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A KMCSSZ nem adja fel: Több virtust, kevesebb vírust!

A COVID-19 okozta világjárvány szövetségünkben is
sok nehézséget okozott, számos kihívás elé állította közösségünket, de mindvégig kitartottunk. A korlátozások ellenére minél teljesebben próbáltuk folytatni működésünket
az online térben. A KMCSSZ-ben a munka nem állt meg,
közösségeinket jelen nehéz helyzetben is éltetjük. Csapataink az elmúlt évben is igyekeztek rendszeresen, az online
térben tartani őrsi foglalkozásaikat a cserkészeik számára.

Új kezdeményezésünk az Amerikai Magyar Könyvtárral
közös projektünk, archív fotók digitalizálása. Az elmúlt évszázadban hatalmas fényképanyag gyűlt össze. Kiemelten
fontos még időben megmentenünk a diaszpóra magyarságának történeti dokumentumait, mely számos kutatás
alapja lehet a jövőben, illetve megmaradásunk szempontjából is nélkülözhetetlen múltunk beható ismerete és továbbadása a következő generációk számára.

A nagy közösségi rendezvényeinknél, táborainknál
azonban a járvány nagy kihívások elé állított bennünket,
cserkészévünket és megszokott programjainkat átalakított
formában kellett megtartanunk. A jubileumi nagytáborunkat és a tavalyi központi akadályversenyt is le kellett
mondani, így idén már külön készülünk, hogy ne érjen
bennünket meglepetés. Egyik ilyen kiemelt szövetségi rendezvényünk az akadályverseny lesz, melyet virtuális formában szervezünk meg már 2021-ben.

Jelenleg a nyári terveinken dolgozunk, reményeink szerint hagyományos nagy rendezvényeinket – központi vezetőképző tábor, magyarországi őrsvezetői körút – már a
megszokott módon bonyolíthatjuk le, és cserkészeink újra
találkozhatnak személyesen is. Egy közösség életében a
közösen megélt élmények, a találkozások, az együvé tartozás érzése nagyban élteti a csapatokat, szövetséget.

Első nagyobb “élő” táborunkat januárban tarthattunk,
vezetőképző tábort Argentínában, ahol két altábor – kiscserkész segédtisztképző és minta tábor – működött 70 fő
részvételével, szigorú járványügyi szabályok betartásával.
A jelöltek megismerkedhettek a kiscserkész korosztályi sajátosságokkal és nevelési módszerekkel. A kihívásokkal, de
mókával és új ismertekkel teli tábor végén 12 kiscserkész
vezetővel bővült közösségünk, akik szerte a diaszpórában
bekapcsolódhatnak a magyar utánpótlás nevelésébe a legkisebb korosztály körében.
A rendkívül sikeres és népszerű iskolatábor projektünk
újraindításán, illetve folytatásán dolgoztunk az elmúlt év
második felében. Óriási az igény és az érdeklődés a diaszpóra magyar közösségeiben ezekre a táborokra. Új-Zélandon sikerült is januárban tábort tartanunk. Idei terveink
között szerepel több tábor megszervezése Ausztráliában és
az USA-ban. Rendkívül fontos mind a gyerekek, mind az
iskolák számára, hogy újraindulhatnak ezek a táborok.

Mindezeket természetesen a járványügyi intézkedések
függvényében tervezzük. Addig pedig kis létszámban és a
szabadban töltött élményekkel, a megfelelő óvintézkedéseket betartva továbbra is életben tudjuk tartani közösségünket és még inkább vissza tudunk nyúlni a cserkészet
lényegéhez. A nehéz helyzet ellenére továbbra is kitartunk,
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mert a magyar ifjúság nevelése még fontosabb ebben a
nem mindennapi időszakban.
A járvány hatására működésünk és támogatottságunk
azonban nagyban visszaesett. Ahhoz, hogy magyarságőrző és ifjúságnevelő munkánkat tovább folytathassuk, idén
is szeretnénk megkérni Önöket, hogy támogassák bőke-

zűen a Külföldi Magyar Cserkészszövetséget. Minden
adományt hálával fogadunk, és minden apró részletével
megpróbáljuk ezt a rohanó világot jobbá varázsolni.
Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és új
támogatónknak: Jó munkát!

