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Argentin Körzeti Parancsnok – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2021– 2023) 

 
Két cserkészcsapat van Argentínában: a 39. Magyarok Nagyasszonya leány cs. cs. és a 18 sz. 

Bartók Béla fiú cs. cs. Létszámuk kereken 20-20, abból a fele kiscserkész. Ez a szám aligha változott 

az elmúlt 10 évben. Nem lehet ugyan 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 70 éves (!!) kitartó 

munkájának, és a három éve beindult Diaszpóra iskolatáboroknak, sikerül új kiscserkészeket 

toborozni, és VK táborra küldeni a fiatal vezetőket.  

Vannak őrsvezetők, segédtisztek és két fiatal tiszt vezeti a csapatokat: Arcagni Inés vezeti a 

39.-es csapatot és Gröber Bernárd vezeti a 18-as csapatot.  

Háromszor havonta vannak a cserkész foglalkozások, szombat délután 13.30 órától 16.30-ig, 

a több mint 40 éve épült II. Rákóczi Ferenc Cserkészházban, mely a Hungária egyesület „Magyar 

Házunk” mellett van Buenos Aires északi részén.  

Az EMESE, jogi személy, az a csapatok szüleiből álló fenntartó testülete, és van egy már több 

mint 15 éve működő nagyon lelkes 12 tagú Körzeti Örs „KÖRS”, amely besegít a cserkészmunkába 

azáltal, hogy kirándulásokat, kiképző táborokat, munkaterv készítő napokat és Cserkészbált szervez.  

KÖRS tagjai (ABC sorrendben): Benedek Zsuzsi, Bonapartian Edi, Collia Niki, Demes Sanyi, Haller 

Inés, Haynal Edith, Kerekes Marci, Kerekes Miki, Lomniczy Mátyás, Lovrics Csicsó és Zombory Andi.  

Különösen kimagasló esemény volt, 2021 januárban, kiscserkész segédtisztképző tábort szervezni 

12 jelölttel, 8 kiképzővel, valamint egy „kis Minta” tábort, 25 kiscserkésszel, és 6 vezetővel. 

Veronica-ban, egy gyönyörű közeli tanyán volt a tábor. A COVID járvány miatt sajnos nem tudtak 

más országból jönni jelöltek, sem kiképzők.  

Kiscserkész tanyázás már több éve mindig Karácsony és Újév között december 26-tól 30-ig 

szervezzük. 2022- ben 25 kiscserkész vett részt!  

Nyári táborok meg január elején vannak. 2021 januárban az említett VK tábor volt, 2022 

januárban Neuquen-ben táboroztak egy folyó mellett.  

A jövőt nézve, egyik fő célunk továbbra is a Diaszpóra táborok, a Magyar Iskola (ZIK) és a 

cserkész csapatokkal szorosan össze dolgozni. 2023 januárban van már a negyedik diaszpóra tábor, 

melyben részt vesz 4 segédtiszt/tiszt mint vezető, és 6 őrsvezető. A vezetők kitűnő hangulatot és 

egy kis cserkész jelleget adtak a tábornak, másrészt meg toboroznak potenciális új kiscserkészeket 

és cserkészeket a csapatnak. A nálunk sokszor két nyelven történő összejöveteleken nagyon jól be 

lehet illeszteni ezeket az új gyerekeket.  
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2023-ra nagyba készülünk egy újabba Jubileumi Tutajtáborra a Tiszán, szorosan 

összedolgozva a Fórum többi Szövetségével. A Tutajtábor parancsnokságát Vámos István (Boston) 

vállalta, és Haynak Edith (Argentina) a helyettese. A célcsoport főleg a vándor cserkész korosztály. A 

táboron kb. 250 cserkész fog részt venni, 15 országból (A fórum 7 Szövetségből, 91 különböző 

csapatból jelentkeztek). A KMCSSZ-böl kb. 180 jelentkező van, 40 különböző csapatból.  

Zárom Sík Sándor közismert Az Acélember egy mondatával: „Bennünket ideállítottak, 

állunk!”.  

 

Jó Munkát!  

 

Lomniczy Mátyás - Argentínai Körzeti Parancsnok 
 


