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Turul Hírek
A tartalomból:

Kedves Cserkésztestvéreink!
Fogadjátok szeretettel a KMCSSZ
alakuló csapatainak februári 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!

A KMCSSZ alakuló
csapatainak hírlevele

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Jó munkát!
Kocsis Zsófia, st.
Kőrösi Csoma Sándor Program
ösztöndíjasa
És
Marshall Tomi cscst.
Csapatfejlesztési vezetőtiszt
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Mi kell a tábortűzhöz?
Már valószínűleg mindannyian részt vettünk
tábortüzen.
Egy
cserkész
életében
rengetegszer van lehetősége részt venni
tábortüzeken, ami által rengeteg élményben
lehet részünk. De mi is az ami igazán jóvá teszi
a tábortüzet? Lássuk csak, hogy mi kell egy jó
tábortűzhöz:

TT közben:


Legyen egy szép kör, hézagok nélkül. Ha
megoldható, csak egy sor legyen, senki
ne rekedjen hátulra.



A népdalok listája legyen nálad, hogy
mindig tudd mi következik. Egy kis
zseblámpa se árt!

Előkészületek:


Legyen egy keretmese vagy téma amiről
szól a TT (tábortűz gyakori rövidítése az
MCSSZ-en belül)



Ha nem vagy biztos az énekben, kérd
valaki segítségét, hogy elkezdje a dalt.
Neki is adj egy listát!



Legyen felelőse a tűznek magának. Legyen
valaki aki folyamatosan táplálja a jól előre
előkészített fával.



Szükség esetén lehet egy eszköz is a
kezedben amivel diktálhatod a ritmust.





A TT-i számok időben legyenek kiosztva,
hogy legyen idő átgondolni. Ezt akár már
napközben is ki lehet osztani.

A gyorsabb daloknál mozogjatok körbe
a tűznél, motiváljátok a többieket.
Lassabb daloknál és TT-i számoknál
üljetek le.



Szerezzetek be jelmezeket, kellékeket,
hogy minél élvezetesebb legyen a
keretmeséje a tűznek!



A tűz mindig égjen, folyamatosan
legyen táplálva az utolsó TT-i szám
végéig.

Tábortűz tervezés:

Egyéb tippek:



Osszatok minden őrsnek témához illő TT-i
számot.



Egy TT kb. 60-75 perc hosszú,
kiscserkészek esetében rövidebb!



Írjatok össze népdal listát és játéklistát. Egy
-egy TT-i szám között jó ha van körülbelül
két-három ének és egy játék.



Szeretetkör ne maradjon el, hiszen az a
zárása.





Legyen mozgás a TT alatt! Váltakozzanak a
mozgós és ülős játékok, hogy ne aludjon el
senki. De vigyázz! Ne vidd túlzásba a sok
mozgós játékot!

TT-i számok közben ne táplálja senki a
tüzet, nagyon zavaró tud lenni!



Legyen megfelelő íve a tűznek, szép
lezárással, lecsendesedéssel.



Érezzétek jól magatokat!



Készülj fel köszöntésekkel a TT-i számok
végére; jó ha ezek előre ki vannak
tervezve!



Az utolsó TT-i szám után már csendesedjen
le a hangulat. Ilyenkor már nincsenek
játékok, lassabb dalok következnek.



Ha szeretnétek egy „lelkifröccsöt”, kérjetek
meg valakit, hogy mondjon pár szót, amit el
lehet vinni magatokkal.
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A KMCSSZ alakjai– Első rész
Tulajdonképpen kiknek is köszönhetjük a
Külföldi Magyar Cserkészszövetséget? A
következő pár Turul Hírekben egy
sorozatot indítunk, ami által minden
alkalommal megtudhatunk néhány
dolgot a KMCSSZ nagy alakjairól. Lássuk
is neki!

Kölley György
1919-ben született Budapesten, 10 évesen
cserkészfogadalmat is tett. Foglalkozása
szerint pap volt, de cserkészmunkásságát már
az második világháború alatt nagyban
megmutatta. A háború alatt üldözött
gyermekeket igyekezett megmenteni,
elbújtatni. 1945 és 1946 között és bő évig ő
volt a Magyar Cserkészszövetség
kiscserkészek országos vezetője, egészen
addig amíg be nem szüntették a cserkészetet
Magyarországon. A háború után az elsők
között volt aki igyekezett, hogy megint
lehessen cserkészet Magyarországon. Több
éves meghurcolások után 1969-ban Svájcba
emigrált. 1970-ben átvette a KMCSSZ európai
kerületének vezetését, amit majdnem két
évtizeden át vezetett.

