
Kedves cserkésztestvéreink!  

 

Fogadjátok szeretettel a KMCSSZ 
alakuló csapatainak áprilisi szá-
mát. Ez alkalommal Portland és 
Seattle alakuló cserkészcsapatai-
nak híreiről, valamint a floridai 
turul útról számolunk be nektek. 
Továbbá olvashattok a KMCSSZ 
New Brunswickon megrendezett 
közgyűléséről és a meghozott 
szövetségi rendelkezésekről. Vé-
gezetül egy cserkészismereti cikk 
közzétételével segítünk nektek 
átgondolni a nyári táborra való 
felkészülést.  

 

 

 

 

Kérek mindenkit, hogy amennyi-
ben 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!   

Tózsa Mikolt öv.  

Kőrösi Csoma Sándor Program 
ösztöndíjasa 

és 

Marshall Tomi cscst.  

Csapatfejlesztési vezetőtiszt 

Turul Hírek 

Tavasz Seattleben 

A Seattle-i alakuló csapat a rend-
szeres cserkeszgyűlései mellett 
időt talál élménybe foglalni olyan 
sokat abból, amit a csodálatos 
Washington állam és a csendes-
óceán északnyugati partja kínál 
nekünk. Így került sorra az elmúlt 
hónapban a tulipán mező látoga-
tása. A nagy siker mégis a locsol-
kodás volt és a palacsinta parti. A 

csapatunk most éppen egy két-
napos portyára készül, aminek 
kerete: „Táborra készülni”. Való-
ban készülünk is táborozni au-
gusztus 25-28. Ha abban az idő-
ben Kelet-Washingtonban jársz, 
mindenképp számítunk rád és 
szeretettel várunk! 

Orbán Csaba 

NÉPI JÁTÉKGYŰJTEMÉNY! 

 

http://www.kmcssz.org/vindex.php?

menu=contents/alakulocsapatok/

vezetok.php  
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2017 április 



Április 21-én, pénteken két turul, Kozma Fanni és 
Tózsa Mikolt érkeztek Floridába. A turulok pénte-
ken a Jámbor Lajos cserkészcsapatot látogatták 
meg Veniceben, ahol keretmesét vezettek le Szent 
István és Koppány harcáról. A foglalkozás alatt a 
cserkészek hadijátékot játszottak a hatalom meg-
szerzéséért, (Szent István csapata visszavonhatat-
lanul nyert), majd hangulatos tábortűzön vettek 
részt.  

 

Szombat reggel a turulok meglátogatták Safety 
Harbor magyar házát, ahol Fanni mintafoglalko-
zást, Mikolt pedig szülői értekezletet tartott. Safety 
Harborban jelenleg György Márton, venicei KCSP 
ösztöndíjas tart foglalkozásokat minden szomba-
ton. Csatlakozni bármikor lehet, vezetőjelölteket 
továbbra is keresünk.  

 

Mindeközben Orlandoban a Talpra Magyar Sport 
Kupa tavaszi sátortáborozása zajlott, ahova Butala 
Viktória, a Mákvirág Óvoda és Kisiskola vezetője 
cserkészeket hívott meg egy délutáni program le-
vezetésére. Tábor Csilla és Kovács-Hemsath Szilvia, 
volt clevelandi cserkészek örömmel fogadták a fel-
kérést, hogy levezessék a programot. A föld napja 
alkalmából a cserkészek kincsvadászatra indultak, 
amely végén megtalálták az alvó medvét, akit a 
Bújj, bújj medve eléneklésével kellett felébreszte-
niük. A program alatt tanultak népdalt, népi játéko-
kat, cserkészismeretet és kézügyességi hangszere-

ket, nyakláncokat készítettek. Az Orlandoban tar-
tott foglalkozás nem tűnik el nyom nélkül, jelen-
leg azon dolgozunk, hogy alakuló csapat indul-
hasson Daytona Beach vagy Orlando magyar kö-
zösségeiben.  

