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A várakozásé, az újrakezdésé és az újraszervezésé volt 
a főszerep a Külföldi Magyar Cserkészszövetségben a 
2021-es év első felében. Vezetőink és cserkészeink is mind 
várakoztak, hogy a világjárvány korlátozásai után újra ta-
lálkozhassanak, közösségben legyenek. A vakcinák megje-
lenésével ez tavaszra meg is valósulhatott és szövetségünk 
minden csapatában nagy lendülettel kezdődött meg a sze-
mélyes cserkészmunka, az online térben töltött cserkész-
élet után nagy örömmel találkoztak újra cserkészeink. Heti 
rendszerességgel gyűltek össze az őrsök, gyakorolhatták a 
magyar nyelvet, megismerhették történelmünket és hagyo-
mányainkat, fejleszthették cseréktudásukat. Sorra szerve-
ződtek a nyári cserkésztáborok és vertek sátrat a KMCSSZ 
cserkészei szerte a világban.

A csapatok aktív cserkészélete mellett szövetségi szin-
ten is áttekintettük a hosszabb távú lehetőségeket és arra a 
döntésre jutottunk, hogy az ötévente megrendezésre kerülő 
Jubileumi Nagytábort, melyet a COVID miatt tavaly elha-
lasztottunk, csak 2024-ben rendezzük meg. Helyette idén 
nyáron a rövidebb előkészületeket igénylő vezetőképző 
táborokat tartottuk meg az USA-ban, a Sík Sándor Cser-
készparkunkban, illetve az Európai Kerületben, Hárshegy 
Cserkészparkban. Ez a vezetői utánpótlásunk miatt kiemel-
ten fontos. A csapatoknál az őrsvezetők, csapatvezetők biz-
tosítása a cserkészmunkánk záloga, a fennmaradás jövője. 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség egyik kiemelt pro-
jektje a nyári iskolatáborok szervezése a diaszpóra magyar 
közösségeiben. Az évek óta tartó sikeres programot nagy 
várakozás övezte a helyi közösségekben, miután 2020-ban 
a legtöbb helyszínen sajnos el kellett halasztanunk a tábo-
rokat. Idén újult erővel, 10 helyszínen tervezünk tábort. 
Eddig Új Zélandon, Chicagoban és Fillmore-ban valósult 
meg iskolatábor magyar gyerekek számára. Idén a járvány 
ellenére megmutattuk, hogy megfelelő egészségügyi intéz-
kedésekkel, beoltott önkéntes személyzettel és jó hangulat-
tal kint a természetben lehet megint kis magyar közösséget 
építeni, távol az óhazától.

Az utolsó két év cserkészmunkáját sok helyen a járvány 
nagyban befolyásolta, alkalmazkodnunk kellett a megvál-
tozott körülményekhez. De ahogy tudjuk, a cserkész le-
leményes és gyorsan tudtunk alkalmazkodni a kialakult 
helyzethez és átvészeltük ezt az időszakot. Sok tapasztala-
tot gyűjtöttünk és ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve ál-
lunk neki az elkövetkező cserkészévnek is. Csapatainkban 
és szövetségi tevékenységünkben igyekszünk visszatérni a 
megszokott cserkészmunkához. Nem lesz egyszerű, de ha 
betartjuk a szabályokat és a járvánnyal kapcsolatos helyi 
intézkedéseket, kis létszámban és a szabadban töltött élmé-
nyekkel továbbra is életben tudjuk tartani közösségünket és 
még inkább vissza tudunk nyúlni a cserkészet lényegéhez.  

Ahhoz, hogy magyarságőrző és ifjúságnevelő mun-
kánkat tovább folytathassuk, idén is szeretnénk megkér-
ni Önöket, hogy támogassák bőkezűen a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetséget. Minden adományt hálával fogadunk, 
és minden apró részletével megpróbáljuk ezt a rohanó vi-
lágot jobbá varázsolni, mint ahogyan kaptuk. 

Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és új 
támogatónknak: Jó munkát!

