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A Turul Hírek a KMCSSZ-ben most alakuló csapatok hírlevele. 
Rendszeresen szeretnénk tájékoztatni a szövetség híreiről, csapatalapításról szóló
fontos   információkat megosztani és helyi sikereket megosztani! Kérem, írjátok meg
sikereiteket, hogy ezeket másokkal is megoszthassuk. Merítsünk egymástól ötletet és
lelkesedést és akkor mindannyian magasra szállunk, mint a Turulok!
Jó Munkát!
Marshall Tamás - Csapatfejlesztési vezetőtiszt  
Retkes Kincső- Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndijasa

A Connecticuti 3. számú Beodray Ferenc cserkészcsapat a hagyományokhoz híven idén
novemberben is megtartotta őszi kirándulását. Idén a Brooksvale park környéki erdők
szolgáltak helyszínül a programnak. A gyerekek ez alkalommal Szent István vitézeinek
bőrébe bújhattak bele. Miután mindenki megérkezett, gyors nyitóceremónia
következett, majd az őrsök elindultak felfedezni a közeli farmot. Mire visszaérkeztek,
már nem a csapat vezetősége várt rájuk, hanem maga Géza fejedelem, fiának, Vajknak
társaságában. A trónörökös már igen-igen benne járt a házasulandó korban, de még
nem találta meg hozzá méltó párját, akivel összeköthetné életét. A követek bejártak sok
idegen földet, és közben sok királylányt találtak, és mindegyik mást kívánt; a svéd
hercegnő a természet ismeretét; a szász királylány magas szintű csomózási ismereteket,
a Bizánci császár lánya vadászatban való jártasságot, Gizella, a bajor hercegnő pedig a
sebek gyógyításának tudását kérte számon azoktól, akik Őt királynőül szeretnék.
Folytatás: https://www.korosiprogram.hu/hirek/szent-istvan-feleseget-keres
Írta: Ali Ádám
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Szent István feleséget keres

- Kirándultak a connecticuti cserkészek

https://www.korosiprogram.hu/hirek/szent-istvan-feleseget-keres
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Ki is volt Bi-Pi?
- érdekességek az Alapitóról

Anyai ágon rokona volt John Smith kapitánynak, az Új Világ egyik felfedezőjének,

akinek szoros kapcsolata volt  Pocahontassal.

Édesapja Oxfordon tanított. Bi-Pit nem középiskola után nem vették fel Oxfordba,

később az egyetem mégis tiszteletbeli doktorává avatta.

Már gyermekkorától vonzotta a természet, az iskolából elszökve saját maga által

készített csapdákkal nyulakat fogott, amelyeket erdei körülmények között meg is

főzött.

A Sanhurtsti katonai akadémiára való jelentkezés során második helyet ért el, így

elkerülte a kiképzést.

Indiában az alája beosztottakat kisebb csoportokra osztotta (mai őrsrendszer

alapja) és  külön jelvényeket osztott elismerésként.

A Brownsea szigeti cserkésztábor őrsi nevei: Farkas, Bika, Holló, Szalonka

A  "Cserkészet fiúknak" könyv első kiadásban kis füzetekként, 6 darabban jelent

meg (1 darab ára 4 penny)

Felesége, Lady Olave és közte 32 év volt, és ugyanazon a napon, február 22.-én

születtek (erre ma a Thinking Day keretein belül emlékezünk)

Az első világdzsemborin (1920) Bi-Pit megválasztották a világfőcserkészévé.

Bi- Pi felesége és nővére segített a leánycserkészet beinditásában, a fivére pedig

vízi cserkészetről irt könyvet

Bi-Pi összesen 32 könyvet irt, hat egyetem avatta tiszteletbeli tagjává.

Lord Robert Baden- Powell of Gilwell (London, 1857. február 22. – Nyeri, Kenya, 1941.

január 8.) angol katonatiszt, író és a cserkészet megalapítója.



Hajszálnyi különbség van a két kifejezés között, de hatalmas különbség van a két

fogalom között! Mi nem csupán a világcserkészet munkáját végezzük magyarul.   Mi

magyar öntudatra próbáljuk nevelni cserkészeinket. Ez szép és jó, de ez mit jelent

konkrétan? Mivel mi külföldön élő, magyar lelkű embereket próbálunk nevelni, fontos,

hogy magyar értékekre neveljük.   Például ezért támaszkodunk a magyar népdalra és

nem fordítunk más nyelvekből énekeket. 

Sok esetben a külföldön élő és tanuló gyerekek a befogadó ország nyelvén

gondolkodnak mert hétközben így gondolkodtatják őket az iskolában.   Sokszor

gyengébben gondolkodnak már magyarul.  Éppen a cserkészetben tudjuk ezt erősíteni

vonzó magyar programokkal. Próbarendszereink is tele vannak ilyen féle

próbapontokkal, mert a magyarságra neveljük a gyerekeket.   Ez a próbarendszer más,

mint a befogadó országok próbarendszerei: sokkal mélyebb, mert erre is neveli a

fiatalokat.