 

Hatalmas élmény volt 
számunkra, hogy ilyen 
munkát végezhettünk. 
Felkutathattuk és meg-
látogathattuk azokat a 
magyar közösségeket, 
akik szeretnének gyer-
mekeiknek a legjobbat, 
ami jelen esetben re-
méljük, hogy a cserké-
szet lesz. 

 

Tózsa Mikolt 
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Turul út Floridában 

Portland áprilisban 

A  KM CSSZ  A LA KULÓ CSA PAT AI NA K HÍ RLEV ELE  

Április utolsó hétvégéjén az oregoni cserkészek 
apraja és nagyja falmászó gyakorlaton vett részt. 
Júniusban, Tóth Ildikó vezetésével élesben is ki-
próbálhatják majd sziklamászó tudományukat a 
cserkészek. Majd délután, a magyar közösség egy 
részével kiegészülve a Mt Angelben található 
bencés apátságban, magyar igeliturgián vettek 
részt. 

Tahy-Kovács Zsófia 

Kovács-Hemsath Szilvia 



III  É VF OLYA M,  5 .  SZ Á M  

2017 április 1-én New Brunswickon a Külföldi Cser-
készszövetség közgyűlést tartott. A szövetség min-
den régiójából érkeztek csapatparancsnokok és tisz-
tek, hogy Szombat reggel a Teleki Pál Cserkészház-
ban megválasszák a szövetség elnökségét, és az Inté-
ző, Fegyelmi és Szám-
láló Bizottság tagjait.  

 

A közgyűlés megnyitá-
sa Himnusszal és imá-
val vette kezdetét, 
amelyet a menetrend 
ismertetése, valamint 
a jegyzőkönyvvezető 
és korelnök kijelölése 
követett. Lendvai 
Lintner Imre (elnök), 
Dömötör Gábor (alelnök), Szórád Gábor (főtitkár), és 
Szentkirályi Pál (vezetőtiszt) jelentését követően 
olyan alapszabály módosításokat vittek végbe, ame-
lyek éppen az alakuló csapatokat érintik.  

 

A már érvényben lévő Fenntartó Testületi Káté ki-
mondja, hogy Fenntartó Testület csak jogi személy 
(iskola, egyház, stb.) lehet, illetve hogy új csapat csak 
igazolt cserkésztiszt vezetésével alakulhat. A Kátét 
korszerűsítették és létrehozták a Csapatalapítási és 
fenntartó Testületi Szabályzatot, amely kimondja, 
hogy Fenntartó Testület lehet szülői munkaközösség, 
és az alakuló csapat élére kinevezhető ideiglenes pa-
rancsnok is. Ennek a személynek azonban segédtiszt-
nek, illetve felnőtt cserkésznek kell lennie, vagy le-
gyen olyan vezetői rátermettséget tanúsító személy-
nek, aki hajlandó felnőtt cserkész fogadalmat tenni. 
Ez a két rendelkezés legitimálja a már érvényben lé-
vő gyakorlatot és nagy könnyebbséget jelent az ala-
kuló csapatok számára.  

 

Az ebédszünetet követően a Szavazat Ellenőrző Bi-
zottság megállapította a közgyűlés határozó képes-
ségét és összefoglalta a szavazás eredményét, amely 

során kiderült, hogy az elnökséget újjáválasz-
tották és megtörténhet a tisztújítás. A záró ima 
és a cserkészinduló eléneklésével a közgyűlést 
lezárták és kezdetét vehette az Intéző Bizottság 
gyűlése.  

 

A gyűlés után a 
jelenlévő csapat és 
körzetparancsno-
kok, felavatott tisz-
tek közös gondol-
kodásba kezdtek a 
szövetség jövőjét 
illetően. A jelenlé-
vők három cso-
portra oszlottak, 
amin keretein be-

lül olyan kérdéseket tárgyaltak, mint vezetői 
utánpótlás, hatékony vezetőképzés, és a gene-
rációk közötti kommunikáció. A témák megtár-
gyalása után a szövetség elnöke tiszteknek adta 
ki a felvetett problémákat, akik tervet dolgoz-
nak ki a megvalósításra.  

