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Kedves cserkésztestvéreink!  

Fogadjátok szeretettel a KMCSSZ alaku-

ló csapatainak márciusi számát. Ez alka-

lommal Dr. Némethy György életéről, a 

nemzeti ünnepről Seattleben, a Sík Sán-

dor Cserkészparkról, a szövetségi prog-

ramokról, a húsvéti szokásokról és an-

nak jelentőségéről, valamint a tábortűz-

ről olvashattok. Végezetül játék gyűjte-

mény honlapokat és csatakiáltás gyűjte-

ményt ajánlunk figyelmetekbe, amely 

bármely csapat vezetőinek nagy szolgá-

latot tehet.  

 

Kérek mindenkit, hogy amennyiben friss hír 

van a birtokotokban a világ bármely alakuló 

csapatáról, osszátok meg velünk. Mutassuk 

meg sikereinket és merítsünk erőt egymás-

ból. Csak így tovább! Hajrá!  

Jó munkát!   

Tózsa Mikolt öv.  

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa 

és 

Marshall Tomi cscst.  

Csapatfejlesztési vezetőtiszt 

Turul Hírek  

Dr. Némethy György 

Némethy György Budapesten született 

1934-ben, a cserkészetbe 1953-ban 

kapcsolódott be Németországban. Az 

USA-ban a Lincoln University egyete-

men doktorált, 1961-ben lett a KMCSSZ 

vezetőtisztje.  Az 1960-as évek során 

kidolgozta annak a vezetőképző rend-

szernek az alapjait, amelyet ma is hasz-

nálunk. 1972-ben Rómában megkapta a 

Pontifica Academia Scientiarum díjat, 

amelyet pár évente csak egyszer adnak.  

Ezután Párizsban, Nápolyban, Bázelben 

és Rómában tanított. Évekig a Cornell 

egyetemen dolgozott, majd később a Mo-

unt Sinai School of Medicine professzora 

volt. Az 1970-es években visszaköltözött az 

USA-ba, majd 1973-ban a KMCSSZ megvá-

lasztotta elnökének. Ezt a munkát élete 

végéig csinálta. Feleségével, Judittal több 

éven keresztül oszlopos szerepet vállaltak a 

KMCSSZ vezetésében. 1994. május 18-án, 

60 éves korában adta vissza nemes lelkét 

Teremtőjének.  Komoly tudásával, végtelen 

szerénységével és odaadó munkájával kitű-

nő példánk még ma is! 

Csatakiáltás: 

 

 Apa cuka funda luka! 

 Funda kávé kamanduka! 

 Ap cuk funda luk!  

 Funda kávé ka man duk! 
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II .  É VF OLYA M,  4.  SZ Á M  

mi Nagytábornak ad otthont, ahova 700-800 cserkész 

érkezik a világ minden tájról.  

A cserkészparkban több mint 10 épület áll: barakkok, egy 

gyengélkedő, egy központi konyha és egyéb épületek, 

amelyek szerves részei a tábor lebonyolításának. 2016-

ban a vezetőség úgy döntött, hogy felújítja a Cserkész-

park egészségügyi ba-

rakkját, ami a táborhely 

legfontosabb épülete.  

 A Sík Sándor Cserkészpark egy 100 holdas terület nyugat 

New York államban közel Fillmore településhez. A területet 

négy cserkészvezető (Bodnár Gábor, Dr. Némethy György, 

Ft. Kővári Lajos, Ft. Gerencsér István) vette meg 1964-ben. 

Azóta „Fillmore” a KMCSSZ táborainak és egyéb rendezvé-

nyeinek helyszíne.  

Itt rendezik minden májusban a Központi Akadályversenyt, 

július első két hetében a Nyári Magyar Iskola Tábort, augusz-

tusban a vezetőképző táborokat, öt évente pedig a jubileu-

A Március 15-ét Seattle-ben a helyi magyar közösséggel ün-

nepeltük. A felnőttek énekkel, történelmi előadással és egy 

gyönyörű palotás tánccal ajándékozták meg a jelenlevőket; a 

mi csapatunk bemutatta a "Márciusi ifjak" jelenetet, amely-

ben cserkészeink egy Pilvax kávéházi jelenetet adtak elő. 

Sütemény vásárt is rendezhettünk, amiből az összes bevételt 

megtarthattuk. Minden süteményvevőt megajándékoztunk 

egy köszönetkártyával, amelyeket a cserkészek maguk szí-

neztek. Egy pár friss kapcsolatot is kialakítottunk, ami új le-

hetőségeket ígér cserkészeinknek; mint például vitorlázás, 

portyázás, sátorozás és bőrműves foglalkozás.  

Forgács Éva 

Népi játék gyűjtemény:  

http://www.homoludens.hu/nepi-jatekok 

Dalok, versek, játékok kiscserkészeknek:  

http://dalokversek.hu/tarsas.htm#ciroka 

Oldal  2 

Mit jelent Fillmore?  

Nemzeti ünnep Seattleben 

Játékgyűjtemények vezetőknek 

„Az ember mindig elesik és 

mindig fölkel. Ilyen az igaz 

ember élete.” 

Sík Sándor 

http://www.homoludens.hu/nepi-jatekok
http://dalokversek.hu/tarsas.htm#ciroka
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Közeledik a húsvét és itt az ideje azon gondolkozni, ho-

gyan lehetne az ünnepkört bevonni a cserkészéletbe. A 

húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a 

tavasz eljövetelének ünnepe is. A húsvét úgynevezett 

mozgóünnep, mivel a nap mozgása mellett a hold mozgá-

sától is függ a dátum. A keresztény húsvét időpontja a 

tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtöltét követő 

vasárnap. A húsvét tehát egybeesik a tavaszi nap-éj 

egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, 

amelynek központi elemei a feltámadás és az újjászületés. 