Ottawai cserkészek kirándulása két fővárosban
A 28. sz. Kölcsey Ferenc Cserkészcsapat november 28–án kirándulást tartott Ottawa
belvárosában. Ez a kirándulás nagyon különleges volt, hisz nem csak Ottawa, de Budapest nevezetességeit is megcsodálhatták! Ottawában is van ugyanis „Hősök tere” és Bazilika, a Parlamentről nem is beszélve! És bár a Margit híd vagy a Lánchíd valóban kizárólag Budapest ékkövei, azért Kanada fővárosa is büszkélkedhet, ha elegáns hidakról van
szó. Utcáról utcára járva, térképekkel felszerelkezve meglátogattak
néhányat Ottawa híres épületei közül, és
mindegyik
helyen
megállapították, melyik Budapesti nevezetességhez hasonlítanak
leginkább. Emellett különböző cserkészies feladatokat is megoldottak,
hogy a cserkésztudást se
felejtse el senki. A kirándulásban megfáradt cserkészek a nap végén valódi
magyar földre léphettek, hisz
meghívást kaptak az Ottawai
Magyar Nagykövetségre, ahol
Dr.
Vass-Salazar Mária nagykövet személyesen
mutatta be a Nagykövetség épületét, és kiállítását.

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 matyókról szóló bemutató anyagot
Fogarasi Miki cscst. és Tóth Ildi fcs. állították
össze, míg a zenei feldolgozás, kottázás, zenei
segéd anyag szerkesztés, és video-audio szerkesztés Rácz Lívia fcs munkája volt.

Hungarikumok témájú Új-Zélandi iskolatábor
A II. Új-Zélandi magyar diaszpóra iskolatábort 2021. január 8-11. között rendeztük meg, Új-Zéland legrégebbi még
ma is működő szálláshelyén, Auckland nyugati partján, a Whatipu Lodge-ban. A résztvevők, 12 és 16 év közötti fiatalok Új-Zéland minden részéből érkeztek. Minden iskolatábornak van egy központi kerettörténete, mely köré a programok és minden elem épül. Ezúttal a hungarikumok volt a vezérfonal. A fiatalok a tábor öt napja alatt csapatokban
oldották meg a különböző hungarikumokkal kapcsolatos
feladatokat, 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.

Dél-Amerikai VK Tábor
Úgy tűnik van élet a Zoom cserkészeten túl is! Az Argentin körzetnek sikerült most januárban - az ottani nyári szezonban - személyesen is megtartani a vezetőképző táborát, mivel pont
kedvezően alakultak
az országban a Covid19-el megbetegedettek száma. Igy egy Buenos
Aires mellett-i táborhelyen 75 cserkész részvételével tartottak egy
hét napos kiscserkész segédtisztképző tábort. A tábort Lomniczy
Mátyás Argentin körzeti parancsnok vezette együtt a híres „Körssel”
(az Argentin Körzeti Őrssel). 12 kiscserkész segédtisztet sikerült
kiképzeni, ami létfontosságú ennek a körzetnek ahol megugrott az
új kiscserkészek száma és a csapatok jövőjéhez kellenek a vezetők.
Nagy kihívásokkal, egészségügyi biztonsági intézkedésekkel és izgalommal szervezték meg a VK tábort de a végén nagyon megérte nekik és mindenki egészségesen távozott! A többi KMCSSZ
kerület meg egyenlőre csak irígykedve nézheti az Argentin tábor
képeit, illetve reménykedve, hogy nem sokára központi VK tá-

borra is fogunk tudni találkozni 2021 nyarán!

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Közgyűlése
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség teljes tisztújitó
közgyűlést tartott 2021. március 6-án, részben Passaic, New
Jersey-ben, részben virtuálisan.
A 85 résztvevőből egy tucatnyian vettek részt élőben a gyülekezőn - ők is természetesen 2
méteres távolságban ültek egymástól számítógépeik előtt. Így
a koronavírus ellenére sem állt
meg a 4 kontinenst átívelő cserkészvezetői munka.
A Közgyűlésen elhangzottak
a főtisztségviselők beszámolói,
amelyből kiemelnénk:
Lendvai-Lintner Imre, a
szövetség elnöke, beszámolt a
pandémia által erősen korlátozott cserkész foglalkozásokról.
A lezárások ellenére a legtöbb csapatnál volt online foglalkozás és ahol ez lehetséges hibrid foglalkozások is a szabadban és online. A szövetség folyamatosan kapcsolatban áll a helyi csapatparancsnokokkal és online eszközökkel próbálja
támogatni a csapatok megmaradását.
A 85 résztvevő (csapat-, körzeti és kerületi parancsnokok,
vezetőtisztek, intéző bizottsági
tagok, osztályvezetők) egyik fő
feladata a tisztikar megválasztása, illetve jóváhagyása volt.
A KMCSSZ elnök újabb négy
évre Lendvai-Lintner Imre, míg
a főtitkár Szórád Gábor. Az új
alelnök ifj. Vajtay István, aki a
leköszönő (és innentől örökös
KMCSSZ alelnök) Dömötör
Gábor helyére lép. A szövetség
új, a cserkész neveléséért felelős
vezetőtisztje Dala Irén, aki a leköszönő Szentkirályi Pál pozícióját veszi át.
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