
Kedves cserkésztestvéreink!  

A KMCSSZ alakuló csapatainak májusi 

számában Portland, Edmonton és Seatt-

le alakuló csapatok eseményeiről olvas-

hattok. A szám végén cserkészismereti 

cikket találtok, ebben az esetben a ke-

retmeséről. Kérünk mindenkit, hogy az 

alakuló csapatok rövid, friss híreit küld-

jétek el az alábbi email címre: kmcssz-

.turul@gmail.com Használjuk ki a ta-

vaszt, a gyönyörű időt és vigyük ki cser-

készeinket a természetbe! Mindenkinek 

sikeres cserkész programokat és jó elő-

készületet kívánunk a nyári táborra!   

 

Jó munkát!   

Tózsa Mikolt öv.  

Kőrösi Csoma Sándor Program  

és 

Marshall Tomi cscst.  

Csapatfejlesztési vezetőtiszt 

Turul Hírek 

Szülinapi ünnepség a portlandi cserkészekkel 

Május 6-án immáron hetedik születésnap-

ját ünnepelte a portlandi Bóbita Magyar 

Iskola. Az iskola vezetősége ebben az évben 

komoly elhatározást tett a cserkészcsa-

pattal való szorosabb együttműködésre, 

ennek jegyében a portlandi cserkészek is 

szerepet vállaltak az iskola évfordulójára 

rendezett ünnepségen, hogy népszerűsít-

sék a cserkészetet a környéken élő csalá-

dok körében. Az ünnepi műsor során Tahy 

Kristóf (az alakuló portlandi csapat vezető-

je) rövid előadást tartott a cserkészetről és 

a helyi csapatról, ezután pedig a cserkészek 

mintafoglalkozást tartottak az iskola kertjé-

ben. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte 

és nagyon vidám hangulatban telt, a 

cserkészek májusfát állítottak és kürtös-

kalácsot sütöttek az iskola többi tanulójá-

val együtt, a felnőttek pedig felelevení-

tették az iskola elmúlt hét évének leg-

szebb emlékeit. Gratulálunk az eddigi 

sikerekhez, további sikeres közös munkát 

és még sokszor hét szép évet kívánunk a 

Bóbita diákjainak és a portlandi cserké-

szeknek! 
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Az edmontoni 26. számú Prohászka Ottokár Cserkész Csapat 

izgatottan készült április utolsó hétvégéjén a jól megszokott 

tábortűzi vacsora estjükre. Vezetőjük Tóth-Vörös Patrícia 

cserkész segédtiszt és Ferenczi Anett, aki tavaly nyáron vé-

gezte el az őrsvezetői képzést már hónapokkal ezelőtt elkezd-

te a készülődést és az est tematikáját kitalálni, ami idén ma-

gyar szólások és közmondások voltak. Cserkész csapatunkkal 

már hetek óta lázasan készültünk közmondásokkal és szólá-

sokkal, mind a Sólyom őrs, a Süni őrs és a Farkas őrs is. A 

kiscserkészekkel átbeszéltük kedvenc közmondásaikat, értel-

meztük és a leginkább nekik tetszőt fel is dolgoztuk rövid kis 

jelenetekben, amelyet a vacsora után adtunk elő. A csapat 

munkájában nagyon sokat segített Tulipán Mónika kiscser-

kész segédtiszt, Beothy László és Mészáros Attila edmontoni 

Kőrösi Csoma Program ösztöndíjas. 

Már pénteken megkezdődtek a munkálatok az eseménynek 

helyet adó Magyar Házban, ahol a kiscserkészekkel és a szü-

leikkel nekiláttunk termet díszíteni, zöldséget pucolni és vág-

ni a másnapi főzéshez. Még aznap este négy Fekete-erdő 

tortát állítottunk össze, ami hatalmas sikert aratott a vacso-

ránkon. Fantasztikus dolgokat láttunk az előkészületek alatt, 

mindenki ahol tudott, ott segített, büszkék lehetünk minden-

kire. "A kiscserkész engedelmes és segítőkész".  