A húsvéti hagyományok nem épültek bele a vallási rítus-

ba, hanem a falusi közösség ünnepi szokásaiként marad-

tak fent.  

Ezeket a szokásokat cserkészeinkkel is megtarthatjuk őrsi 

foglalkozás, tavaszi kirándulás, kézműves foglalkozás ke-

retei között, vagy önálló programként. Ez nem csak a ma-

gyarságismereti tudásukat bővíti , de maradandó élmény 

lesz számukra. A kiszehajtás, villőzés és tojásfestés kéz-

ügyességet igényel, amibe a népdalkincs gyakorlását is be 

lehet vonni, a locsolkodás pedig egy nagyszerű közösség-

építő program. Az eseményt megtarthatjuk őrsi, raj vagy 

csapatszinten is létszámtól és korosztálytól függően.  

VIRÁGVASÁRNAP:   

 Barkaszentelés: rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés és 

villámelhárításra használták.  

 Kiszehajtás: A menyecskének felöltöztetett szalmabábut, 

ami a tél, a böjt és a betegség megszemélyesítője volt, a 

lányok énekelve végigvitték a falun, majd vízbe hajították 

vagy elégették.  

 Villőzés: A villőnek nevezett feldíszített faággal járták a 

lányok a házakat, amely a tavasz behozatalát jelentette.  

HÚSVÉTHÉTFŐ: 

 A locsolkodás eredete a keresztelésre utal, alapja a víz 

tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Húsvét 

hétfőn a legények sorra járják a falu házait és versek, éne-

kek kíséretében meglocsolják a lányokat, asszonyokat, 

akik az öntözésért cserébe piros tojást adnak nekik. 

 A tojás az élet újjászületésének, a termékenység legősibb 

jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma 

lett. A piros szín egyrészt az élet jelképe, másrészt Jézus 

vérét jelképezi.  

 

Oldal  3 

Húsvét a cserkészetben  

Szövetségi rendezvények 

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

 Közgyűlés, 2017 április 1, New Brunswick, NJ. 

 Akadályverseny (Kőrösi Csoma Sándor), 2016 május 

26-28, Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore, Ny.  

 Őrsvezetői körút 2017 július 2-július 23, Magyaror-

szág 

 Nyári Magyar Iskola 2017 július 8-22, Sík Sándor Cser-

készpark, Fillmore NY. 

 Vezetőképző táborok 2017 augusztus 3-13, Sík Sán-

dor Cserkészpark, Fillmore, NY.  
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Egyik legősibb és kedvenc hagyományunk a tábortűz, hiszen már az ősma-

gyar ember minden este tűz mellett töltötte családjával a fárasztó nap 

végén az estét.  Ezzel erősítette a család közösségét.  Mi is ezért fejezzük 

be minden este a tábori napjainkat tábortűzzel. A tábortűz nem csupán 

szórakozást jelent, hanem az egyik leghatékonyabb nevelési eszközünket, 

ezért jól kidolgozott terv kell hozzá. 

1. Tudnunk kell, hogy a tábortűz résztvevői kik lesznek.  Kiscserkészek-

nek, cserkészeknek, felnőtteknek más az érdeklődésük és a népdalkincsük.  

A közönség szerint válogatjuk meg a tábortűz tartalmát. 

2. Általában témát választunk.  Nyitott témáink lehetnek (pl. vicces, iro-

dalom, zene, stb.) szűkebbre szabott témáink lehetnek (János Vitéz, egy 

bizonyos népmese, Honfoglalás, stb.)  Ehhez válogatjuk össze a tábortűz 

különböző mozzanatait. 

3. A népdalokat előre összeírjuk, hogy a tábortűznek menete legyen.  

Fontos, hogy a résztvevők ismerjék ezeket a dalokat, de lehet egy-egy új 

dalt is tanítani.  A népdalokat korosztály szerint válogatjuk meg. 

4. Az őrsök tábortűzi számmal készülnek, amellyel szórakoztatják a kö-

zönséget.  Ezek a számok 2-5 percig tartanak és a tábortűz témájához kap-

csolódnak. 

5. Csatakiáltásokkal és egyszerű játékokkal fűszerezzük a tábortüzet. 

6. A tábortüzet gyorsabb, vidámabb énekekkel kezdjük.  Kb. 4-5 éneken-

ként jön egy-egy tábortűzi szám, amelyet csatakiáltással köszönünk meg.  

Az utolsó szám végeztével elkezdjük lelassítani az énekeket. 

7. A tábortűz végén a vezető vagy a parancsnok valami szép nevelő szö-

veget mond, mert a lefekvés előtt utolsó hallandó dolognak fontos, hogy 

nevelő hatása legyen. 

A legtöbb tábortűz kb. 60-90 perces és az úgynevezett szeretetkörrel vég-

ződik, ahol felállunk, megfogjuk egymás kezét és elénekeljük a „Szellő zúg 

távol” c. éneket.  A végén együtt mondjuk, hogy, „Jó munkát, jó munkát, jó 

éjszakát!” 

Ne feledkezzünk meg a gyakorlati dolgokról sem! A tűz felelőse legyen egy 

úgynevezett tüzes őrs, akik megrakják, táplálják , majd eloltják a tüzet. 

Mindig legyen legalább egy kanna víz a tűzhöz közel.  

KÜLFÖLDI  MAGYAR 

CSERKÉSZSZÖVET SÉG  

A tábortűz varázsa 
KMCSSZ  

Csapatfejlesztés 

2850 Rt. 23. North  
Newfoundland  

New Jersey 

kmcssz.turul@gmail
.com 