Ezért tartunk magyar farsangot, márciusi és októberi megemlékezéseket, Mikulást (Szt.

Miklós Püspökkel!).   Ezért kerüljük a Halloween és más számunkra idegen szokásokat. 

 Nem azért mert ezek rosszak, hanem azért mert ebből kapnak bőven máshol is a

cserkészeink.

Keretmeséknél magyar történeteket alkalmazunk.   Tábortűzi számokban eredeti

magyar szórakozást használunk, amely nem csupán egy másik ország filmjeiből,

zenéjéből vagy tv sorozataiból fordítottunk magyarra. Sokszor kérdezik az új

csapatoknál, hogy miért ennyire fontos magyarul tartani a foglalkozásokat.  Sajnos, nem

tudjuk ezt, a mi fajta cserkészetünket őrizni és továbbadni, hogyha angolul, németül,

spanyolul vagy más nyelven kellene tartani.     Magyar cserkészeket nevelünk.   Mások

vagyunk, mint a befogadó ország cserkészei.  Ez erőnknek nagy része!  Gondoljunk erre,

amikor programjainkra készülünk, mert ez tartja életben szervezetünket!
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Magyar cserkészet 

vagy 

cserkészet magyarul?



Egyik legősibb és kedvenc hagyományunk a tábortűz, hiszen már az ősmagyar ember

minden este tábortűz mellett töltötte el családjával a fárasztó nap végén az estét.  Ezzel

erősítette a család közösségét.  Mi is ezért fejezzük be minden este tábortűzzel a tábori

napjainkat. A tábortűz nem csupán szórakozást jelent, hanem egyik leghatékonyabb

nevelési lehetőségünket.  Ezért jól kidolgozott terv kell ehhez.

1, Tudnunk kell, hogy a tábortűz résztvevői kik lesznek.   Kiscserkészeknek,

cserkészeknek, felnőtteknek más az érdeklődésük és népdalkincsük.   A közönség

szerint válogatjuk meg a tábortűz tartalmát.

2.Általában témát választunk.   Nyitott témáink lehetnek (pl. vicces, irodalom, zene,

stb.) vagy szűkebbre szabott témáink lehetnek (János Vitéz, egy bizonyos népmese,

Honfoglalás, stb.)  Ehhez válogatjuk össze a tábortűz különböző mozzanatait

3. Népdalokat előre összeírunk, hogy legyen a tábortűznek menete.   Fontos, hogy a

résztvevők ismerjék ezeket a dalokat, de lehet egy-egy új dalt tanítani is.   A

népdalokat a korosztály szerint válogatjuk meg.

4. Az őrsök számmal készülnek, amellyel szórakoztatják a közönséget.  Ezek a számok

2-5 percig tartanak. 

5. Csatalkiáltással és egyszerű játékkal fűszerezzük a tábortüzet

6. A tábortűznél gyorsabb, vidámabb énekekkel kezdjük.   Kb. 4-5 énekenként jön

egy-egy tábortűzi szám, amelyet csatakiáltással köszönünk meg.  A számok végén le

kezdjük lassítani az énekeket.

7. A tábortűz végén a vezető vagy a parancsnok valami szép nevelő szöveget mond el,

mert a lefekvés előtt utolsó hallandó dolog fontos, hogy nevelő hatással legyen.

8. A legtöbb tábortűz kb. 60-90 perces összesen és az ú.n. szeretetkörrel végződnek,

ahol felállunk, megfogjuk egymás kezét és elénekeljük a „Szellő zúg távol” c. éneket. 

A végén mondjuk együtt, hogy, „Jó munkát, jó munkát, jó éjszakát!”

Ezek a hagyományok gazdagitják a cserkészek élményvilágát,
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A tábortűz



A Diaszpóra Iskolatábor  2018 -as első tábora óta már több, mint 600 magyar

gyermeket táboroztatott 16 megrendezett táborában. Európa és Észak-Amerika

mellett rendeztek tábort Ausztráliában, Új-Zélandon és Dél-Amerikában is. 

A tábor hatalmas sikereket ér el, a gyermekek új élményekkel gazdagodva, a

magyarságukban megerősödve térnek haza. A projekt célja egy olyan magyar

környezetet teremteni, ahol a magyar származású, magyarul beszélő gyerekek testi

és lelki biztonságban fejleszthetik magyar nyelvkészségüket. Az iskolatábor tartama

alatt, a napi 5 tanítási órán kívül a gyerekeknek lehetősége nyílik népi  játékok

tanulására, kézműveskedésre, valamint délutánonként  néptánc tanulásra és egyéb

szakköri foglalkozásokra. A tábor folyamán alkalmuk adódik fürdőzésre és

kirándulásra is. A foglalkozásokon korosztályok szerint, osztályokba rendeződve

vesznek részt,  így mindenki a korának megfelelő tananyagot sajátíthatja el.  Mivel

kötelező magyar nyelven beszélni,  így a  tábor ideje alatt  garantáltan fejlődik a

nyelvtudásuk, színesedik a szókincsük.

További információ: https://diaszporaiskola.org/
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