A vacsora napján cserkészeink már nagyon várták cserkész-

társaikat Calgaryból, akik megérkezve azonnal segítő kezet 

nyújtottak nekünk, hiszen közel 140 ember tisztelte meg je-

lenlétével az eseményünket. Mindenki sürgött-forgott a 

konyhában, tálaltak és elkezdődött a felszolgálás. A három 

fogásos vacsora lebonyolítását köszönjük szépen Kovács 

Annamáriának, aki a többi cserkész szülővel nagyon sokat 

tett az est sikeressége érdekében. A vacsora után következ-

tek a tábortűzi jelenetek. Edmonton és Calgary felváltva 

adta a nagyon szórakoztató szólásokból és közmondások-

ból összeállított jeleneteit. Egy biztos, szem nem maradt 

szárazon az előadások végére. Rengeteget énekeltünk, 

játszottunk és az est végeztével minden kedves résztvevő 

segített a cserkészeknek a rendrakásban és az elpakolás-

ban. "A cserkész minden cserkészt (és cserkész barátot!) 

testvérének tekint." 

Öröm volt együtt lenni ilyen sok igaz szívű és kedves ma-

gyar emberrel, akiknek fontos a magyar kultúra és értékei-

nek továbbadása, a segítőkészség, a példamutatás, az ön-

zetlen és tiszta segíteni akarás másokon. Bízom benne, 

hogy az edmontoni és a calgary-i cserkészcsapatok még 

nagyon hosszú évtizedeken keresztül fogják a Kanadában 

élő magyar gyermekeket nevelni és tanítani, hiszen "A cser-

kész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazá-

jának, embertársának és magyarságának tartozik." 

 

Mészáros Attila 

KCSP, Edmonton 
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Tábortűzi est Edmontonban 
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 A Hungarian American Association of Washington tavaszi bál-

ján csapatunk vezetői elvállalták a gyermekfelügyelet megszer-

vezését. Nem volt nehéz feladat, mert a Mercer Island-i temp-

lomnak nagyon jól felszerelt gyermekszobája van. A szülők is 

besegítettek a gyermekek szórakoztatásába, így nekünk cserké-

szek-nek rengeteg időnk volt beszélgetni és élvezni a bált. Már 

csak azt kívántam, hogy bárcsak több gyermekes család jött 

volna bálozni. Itt adódott, hogy egy kedves ismerősöm azzal a 

kérdéssel lepett meg; „Mit csinálnak a seattle-i cserkészek?” 

Talán egy kicsit zavarba jöttem, mert tudtam, hogy a barátom-

nak nincs cserkészkorú gyereke, és nem voltam benne biztos, 

hogy a kérdés retorikus, vagy személyre szóló. Zavarom a meg-

lepetést az arcomra írta, majd beszélgetésünkből gyorsan kide-

rült, hogy az egyik hű követőnkkel találkoztam a Facebookról 

(https://www.facebook.com/SeattleCserkesz/).  

Megosztotta velem, hogy ha lenne cserkészkorú gyer-meke, 

akkor biztosan ők is aktívan részt vennének a programjainkban. 

Tisztában van azzal, hogy sok külföl-dön született vagy nevelke-

dett magyar gyermek a ma-gyar nyelv ismeretét és a magyar 

kulturális ismeretei je-lentős részét a cserkészcsapatban és 

táborokban mélyíti el. Helyeslően bólogattam, hiszen a seattle-i 

csapatunk vezetői között is van olyan, aki nagyrészt a cserké-

szetnek köszönhetően kitűnően beszél magyarul. Amikor ked-

ves ismerősöm azzal csillogtatta az általá-nos műveltségét, 

hogy elmondta, hogy fele azon emberek-nek, akik eljutottak a 

világűrbe cserkészek voltak, már nem tudtam mit mondani, 

mert ilyen a mi csapatunkban még nem volt... de az is 

igaz, hogy fiatal a csapatunk.  