 

A Közgyűlést vacsora zárta, amely alatt az 5. 
számú Bornemissza Gergely és a 41. számú Lo-
rántffy Zsuzsanna cserkészcsapatok regös nép-
tánccsoportja hatalmas sikert aratott a szövet-
ségi tagok körében. A vacsora jó hangulatban, 
cserkészi szeretetben zajlott, ahol olyan régi 
barátok találkoztak, akik kontinenseket vál-
tottak azért, hogy újra láthassák egymást.  

 

Tózsa Mikolt 

 

*A képen (balról jobbra): Tóth Erik cst., Cserhalmi 

Ottó cscst., Tóth-Römer Eszter cscst., Lomniczy Mátyás 
cscst., Lendvai-Lintner Imre cscst., Dr. Grynaeus Péter 
cscst., Pigniczky Eszter cscst.  
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KMCSSZ közgyűlés New Brunswickon 



Minden táborozás előtt össze szoktuk írni, hogy mit viszünk ma-

gunkkal. Így a lényeges dolgok mind meglesznek, mikor szükség lesz 

rájuk. Amikor cserkészeinknek szervezünk kirándulást, követhetjük 

az alább található szervezési listát. 

- Időben meghirdetted? Fontos, hogy jó előre szóljunk a szülőknek, 

hogy számítsanak a dátumra. Felszerelési listát is küldj ki előre.  

- Lefoglaltad a táborhelyet? Táborozóhelyeket sok esetben hóna-

pokkal előbb kell lefoglalni.  

- Kértél pontos jelentkezést? A pontos létszám fontos, hogy e szám 

szerint intézd a bevásárlást, a fuvart és sok más teendőt.  

- Szerveztél fuvart? Fontos előre beosztani, hogy ki hogy megy a 

kirándulásra.  

- Van szakácsod? Kell, hogy valaki feleljen az étkezésért. Ne felejtsd 

el a bevásárlást megszervezni, a mosogatást és ellenőrizni az ételal-

lergiákat.  

- Van egészségügyért felelős vezetőd? Muszáj, hogy valaki legyen, 

aki ellátja az elsősegélyt és minden egészségügyi teendőt. Ne felejts 

el elsősegély dobozt hozni.  

- Van templom a közelben? Ne felejtsd el, hogy a cserkészet vallásos 

alapja szerint cserkészeinket vasárnaponként templomba visszük.  

- Írtál részletes munkatervet? Be van osztva a nap minden program-

ja? Inkább sűrű programot szervez, mint lazát, mert így összetartod 

a közösséget.  

- Készítettél esőtervet? Nagyon fontos felkészülni arra az eshetőség-

re, hogy esni fog az eső. Ez ugyanis elmossa a tervezett programo-

kat és egyben a hangulatot is, ha nem lesz mit csinálni helyette.  

- Van minden programért felelős vezetőd? Kérd meg jó előre a kü-

lönféle programokért felelős vezetőket és ellenőrizd, hogy felké-

szültek programmal és kellékkel.  

- Vannak korosztályos programok? Biztosítanunk kell, hogy kis, nagy 

és felnőtt cserkészek egyaránt kapjanak számukra élvezetes progra-

mot.  

- Keretmesét szerveztél? Sokkal nagyobb élmény a keretmesés ki-
rándulás! 

Marshall Tamás 

KÜLFÖLDI  MAGYAR 

CSERKÉSZSZÖVET SÉG  

KMCSSZ  

Csapatfejlesztés 

2850 Rt. 23. North  
Newfoundland  

New Jersey 

kmcssz.turul@gmail
.com 

Tábori előkészületek 


