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Kedves Cserkésztestvéreink!  

 

Fogadjátok szeretettel a KMCSSZ 
alakuló csapatainak novemberi 
számát. Egy rövidebb kimaradás 
utána folytatjuk továbbra is a Turul 
Híreket.  

Kérünk mindenkit, hogy amennyiben 
friss hír van birtokotokban a világ 
bármely alakuló csapatáról, osszátok 
meg velünk. Mutassuk meg 
sikereinket és merítsünk erőt 
egymásból. Csak így tovább! Hajrá!  

Jó munkát!   

Kocsis Zsófia, st.  

Kőrösi Csoma Sándor Program 
ösztöndíjasa 

És 

Marshall Tomi cscst.  

Csapatfejlesztési vezetőtiszt 

Turul Hírek 

HASZNOS OLDALAK 

http://regos.cserkesz.hu/hasznos-

anyagoklinkek/nepdaltar/ 

http://regos.cserkesz.hu/hasznos-

anyagoklinkek/nepijatekok/ 

https://peldaul.hu/ 
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III. évfolyam, 6. szám 

2017. november 

2017. november 4-5 között rendezték meg Buffaloban az éves tiszti 
konferenciát. A konferencián számos érdekes előadás közül mindenki 
kiválaszthatta, hogy mely témák érdeklik a legjobban, milyen témákról 
hallana a legszívesebben. Egy kis ízelítő: mozgótábor szervezése és 
kivitelezése, cserkészpark táborhelyek, újítások, táborhely kiválasztása. A 
nagyszerű előadásokon kívül közösség építő, ismerkedős játékokon 
vehettünk részt, sőt kincset is kereshettünk a konferencia alatt. 
Szombaton délután Böjte Csaba tartott előadást a szeretetről és hitről, 
utána pedig egy közös szent misével fejeztük be a napot. Vasárnap 
délelőtt szakmai előadások keretein belül a KMCSSZ különböző terveivel 
ismerkedhettünk meg, majd egy közös ebéddel zártuk a konferenciát.   

Laki Zsuzsanna,  Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa 

Tiszti Konferencia Buffaloban 
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A Seattle-ben élő cserkészek nemrégiben egy 
remek programot tartottak a gyerekeknek, 
ahol nagyon szép létszámmal jelentek meg. Az 
alábbi levélben olvashatjátok rövid 
beszámolójukat. 

Kedves Cserkészszülők! 

Nagyon szépen köszönjük, hogy múlt 
vasárnap lelkes adományaitokkal 
hozzájárultatok csapatunk fejlesztéséhez a 
gyerek bulin és játékos délutánon keresztül. 
Hálásak vagyunk, hogy időt szakítottatok arra, 
hogy elhoztátok a gyerekeket és reméljük 
nektek is jól esett a kis szabadidő. Úgy láttuk 
mindenki jól érezte magát és örömmel néztük, 
ahogy a gyerekek jó kedvvel játszottak és 
táncoltak együtt és ismét egy kicsit szorosabb 
lett a közösségünk.  Ilyen alkalmakor tudnak 
igazán jó barátságokat kötni, ami szintén 
fontos csapatunknak és saját gyermekeinknek 
is. Reméljük legközelebb is velünk tartotok! 
 
Akik nem tudtak ott lenni, azokat hiányoltuk és 
reméljük legközelebb ők is el tudnak jönni.  

 
Külön köszönet a házigazdáknak, Szabinak 
és Sanyinak, hogy ismét kitárták otthonukat 
a csapatunknak és Dórinak és Attilának, 
hogy a délutánukat rááldozták, hogy 
segítsenek!  
JM! 
 

A Seattle-iak életéről több információt a 
Facebook oldalukon találhattok: 
www.facebook.com/SeattleCserkesz/ 

Seattle 

2017. november 11-én egy újabb Turul út 
került megrendezésre Sorrento, 
Floridában. A déli államban nagy 
igyekezettel folyik a csapatalapítás, erre 
való tekintettel ment el egy Turul, aki így 
számolt be az ottani élményeiről: 
 
A 2017-es Talpra Magyar Sport Kupán 
különleges alkalmam volt részt venni nem 
versenyzőként, hanem cserkészvezetőként. 
A saját weboldaluk szavaival élve, a kupa 
egy „baráti jellegű, teljes hétvégi, családi 
sportesemény.” Tényleg jó barátságos 
hangulat volt, de sajnos nem volt időm 
megfigyelni a különböző versenyeket. A 
versenyzők legtöbbnyire felnőttek voltak, 

de volt bőven program a sok gyereknek is. 
Butala Viktória, az Orlandoi Mákvirág Magyar 
Óvoda és Kisiskola alapítója, szervezte a 
gyermek programot és meg is hívott minket, 
hogy egy cserkészprogramot vezessünk le a 
gyerekeknek. 
 