Beszélgetésünk arra terelődött, hogy milyen jó, hogy 

Seattle is bekapcsolódik a Külföldi Magyar Cserkész-

szövetség munkájába, és ezzel a cserkészismereteinket, 

lehetőségeinket és a kapcsolatainkat szélesítjük. Nem-

régen voltunk a Los Angeles-ben megtartott Nyugati 

Parti Csapatvezetők Konferenciáján, és augusztusban öt 

cserkészünk készül a fillmore-i Cserkésztáborba.  

Itt helyben is mindig változatos a programunk. Általában 

a hagyományos cserkészgyűlés is változatos és érdekes, 

de szervezünk palacsintapartit, kirándulást a tulipánme-

zőre, hétvégi kirándulásokat; továbbá sikeres volt a pik-

nik, a vitorlázás és a sziklamászás is. Kelet Washington-

ban Moses Lake környékén lesz nyárvégi nagy táborunk, 

ami már az utolsó részletek kidolgozásának fázisában 

van. Vannak közöttünk olyanok, akik már a 2017/18-as 

cserkészéven álmodoznak. Erről természetesen eszembe 

jutott egy kedvenc bölcsességem, amit búcsúzóul el is 

mondtam a kedves ismerősömnek: “A legtöbb, amit gye-

rekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe) 

Orbán Csaba 

Csapatparancsnok jelölt, Seattle 
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HAAW és a cserkészek Washingtonban 



A keretmese vagy kerettörténet a cserkészpedagógia egyik legré-

gibb eszköze. Ez egy olyan történelmi, irodalmi vagy népi történet, 

amely összeköti egy foglalkozás, kirándulás, tábor, vagy az egész év 

programjait. 

A keretmesében a cserkészek megismerkednek a történet szereplő-

ivel és látják, ahogy kialakul a mese maga. A cserkészek interaktívan 

részt vesznek a mesében. Ők is törzstagok a Honfoglaláson, megis-

merik János Vitézt és segítenek neki visszaszerezni Iluskáját, harcol-

nak a besenyők ellen, a törökök ellen, esetleg mennek a Pilvax Ká-

véházhoz és megismerik a fiatal Petőfit. Közben élik a cserkészéle-

tet, tanulják a cserkészpróbák anyagát, de mind a mese keretében. 

A keretmese kontextust ad a munkánknak, hogy az jobban megma-

radjon bennük, miközben megismerik a magyarságot a mese által 

és jellemnevelésben részesülnek.  

Lényeges, hogy a mesében a cserkészek tevékenyen vegyenek 

részt, tehát segítsenek a hősnek a konfliktus megoldásában. A cser-

kész nem csupán tanúja a történetnek, hanem előmozdítója is! Leg-

jobb példái a jól kidolgozott kerettörténeteknek a Jubi Tábor filmjei 

(2005, 2010, cserkészboltnál kapható). Természetesen a vezetőkép-

ző táboron is bővebben lehet erről a fantasztikus módszerről tanul-

ni, hiszen a keretmese varázslatos része a cserkészélménynek! 

Marshall Tamás 

KÜLFÖLDI  MAGYAR 

CSERKÉSZSZÖVET SÉG  

KMCSSZ  

Csapatfejlesztés 

2850 Rt. 23. North  
Newfoundland  

New Jersey 

kmcssz.turul@gmail
.com 

Mi a keretmese? 

A jó játékvezető: 

 

1. beleéli magát a játékba.  

2. változatos programot tervez.  

3. a gyenge tagokkal többet 

foglalkozik.  

4. a körülményekhez illő játékot 

választ.  

5. ügyel arra, hogy a játék udva-

riasan, igazságosan menjen.  

6. a szabályhoz tartja a játékot.  

7. a gyerekeket beveszi a veze-

tésbe.  

8. kedvenc játékait nem viszi 

túlzásba. 