Várakozás, Újrakezdés és újraszervezés – Cserkészet a COVID árnyékában

Tartalom
Várakozás, Újrakezdés és újraszervezés – 
Cserkészet a COVID árnyékában  .............................1
Dél-amerikai vezetőképző tábor… .........................2
Kodály hétvége: virtuális cserkész virtuózok  ..2
Rendhagyó központi akadályverseny .....................2
KMCSSZ Nyári Magyar Iskolatábor 2021  ..............3
Cserkésztábor a Sydney cserkészcsapatoknál  ....3
Amikor a szülőből cserkész lesz - egy napra  ......3
Tisztújító közgyűlés a KMCSSZ-ben ........................3
Grand Canyon Nemzeti Parkban ...............................4 
New Brunswick-i csapattábor....................................4 
Sikeresen lezárult a központi 
vezetőképző tábor .......................................................4



Az Argentin körzetnek sike-
rült januárban személyesen is 
megtartani a vezetőképzőtáborát, 
mivel pont kedvezően alakult az 
országban a Covid19 megbetege-
dések száma. Így egy Buenos Ai-
res melletti táborhelyen 75 cser-
kész részvételével tartottak egy 
hétnapos kiscserkész segédtiszt-
képző tábort. A tábort Lomniczy 
Mátyás körzeti parancsnok vezette 
a híres “Körssel” (Argentin Kör-
zeti Őrssel) együtt. 12 kiscserkész 
segédtisztet sikerült kiképezni. A 
többi KMCSSZ kerület egyelőre csak 
irigykedve nézheti az argentintábor 
képeit, illetve reménykedve, hogy 
nemsokára a központi VK táborban 
találkozunk2021 nyarán.

Dél-amerikai vezetőképző tábor

A Covid járvány miatt rendhagyó központi akadályversenyt tartott a KMCSSZ má-
jus 29-én online. A kerettörténet Széchenyi és a Reformkor volt. Három pályán 27 
őrs indult 13 városból - így összesen 185 cserkész vett részt. Szombaton, május 29-én 
este még virtuális tábortűz és eredményhirdetés is volt, ahol levetítették a Széchenyi 
Rockoperához készült őrsi kisfilmek nyerteseit és a vezetők által készített Széchenyi 
bábjátékot.

Kodály Zoltán sosem gondolta volna, hogy 
ilyet is lehet. A New York-i 
körzet cserkészcsa-
patai megtartották 
a hagyományos téli 
Kodály hétvégét, 
noha ezen alkalom-
mal nem személyesen 
zajlott a muzsikálás, 
hanem virtuálisan, on-
line. A hétvége a ma-
tyó hagyományok köré 
szerveződött, a közös 
éneklésé és zenélésé volt 
a főszerep. Igazi örömze-
nélés volt ez.

Rendhagyó központi akadályverseny

Kodály hétvége: virtuális cserkész virtuózok 



2021. március 6-án tartotta a KMCSSZ négyévente ese-
dékes teljes tisztújító közgyűlését. Köszönjük minden eddigi 
tisztségviselő önfeláldozó munkáját, és kívánunk sok sikert 
az újonnan megválasztott cserkészvezetőknek. 

Ötvenharmadik alkalommal tartotta meg a Külföldi Magyar Cserkészszövetség iskolatá-
borát, legtöbbször a Fillmore falu melletti Sík Sándor cserkészparkban. Idén a jár-
vány ellenére megmutattuk, hogy megfelelő egészségügyi intézkedésekkel, 
beoltott önkéntes személyzettel és jó hangulattal kint a természetben 
lehet megint kis magyar közösséget építeni, távol az óhazá-

tól. 

 
23 hall-

gató, 3 tanár és 10 
törzstag tette ki a tábor 

létszámát. A résztvevők 50 szá-
zaléka először volt iskolatáborban - de 

minden jel arra mutat, hogy jönnek vissza jö-
vőre is! A járványügyi szabályok és különleges 
vezetői odafigyeléssel mindenki boldogan és 
egészségesen távozott a két hét után.

Az erdőtüzek, árvizek és a világjárvány miatt többször is elha-
lasztott cserkésztábor végre megrendezésre került április 3-11. 
között Glen Alicen, és óriási sikert aratott a Sydney cserkészcsa-
patoknál. A Dobó táborban a gyakorlati cserkésztudásra készí-
tették fel az őrsvezetőképző előtt állókat, mely próbát minden 
résztvevő sikeresen kiállt. A Dobó tábor mellett kiscserkész tábor 
is zajlott. Kicsik és nagyok Eger várát védték. Óriási élmény volt 
bábszínházat, rohampályát, hímzést tanulni, illetve a számhábo-
rúban a törökök szerepét játszani. A két altábor ellátásáról Szi-

getvár gon-
doskodott.

