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A világjárvány mérséklődésével 2021-ben az újrakezdé-
sé és az újraszervezésé volt a főszerep a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetségben. A hangsúlyt meglévő csapataink 
megerősítésére helyeztük és a kapcsolattartást erősítettük 
személyes, szövetségi programok útján. Célunk emellett, 
hogy megtaláljuk és feltérképezzük azokat a területeket, 
ahol lehetőség van új csapatok alakítására is, hogy minél 
több helyre eljuttassuk a cserkészet és a közösség élményét, 
a magyarság erősítését. Ha ezt megtettük, az alakuló csa-
patokat segítenünk kell, hogy minél előbb életképesek és 
önállóak legyenek.

Mikor lehetővé vált a személyes találkozás, vezetőink és 
cserkészeink mind nagy lendülettel és lelkesedéssel kezdtek 
neki a közösségi tevékenységnek. Elindultak ismét a szemé-
lyes heti foglalkozások, táborok, csapatrendezvények. Az 
online térben töltött cserkészélet után nagy örömmel ta-
lálkoztak újra cserkészeink. Heti rendszerességgel gyűltek 
össze az őrsök, gyakorolhatták a magyar nyelvet, megismer-
hették történelmünket és hagyományainkat, fejleszthették 
cserkésztudásukat. Büszkén mondhatjuk el, hogy cserkész-
csapataink ismét ugyanúgy működnek, mint a világjárvány 
előtt. Mindez a vezetők lelkesedésének, kitartásának és a 
cserkészet magyarságmegőrző erejének köszönhető.

Évek óta az egyik kiemelt projektünk a nyári iskolatábo-
rok szervezése a diaszpóra magyar közösségeiben. Az évek 
óta tartó sikeres programot nagy várakozás övezte a he-
lyi közösségekben, miután a legtöbb helyszínen a korábbi 
években sajnos el kellett halasztanunk a táborokat. 2021-
ben újult erővel, összesen hét tábort szerveztünk meg Új-
Zélandon, Queensland-ben, Chicago-ban, Fillmore-ban, 
Sydney-ben, Seattle-ben és Izraelben. A 2022-év eleje is 
mozgalmasan indul, zajlik az írországi, manchesteri, flori-
dai, texasi, brazíliai, argentinai és új-zélandi táborok szer-
vezése a magyar gyerekek számára. 

Számos tervünk van az előttünk álló évre is. Nyáron 
központi vezetőképző táborunkat ismét megszervezzük, 

illetve már el is indultak az előkészületek a 2024-es Jubile-
umi Nagytáborra is, ahol Szent István országát elevenítjük 
fel a Sík Sándor Cserkészparkban több száz cserkész rész-
vételével a világ minden pontjáról. Idén 75. évfordulónkat 
ünnepeljük. Ennek apropóján jubileumi emlékérméket és 
jubileumi albumot készíttettünk szövetségünk tagjai szá-
mára, ezzel is erősítve a mozgalmunkhoz tartozást és ma-
gyar közösségünk élményét. Szintén mozgalmunkat erősí-
tik emlékeink az elmúlt 75 évből. 

Nagyszabású gyűjtésünk eredményeként az elmúlt hét 
évtizedből gyűjtöttünk fényképeket és digitalizáltuk az 
utókor számára. Fontosnak tartjuk, hogy jelenlegi és jö-
vőbeli fiataljaink ismerjék múltjukat és abból táplálkozva 
építsék közösségünket. A jelenlegi aktív cserkésztevékeny-
ség mellett nagyon fontos számunkra múltunk, az emlé-
kezés is, hiszen eleink áldozatos munkájának köszönhető, 
hogy itt lehetünk. 

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. találtuk?

Cserkészköszöntésünkkel kívánunk minden régi és új 
támogatónknak: Jó munkát!

Itt a tavasz, itt van újra...
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Hagyomány és újítás volt jelen a Regös (hagyományőrző) segéd-
tiszti táborban, melyet idén először Magyarországon, a Nógrád me-
gyei Kazáron tartottak augusztus 13-21. között. A táborba 11 jelölt 
érkezett, zömük a KMCSSZ nyugat-európai kerületéből, valamint 
vajdasági és magyarországi szövetségekből is. Jelszavuk a „Csak 
tiszta forrásból!” volt.

Sípol, táncol, és laskát gyúr: mi az?

A jól edzett cserkészvezető nem nehézségekről beszél, 
hanem lehetőségekről. Így volt ez a KMCSSZ központi ve-
zetőképző táborában is. A pandémia okozta egészségügyi 
kihívások és a vezetőhiány ellenére eredményes és élveze-
tes tábort zárt augusztus 8-án Pigniczky Eszti vezetőképző 
vezetőtiszt és VK táborparancsnok. 30 őrsvezető, 16 se-
gédtiszt, 8 kiscserkész őrsvezető és 6 kiscserkész segédtiszt 
szerzett képesítést és életre szóló élményt. Új és hosszan-
tartó barátságok kötődtek. Ugyan kisebb volt most a tábor, 
de annál inkább összetartó. 

