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Programjaink

Március 27.
Cseh Tibor
Szavalóverseny,
(virtuális) New York-i
körzet
Április 3.
Cseh Tibor Körzeti
Szavalóverseny,
New York-i körzet,
Wallingford, CT
Április közepe,
Körzeti ŐV-ST
hétvége,
New York-i körzet,
Zoom
Május 1.
Cserkésznap,
Frankfurt,
Németország
Május 12-16.
Csapattábor: Berlin,
Drezda, Hamburg.
Berlin, Németország
Május 22.
64. Cserkészbál
(virtuális)

Ottawai cserkészek kirándulása
két fővárosban
A 28. sz. Kölcsey Ferenc Cserkészcsapat
november 28-án kirándulást tartott Ottawa
belvárosában, ahol nemcsak Ottawa, de Budapest
nevezetességeit is megcsodálhatták. Ottawában is
van ugyanis „Hősök tere” és Bazilika, a
Parlamentről nem is beszélve. Térképekkel
felszerelkezve meglátogattak néhányat a város
híres épületei közül, emellett különböző cserkész
feladatokat is megoldottak. A kirándulásban
megfáradt cserkészek a nap végén meghívást
kaptak az Ottawai Magyar Nagykövetségre, ahol Dr.
Vass-Salazar Mária nagykövet személyesen
mutatta be a követség épületét és
kiállítását. *Tovább a cikkhez*
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Clevelandi
csapatok, Broadview
Heights, OH
Május 29.
Akadályverseny
(virtuális),
Dél-Amerika,
Kanada, USA
Május 29.
Intéző Bizottság
gyűlés,
Zoom
Június 2-6.
Csapattábor,
Frankfurt,
Németország
Július 10.
Évzáró,
Frankfurt,
Németország

Hungarikumok témájú újzélandi iskolatábor
A második új-zélandi magyar diaszpóra iskolatábort
2021. január 8-11. között rendezték meg Auckland
nyugati partján, a Whatipu Lodge-ban, 12 és 16 év
közötti fiatalok részvételével. A kerettörténet
részeként a fiatalok csapatokban oldották meg a
hungarikumokkal kapcsolatos kihívásokat. A
magyarságismereti, nyelvtani, történelmi, földrajzi
ismeretek átadása után minden délután a
szórakozásé volt a főszerep. Mini olimpiával,
magyar gasztronómiai kóstolóval,
kézműveskedéssel, éjszakai túrával telt a tábor, de
magyar felfedezők találmányaival is
megismerkedhettek a résztvevők. Egészen
megható volt látni, ahogy a fiatalok közösséggé
kovácsolódtak és ráébrednek a tábor alatt, hogy
személyes élettörténeteik mennyire hasonlítanak
egymásra, hogy milyen volt Új-Zélandra költözni, és
milyen magyarnak lenni egy másik
országban.*Tovább a cikkhez*

Kodály hétvége: virtuális
cserkész virtuózok
Kodály Zoltán sosem gondolta volna, hogy
ilyet is lehet. A New York-i körzet
cserkészcsapatai megtartották a
hagyományos téli Kodály hétvégét, noha
ezen alkalommal nem személyesen zajlott
a muzsikálás, hanem virtuálisan, online. A
hétvége a matyó hagyományok köré
szerveződött, a közös éneklésé és
zenélésé volt a főszerep. Igazi
örömzenélés volt ez. *Tovább a cikkhez*
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Dél-amerikai VK tábor
Az Argentin körzetnek sikerült januárban személyesen is megtartani a vezetőképző
táborát, mivel pont kedvezően alakult az országban a Covid19 megbetegedések száma.
Így egy Buenos Aires melletti táborhelyen 75 cserkész részvételével tartottak egy hét
napos kiscserkész segédtisztképző tábort. A tábort Lomniczy Mátyás körzeti parancsnok
vezette a híres “Körssel” (Argentin Körzeti Őrssel) együtt. 12 kiscserkész segédtisztet
sikerült kiképezni. A többi KMCSSZ kerület egyenlőre csak irigykedve nézheti az argentin
tábor képeit, illetve reménykedve, hogy nemsokára a központi VK táborban találkozunk
2021 nyarán. *Tovább a cikkhez*