Bodnár Gábor
Talán az egyik
legismertebb
alakja a
KMCSSZ-nek,
hiszen neki
köszönhetjük a
kezdeményezést. 1920-ban született
Miskolcon, majd fiatalemberként a
németországi menekülttáborokban
próbálta megszervezni a
cserkészmozgalmat. Ezek a cserkészek
eleinte csak „Hontalan Sasok” néven
működtek. Gábor bá’ töretlen
kitartásával és odaadásával évtizedeken
keresztül vezette a Külföldi Magyar
Cserkészszövetséget, egészen haláláig,
1996-ban. Hála neki, és három másik
cserkésznek, a KMCSSZ tulajdonában
van a Fillmore-i Sík Sándor Cserkészpark,
amit négyen a saját zsebükből fizettek
ki.
Az évek során a szövetség vezetőtisztje
(1947-1961), ügyvezető elnöke (19611993) és főtiktára (1993-1996) volt.
Gábor bá’ egyik legismertebb munkája
talán a cserkészkönyv összeállítása volt.
Felesége Ágnes
(1931-2009) is
cserkészvezető
volt. Mind a
nyolc gyermeke
cserkész volt, és
mindannyian,
akik a KárpátMedence
határain kívül
cserkészkedünk
mozgalmunk egyik édesapjának
tekinthetjük!

_____________________________________

A CSERKÉSZBOLT
A
cserkészethez
szükséges
felszerelést
a
Cserkészboltban
vásárolhatjuk.
A
központi
cserkészboltunk New Jerseyben van,
Varga László cserkésztiszt a bolt
igazgatója.
Rendeléseket
a
cserkeszbolt@gmail.com
címen
tehetünk.
Európában
a
kerületi
parancsnoknál, Jablonkay Péternél
tehetünk
rendelést
a
pl.jablonkay@gmx.net címen.
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Vezetőképző Táborok
Lassan itt a nyár! Bár most még messzinek tűnik, de mire észbe kapunk, már vége is az iskolának
és eljön a nyári táborok ideje! De nem csak nyári táborok, hanem vezetőképző táborok is! Sok
csapat küld jelölteket minden évben, de mindig jó tudni, hogy mire is van szükség
vezetőképzéshez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az akarat, hogy vezető legyen! Akár őrsvezető, akár segédtiszt, akár tiszt!
Jelentkezés (erről részletesebb tájékoztató később érkezik)
Tábordíj első felének befizetése
Cserkészismereti vizsga
Magyarságismereti vizsga
Tábor!

Részletesebb tájékoztatás a KMCSSZ.org oldalán található. A 2018-as meghirdetés hamarosan fent
lesz!

Nyereményjáték!
Ha követitek Facebook oldalunkat, akkor
bizonyára láttátok, hogy egy nyereményjátékot
indítottuk el! Minden hónapban kérdéseket
fogunk feltenni, amire ott kell válaszolni, és
értékes nyereményekben lehet részetek! Na de
mégis miben? Könyvet, táborhoz hasznos
tárgyak, foglalkozáson felhasználható dolgok,
stb… Érdemes figyelni az oldalt!
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KMCSSZ
Csapatfejlesztés

Benti játékok télre
Ilyenkor télen nagyon nehéz kimozdulni a foglalkozás alatt, így néha
nehezebb is kezelni a gyerekeket. Néhány játékot szedtünk össze
amivel talán le lehet vezetni egy kis energiát.

K Ü L F Ö L D I MA G Y A R
C S E R K É S Z S Z ÖV E T S É G

2850 Rt. 23. North
Newfoundland
New Jersey

kmcssz.turul@gmail
.com

Szélkakas:

Mindenki szétszóródik a teremben. A játékvezető ad
utasításokat: ha azt mondja É, akkor D felé kell fordulni (mert
É-ról fúj a szél). Ha azt mondja Ny, akkor K felé, és így tovább.
Aki elrontja, kiesi
Mindenki szétszóródik a teremben. A játékvezető ad
utasításokat: ha azt mondja É, akkor D felé kell fordulni (mert
É-ról fúj a szél). Ha azt mondja Ny, akkor K felé, és így tovább.
Aki elrontja, kiesik. (Nem olyan könnyű játék, mint aminek
látszik!)
Tenyérharc

www.facebook.com/

A tenyerüket vállmagasságban a társ felé irányítva emelik.
Megpróbálják egymást az egyensúlyból kimozdítani. Csak a
tenyerek találkozhatnak, csak ezek érintkezésével szabad a
másikat kimozdítani.
A csoport tagjai egymással szemben állnak, összetett lábakkal.
A tenyerüket vállmagasságban a társ felé irányítva emelik.
Megpróbálják egymást az egyensúlyból kimozdítani. Csak a
tenyerek találkozhatnak, csak ezek érintkezésével szabad a
másikat kimozdítani.
Nézz fel!
Körben állunk/ülünk, mindenki a cipőjét nézi. Valaki 3-at
számol, és 3-ra mindenki ránéz valakire. Ha két ember
egymásra néz, ők kiesnek A játék lényege, hogy minél tovább
elkerüljük a szemkontaktust
Körben állunk/ülünk, mindenki a cipőjét nézi. Valaki 3-at
számol, és 3-ra mindenki ránéz valakire. Ha két ember
egymásra néz, ők kiesnek
A játék lényege, hogy minél tovább elkerüljük a
szemkontaktust másokkal.
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