 Így sikerült, hogy Hemsath Szilviával és Tábor 
Csillával összeállítottunk és levezettünk egy 
akadálypályát a gyerekeknek. Különböző sport- 
és cserkészakadályok voltak, például kötélhíd, 
labdarúgás, ugrókötelezés és tönkhúzás. 
Körülbelül huszonöt öttől tizenkét éves  gyerek 
ment végig a pályán. Miközben a gyerekek 
futottak, mi az időt mértük és utánuk futottunk, 
hogy visszaállítsuk a pályát minden utánuk. 

Turul út Floridában 
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Nagy öröm volt találkozni és játszani a 
gyerekekkel. Rengeteg energiájuk volt és 
nagy lélekkel futották le a pályát. Már 
sötétedni kezdett mire az utolsó gyerek 
lejárta a pályát és halvány zseblámpafény 
segítségével leszedtük a pályát, megküzdve 
sok szúnyog támadással.  
 

Célunk az volt, hogy egy kihívásos és 
kalandos élményt nyújtsunk a gyerekeknek 
és azt, hogy a cserkészkedést 
megszerettessük velük. Remélem a kitűzött 
célunk sikerült is.  

Szigeti Mátyás, Cleveland 

Ötéves az angliai magyar cserkészmozgalom 

Ahogy évről évre nő a nyugat-európai 
magyar diaszpóra létszáma, úgy éled újra 
mind több országban a korábban hanyatló 
vagy éppen megszűnt cserkészet. 2012-
ben a helyi magyarok Londonban is 
megszervezték a mozgalmat. A Kossuth 
Lajos Cserkészcsapat szeptember 9-én a 
Szent István Házban ünnepelte fél 
évtizedes jubileumát. 
  
A nyugati magyar cserkészet alapjait még 
a negyvenes-ötvenes évek emigránsai 
rakták le. Ennek következtében a 
mozgalom a rendszerváltozás idejére 
kiöregedett és Európán belül a német ajkú 
országokba – Ausztriába, Németországba, 
Svájcba – szorult vissza. Az angliai magyar 
csapat 2012 szeptemberi megalapítása 
tehát egy megfiatalodott magyar közösség 
életjelének is tekinthető, ahogy azt 
manapság Hollandiában, Belgiumban és 
Svédországban is tapasztalhatjuk. Lendvai-
Lintner Imre, a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség (KMCSSZ) elnöke 
szerint a Kárpát-medencén kívüli magyar 
cserkészek létszáma a nyolcvanas évek 
közepétől napjainkig 1800-ról 2600-ra, 
vagyis közel másfélszeresére nőtt: jelenleg 
ötven városban mintegy hetven csapat 

tevékenykedik szerte a nagyvilágban. A Kárpát-
medencéből érkező utánpótlás mértékét jól 
mutatja, hogy míg néhány évtizede a nyugati 
magyar cserkészeknek csupán a harminc 
százaléka volt első generációs bevándorló, 
addig mára ez az érték ötvenre nőtt. 
De hogyan is játszódik le közelről egy 
csapatalapítási folyamat? A Kossuth Lajos 
Cserkészcsapat története azt mutatja, hogy a 
kivándorlási hullámmal megjelenő magyar 
tömegek jelenléte önmagában még nem 
elegendő: az elszántság, a vállalkozó szellemű, 
közösségszervező egyének jelenléte, és persze 
a szerencse legalább ennyire fontos. 
Fangli Márta, a londoni csapat parancsnoka 
korábban csak a gyermekeinek mesélt saját 
fiatalkori cserkésztapasztalatairól – igaz, ezek 
az élménybeszámolók egy idő után már 
átvették náluk az esti mese szerepét. Aztán 
amikor a wokingi magyar klubban (amely ma 
már iskola) felmerült, hogy színesebbé kellene 
tenni a programkínálatot, Márta a többieknek 
is elmondta, mivel foglalkozott korábban. 
Innen indult a saját őrs létrehozásának ötlete, 
amit később egy önálló magyar csapat 
létrehozásának az igénye követett. 
– Nem szerettünk volna csupán klubszinten 
működni, ezért felvettük a kapcsolatot a 



4 

Turul Hírek III/ 6.  

