tovább 
tanulnak magyarul. A nálunk sokszor két nyelven történő összejöveteleken nagyon jól be lehet 
illeszteni ezeket az „új” gyerekeket, akik most „hirtelen” rájöttek (ők vagy szüleik!), hogy akarnak 
magyarul tanulni.  
2019 és 2020-ban sikerült két Diaszpóra tábort megszervezni. 80-an vettek részt az elsőn és 70-en a 
másodikon, és nem voltak többen, mert nem engedtük a logisztika miatt. Döbbenetes volt, mind 
siker, mind lelkesedés szempontjából. És most már teljes a meggyőződésem, hogy számunkra 
Argentínában, EZ AZ ÚT, ahhoz, hogy még sok évig legyen nálunk magyar cserkészet. Érdemes! A 2-
3 éves célunk, diaszpóra táborban lelkesen résztvevő gyerekek lassankénti betoborozása 
csapatainkba, hogy ezáltal csapataink létszáma komolyan növekedjen!  
Zárom Sík Sándor közismert Az acélember egy mondatával: „Bennünket ideállítottak, állunk!”, 
valamint Ady Endre idézetével: „Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig, Vagy ez a mi hitünk 
valóságra válik!”  
Jó Munkát!  
Lomniczy Mátyás - Argentínai Körzeti Parancsnok 

 