Tisztújító közgyűlés a KMCSSZ-ben

Újra együtt!  KMCSSZ Nyári Magyar Iskolatábor 2021

Cserkésztábor a 30. és 66. számú 
Sydney cserkészcsapatoknál

Május végén a garfieldi cserkészszülők 
részt vehettek egy valódi cserkészfoglalko-
záson a High Point State Parkban. A szülők 
betekintést nyertek a cserkész próbaanyag-
ról és módszertanról. 18 szülő megtanult 
iránytűt használni, útjeleket felismerni és a 
szókincsfejlesztés módszertanát.

Garfielden a vezetők igyekeznek sokat 
foglalkozni a szülőkkel. Az ilyen programok 
a közösséget is erősítik, a szülők bevonása 
erősíti a csapat munkáját és a vezetők iránti 
megértést.

Amikor a szülőből cserkész 
lesz - egy napra



Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség

2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ  07435, U.S.A. 

Telefon: 973-874-0384. Honlap: www.kmcssz.org

2021. május 27-31. között a KMCSSZ 17. számú Könyves Kálmán cserkészcsapata hivatalos cserkésztábort rende-
zett a Grand Canyon Nemzeti Parkban, és ezzel nem csak beírták magukat a KMCSSZ történelmébe, de jól is érezték 
magukat és fantasztikus képeket készítettek.

A tábor nagyon jól sikerült, 41 résztvevővel, köztük cserkészekkel, vezetők-
kel és szülőkkel.  A tábor csúcspontja a szombatra megszervezett túlélési por-
tya volt. A csoport egy nap alatt le- és felportyázott a Grand Canyon-be. A ke-
mény portya mellett a táborhelyen zajlottak az őrsi foglalkozások, népdalozás, 
népi játék és hangulatos esti tábortüzek.  Kiváló hangulata volt a tábornak és a 
csapat vezetői remélik, hogy jövőre is lesz alkalmuk valamelyik közeli nemzeti 
parkban táborozni.

A Los Angeles-i cserkészek tábort szerveztek - a KMCSSZ történetében 
először - a Grand Canyon Nemzeti Parkban

A jól edzett cser-
készvezető nem ne-
hézségekről beszél ha-
nem lehetőségekről! 
Így volt ez a KMCSSZ 
központi vezetőkép-
ző táborában is, ahol 
a pandémia-okozta 
egészségügyi kihívá-
sok és vezető hiány 
ellenére eredményes 
és élvezetes tábort 
zárt augusztus 8-án 
Pigniczky Eszti veze-
tőképző vezetőtiszt és 
VK táborparancsnok. 
30 őv, 16 st, 8 kisőv 
és 6 kiscs st szerzett 
képesítést és életre 
szóló élményt. Új és 
hosszan tartó barátsá-
gok kötődtek. Ugyan 
kisebb volt most a tá-
bor, de annál inkább 
összetartó. 

Június 20-26. között tartotta a New Brunswick-i 5 sz. 
Bornemissza Gergely és a 41 sz. Lorántffy Zsuzsanna 
cserkészcsapat nyári csapattáborát Big Indianon, NY-
ban, a Catskills hegységben 60 cserkésszel. 

A visszatérés a cserkészet alapjaihoz (jellemnevelés, 
vezetésfejlesztés, mások szolgálata, és személyes jólét), és 
alapelveihez (igazmondó, megbízható, hűséges, segítő-
kész, barátságos, udvarias, kedves, engedelmes, vidám, 
takarékos, bátor, tiszta és áhítatos) volt a tábor kerettör-
ténete. Mint cserkészek, ezek azok az alapok, amelyek 
irányítanak, utat mutatnak nekünk. Így lett táborunk az 
Útmutató Tábor. A tagok megismerhették a fontos cser-

készvezetőket és cserkészeseményeket, 
és az őrsök viselték a ne-

vüket.

Sikeresen lezárult a központi 
vezetőképző tábor

New Brunswick-i csapattábor
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