Magyar Cserkészszövetséggel, akik a 
KMCSSZ-hez irányítottak minket, mert a 
Kárpát-medencén kívül nem volt 
hatáskörük. Imréék meghívására aztán 
Amerikában elvégeztem a tiszti képzőt – 
idézi fel a kezdeteket a csapatparancsnok. 
Az eredetileg öt gyerekkel indult őrs 
gyorsan bővült, egy korábban Wokingban 
élő magyar anya pedig New Maldenből 
segédkezett egy újabb cserkészcsoport 
megalakításában, tizenkét fős induló 
létszámmal. Mártáék eközben különböző 
magyar rendezvényeket is felkerestek, ahol 
az egyenruháik már eleve biztosították a 
feltűnést. Itt olyanok is megismerhették a 
cserkészet lényegét, akik korábban 
legfeljebb csak a nevét hallották a 
mozgalomnak. Az érdeklődés erősödésével 
a helyi csapatok száma is nőtt. Jelenleg az 
angliai magyar cserkészek létszáma 52 fő, 
de ez egy év eleji érték, ami azóta 
valószínűleg tovább emelkedett. 
Míg a korábbi évtizedekben általában 
azokból vált cserkészvezető, akik a szüleik 
révén lényegében beleszülettek a 
mozgalomba – Lendvai-Lintner Imre 
megfogalmazásában: akiknek még a 
pelenkájukon is cserkészliliom volt –, addig 
Londonban a legtöbbjüknek bele kellett 
tanulni a feladatba. Tornyosi Nóra esete jól 
példázza, hogy a tarsoly és a marsallbot 
metaforája az angliai magyar 
cserkészvilágban is érvényes. 
Nóra két éve még a Kőrösi 
Csoma Sándor Program 
ösztöndíjasaként segítette a 
helyi magyar szervezetek, 
köztük a cserkészek 
munkáját. Elmondása szerint 
azelőtt csupán egyszer, 
közvetlenül a kiutazása előtt 
– konkrétan a KCSP-
ösztöndíjra történő 
budapesti felkészítés során – 
találkozott élő cserkésszel. 
Személyes elköteleződése 
már a londoni csapattal való 
együttműködés következménye. 
– Először afféle pedagógus-asszisztensként 

segítettem a gyerekeknek, aztán egyre többet 
tanultam meg a cserkészetről, és a végén már 
foglalkozásokat is vezettem – de egyelőre még 
csak kívülállóként. A cserkészek esküjét a KCSP-
s időszak végén, májusban tettem le – 
emlékezik vissza Nóra, aki az ösztöndíjat 
követően néhány hónapra visszatért 
Magyarországra, majd februárban újra 
Londonba érkezett, ahol ismét csatlakozott a 
csapathoz. Eleinte őrsvezetőként dolgozott, 
jelenleg pedig szervezéssel, valamint a 
szülőkkel való személyes kommunikációval 
foglalkozik. 
Bár fél évtized egy szervezet életében rövid 
idő, ahhoz elegendő, hogy meggyőződjünk 
annak életképességéről, hasznosságáról. 
Lényegében ez a tudat hatotta át a jubileumi 
rendezvényt is, amelyen vendégként a KMCSSZ 
elnöke mellett Csicsó János, az angliai 
magyarok lelki gondozásáért felelős katolikus 
atya, valamint Zsigmond András liverpooli 
tiszteletbeli konzul – a helyi lakosok által csak 
Zsigmond doktorként ismert orvos – is részt 
vett. Mint kiderült, a híres-hírhedt 1948-as 
csillebérci táborban levezényelt rituális 
megalázást – amikor a jelenlévő cserkészek 
zöld nyakkendőjét egyenként leszedték, és a jól 
ismert pirosat kötötték a helyébe – fiatal 
cserkészként maga a konzul is személyesen 
átélte. Hogy aztán hét évtizeddel később, 
nyolcvankét évesen már a mozgalom legújabb 
reneszánszát ünnepelje. 
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Gróf Teleki Pál, Magyarország volt miniszterelnöke, Horthy 

Miklós kinevezése után az ország főcserkésze volt. Ettől az 

embertől nagyon sokat lehet tanulni, így itt van néhány 

motiváló idézet tőle: 

 A legtöbb ember csak pillanatnyi nehézségeket lát. Én 

azonban látok tíz évre sőt évtizedekre előre is 

nehézségeket. Én előre aggódom a jövő generáció lelki 

tartalmáért, előre aggódom a szükséges objektivitásért a 

szubjektivitással szemben és a közérdek szolgálatáért az 

egyéni érdekkel szemben.  

 Az Úristen nehéz helyre rendelt bennünket, de megtaláltuk 

helyünket és megálljuk most is. De, hogy tovább 

megállhassuk a helyünket, nem elég azt csak hirdetni, 

hanem dolgoznunk is kell.  

 A lendület, az akarat, az önbizalom viszi az embert, a 

gyermeket előre. A nagy, fegyelmezett nemzeteknek ez az 

ereje.  

 Mindig azt tapasztaltam, hogy ahol az emberek között 

szeretet van, ahol az emberek szeretettel kapcsolódnak 

egymáshoz, onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem 

indul ki.  

 Önvizsgálat szükséges ahhoz, hogy másokat megértsünk.  

 Nem a külsőségek megoldásával kell foglalkoznunk, 

hanem nevelnünk kell és a külsőség magától el fog múlni.  

 Mi sokfélék vagyunk, talán azért, mert a magyar nagyon 

tehetséges nemzet. Ne pazaroljuk ezt a tehetséget egymás 

ellen, hiábavaló dolgokra.  

 A vezetés elsősorban példa.  

 

KÜLFÖLDI  MAGYAR 

CSERKÉSZSZÖVET SÉG  

KMCSSZ  

Csapatfejlesztés 

2850 Rt. 23. North  
Newfoundland  

New Jersey 

kmcssz.turul@gmail

Motiváló gondolatok 