Tisztújító közgyűlés a
KMCSSZ-ben
2021. március 6-án tartotta a KMCSSZ
négyévente esedékes teljes tisztújító
közgyűlését. Köszönjük minden eddigi
tisztségviselő önfeláldozó munkáját, és
kívánunk sok sikert az újonnan
megválasztott cserkészvezetőknek. A
jegyzőkönyv teljes egészét, illetve a
tisztségviselők beszámolóit az alábbi
helyen találjátok: *Tovább a cikkhez*

Webképzés
Ha cserkész vezetőképzésről van szó, úgy tűnik nincs “Zoom Fáradtság.” Elindult a
második ÖV/ST webképzési sorozat február 7-én, ahol 132 jelölt kapcsolódott be 40
városból – Beregszásztól Sydney-ig. A következő webképzések dátumai: március 14.,
április 11. és május 16. Nagyban reméljük, hogy ezután már lehet személyesen is
találkozni és nem csak virtuálisan – már mindenki nagyon várja. *Tovább a cikkhez*
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Nagyböjti hagyományok
Nagyböjt, a lelki elcsendesülés időszaka. A katolicizmusban hamvazószerdán
kezdődik és húsvétvasárnap ér véget a negyvennapos böjt, melyhez több
egyházi hagyomány és népszokás kötődik.
Nagyböjt idején nem tartottak lakodalmat, táncmulatságok sem voltak, a fiatalok is
csak énekes vagy labdajátékokkal, a lányok karikázó körtáncokkal szórakozhattak. A
lányok, asszonyok egyszerűbb és sötétebb színű ruhákat viseltek, többnyire
feketébe öltözve jártak templomba, feketevasárnap pedig gyászruhában mentek
misézni.
A nagyböjthöz több szokás is kapcsolódott. Hamvazószerdán alaposan kisúrolták a
zsíros, húsos fazekakat, tilos volt húsos, zsíros ételek fogyasztása. Európaszerte elterjedt Konc király és Cibere vajda szalmabábokkal eljátszott játékos
párviadala. Konc király jelképezte a zsíros ételeket, Cibere vajda pedig a sovány
böjti étkeket (a cibere is böjtös étel). Vízkeresztkor Konc király győzött, annak
jelképeként, hogy kezdődik a farsang, hamvazószerdán pedig Cibere vajdáé lett a
győzelem, jelezve, hogy kezdődik a nagyböjt. Böjti ételnek számított a cibere,
krumplistészta, kukoricakása, mákos tészta, a csíráztatott búzából készített
étek, főtt kukorica, sütőtök, savanyú levesek.
Virágvasárnapon Hont, Nógrád, Heves, Pest megyében szokás volt a kiszehajtás,
amikor a lányok – legények kíséretében – egy női ruhába öltöztetett, kereszt alakú
faállványt vagy szalmabábut hordoztak végig a falun. Vízfolyáshoz érve a fiúk vízbe
dobták a bábut vagy elégették. Ezzel a tavasz kiteljesedését, a bőség megérkezését
sürgették. Virágvasárnap barkaszentelés is volt, melyek megvédenek betegségektől,
villámcsapástól, jégesőtől. A zoborvidéki magyar falvakban villőzést is tartottak
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a lányok, fűzfaágakkal járták körbe a falut. Az ezt követő nagyhéten aztán sor került
a nagytakarításra, a meszelésre, a nagymosásra.
Nagypéntekhez kapcsolódik a hajnali fürdőzés és az esti tűzgyújtás. A lányok
megmosakodtak a patakban, hogy szépek maradjanak. Este tüzet gyújtottak, annak
emlékére, hogy Jézus elfogatása után a katonák tüzet gyújtottak a főpap udvarában,
s néhol egy bábut elégetve gyakorolták a Pilátus-égetés szokását is.
Nagyszombaton tűzszentelésre került sor a templomban, a résztvevők aztán
hazavitték a megmaradt parazsat, és azzal gyújtották meg otthonaikban az új tüzet.
Nagyszombattal véget ért a böjti időszak, és húsvét vasárnapján már Jézus
feltámadását ünneplik a hívek.
Forrás: karpataljalap.net, netfolk.blog.hu,
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