Sikeresen lezárult a központi 
vezetőképző tábor



Közösségeink változatos módon emlékeztek meg államalapító királyunk napjáról. Ausztráliában 
cserkészeink ötletes rajz-videóval ünnepelték Szent István napját. A New South Wales Ma-
gyar Szövetség 2021. augusztus 20-i emlékműsorára készítettek egy kis videót a Sydney-i 
30.sz. Kőrösi Csoma Sándor cserkészcsapat és a 66.sz. Papp-Váry Elemérné lánycserkész-
csapat tagjai. 

Augusztus 20-án állami kitüntetéseket vehettek át magyar cserkészvezetők, többek kö-
zött a KMCSSZ vezetői is: Gémes Istvánné Réz Katalin, a KMCSSZ csapattisztje, elnökségi 
tagja; Pigniczky Eszter, a KMCSSZ vezetőképző vezetőtisztje, illetve Gilbert Szilvia, a San 
Franciscó-i Magyar Örökség Alapítvány elnöke, a magyar iskola egykori tanára, korábbi 
cserkész csapatparancsnok és fenntartó bizottsági elnök.

I. helyezést ért el a KMCSSZ a Gróf Széchenyi Ist-
ván születésének 230. évfordulója alkalmából meg-
szervezett Széchenyi-projekt pályázaton. A 2021-es 
távoli akadályverseny kerettörténetével pályáztunk, 
még a Széchenyi rock opera videónkat is volt szeren-
cséjük megnézni a bíráknak.

Éljen Szent István!

Sikerek a Széchényi-projekt pályázaton

Ottawai cserkészek közös városfelfedező 
kirándulást tartottak montreali cserkésztest-
véreikkel. A három csapat őrsei egy kijelölt 
útvonalon megkeresték Ottawa belvárosának 
jellegzetes épületeit, melyek Budapest jelleg-
zetességeivel összepárosíthatók. Így egyszerre 

kirándultakk a két fővá-
rosban. Az sem hazug-
ság, hogy magyar földön 
jártak, hiszen a program 
végén vendégül látta őket 
Dr. Vass-Salazar Mária, 
Magyarország kanadai 
nagykövete, a Magyar 
Nagykövetség épületé-
ben. 

Ottawai tudósítás:
három csapat, 

két városban, egy helyen



Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség

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

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

Büszkén mondhatjuk, hogy nagyon színes programot sikerült nyújtani a táborozóinknak, idén minden a 
Hungarikumok körül forgott a washingtoni iskolatáborban. Bőrdíszművességgel kezdtünk, majd énektanításban, illet-
ve a csíksomlyói búcsúról és vallásszabadságról szóló előadásban volt részük az idősebbeknek, a kisebbek meg puliku-
tyákat készítettek, miután megismerték a magyar pásztor és vadászkutyafajtákat. Mivel Hálaadás napja volt, az ebéd is 
ebben a hangulatban telt. A Hungarikum ételekkel is megismerkedtek a gyerekek: kolbászt, kürtőskalácsot, szódavizet 
készítettek, kóstoltak. A táborozók a Kodály-módszert is megismerték, majd a helyi magyar Szüreti Bál-ban mulattak. 
A táborban minden délután drámafoglalkozásban volt részük, a Négyszögletű kerekerdő meséjére alapozva a gyerekek 
egy fantasztikus darabot mutattak be. 

Diaszpóra tábor Washingtonban

A KMCSSZ teljes fotóarchívuma 1995-ig a Hungarian Archives ingyenes 
digitális online archívumban található. Az Amerikai Magyar Könyvtár és Tör-
téneti Társulat elindította a Hungarian Archives-ot, melynek célja a digitális 
korszak előtti amatőr fotók, dokumentumok és egyéb érdekes anyagok gyűj-
tése a világban élő magyarok történeteinek, közösségeinek, szervezeteinek és 
életeiknek rögzítésére. Meghirdettük a gyűjtést szövetségünkben is, küldhet-
nek be a cserkészek saját fotókat 2000 előttről az Archívum honlapjára. www.
hungarianarchives.org

KMCSSZ fotóarchívum:
Legyél Te is a része!

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A cserkész ahol tud, segít - illetve di-
aszpóra iskolatábort szervez.

2021. november 29. és december 3. 
között zajlott az első magyar diaszpó-
ra iskolatábor Izraelben, a KMCSSZ 
és az Efraim Kishon Magyar Oktatási 
Központ szervezésében, a Nemzet-
politikai Államtitkárság és a Bethlen 
Gábor Alap támogatásában. Tel Aviv 
mellett a helyi magyar iskola és óvoda 
közreműködésével 5 napon keresztül 
a híres Hungarikumokról szólt a ke-
retmese. 8 és 15 év közötti Izraelben 
született magyar gyerekeknek tartot-
tak izgalmas foglalkozásokat és nyel-
vi programokat. A tábort az Izrael-
ben élő Mayer Krisztina vezette, a cserkész napostiszt 
és további önkéntesek a Kárpát-medencéből érkeztek.

Diaszpóra Iskolatábor 
Izraelben


