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A Külföldi Magyar Cserkészszövetség alakuló
csapatainak hírlevele
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Kinek szól a Turul Hirek?

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

Mi is a cserkészet?

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági
mozgalom, amely mindenki számára nyitott. A cserkészet a világ
legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200
országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a
gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké
váljanak.
A cserkészet pedagógiai alapjait több, mint 100 éve fektette le az angol
Robert Baden-Powell, de kiscsoportos rendszeren és cselekedve
tanuláson alapuló cserkészmódszer aktuálisabb, mint valaha!
Az ifjúság-nevelő mozgalom eszköze a cserkészmódszer, mely a
következő elemekből áll össze:
- a kisközösségi (őrsi) rendszer
- fogadalom és törvények
- a cselekedve tanulás
- folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a
természetben
- a magyar kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra.
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A KMCSSZ-ről

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség megalakulása II. világháború után nyugatra menekült
cserkészvezetőkhöz kötődik. A szerveződés eleinte Hontalan Sasok néven működött, majd miután a
cserkészmozgalmat betiltották Magyarországon, szövetséggé alakult, s elkezdte megszervezni a magyar
cserkészmunkát szerte a világon. A diaszpórában élő és dolgozó cserkészvezetőknek köszönhető, hogy a
kommunista rendszer bukása után a Kárpát-medencébe visszatért a háború előtti cserkészhagyomány.
A KMCSSZ ma 15 országban működik, több, mint 100 csapattal. A 3000 fős szervezet 5 kerületben működik:
I. kerület: Európa
II. kerület: Dél-Amerika
III. kerület: USA
IV. kerület: Ausztrália
V. kerület: Kanada

KMCSSZ nagyjai:
Bodnár Gábor

Miskolcon született 1920-ban, 1939-ben lett cserkésztiszt. A cserkészet
betiltásáig

országos szinten működött Magyarországon, majd 1945-ben

vezetője lett a „Hontalan Sasoknak,” annak a 16 vezetőnek, aki Németországban
a menekülttáborokban újra indította a magyar cserkészetet.
1951-ben Amerikába, New Jerseybe költözött családjával. Felesége, Jámbor
Ágnes is aktív cserkészvezető volt, akivel közösen nyolc gyermeket neveltek.
1947-1996 között egymás után a KMCSSZ vezetőtisztje, ügyvezető elnöke
majd főtitkára lett.
A külföldi magyar cserkészet atyja. Neki köszönhető, hogy beindult a
cserkészet 4 világrészen, hogy többezer ember megtartotta a magyarságát
külföldön és, hogy most is létezik magyar cserkészet a világon. 1989-ben
felkarolta a Magyarországon újra induló cserkészetet. A 40 éve általa őrzött
lánggal indította be a Kárpát-Medencében újra a cserkészet tábortüzét.
1996. december 22-én, 76 éves korában adta vissza nemes lelkét Teremtőjének.
Az ő nevét viseli a bostoni 2. sz. cserkészcsapat és a garfieldi csapatok
cserkészháza.
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Motiválás

A csapat legfontosabb része a vezetői őrs! Egy erős vezetői gárda áttudja segíteni a közösséget a legnagyobb
gondokon is, ezért is nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot tarts a vezetőiddel. Szánj rájuk időt, ismerd meg,
hallgasd meg őket. Érezzék, hogy fordulhatnak hozzád akár személyes kérdésekkel is.
A saját szabadidejükből, önkéntesen végzik a cserkészmunkát- érezzék magukat megbecsülve.
Nagyon fontos kiértékelés- friss vezetőknél még inkább.
Konkrétan dicsérj- ne csak azt mondd, hogy jól sikerült a programja, nevezd meg mit csinált jól.
Ha új kihívás elő állítasz egy vezetőt megijedhet tőle- kérdezz rá többször hogyan halad . Egy tapasztaltabb
vezetőt hozzá oszthatsz mentorként- így a friss vezető mindig fordulhat valakihez a kérdéseivel, s tapasztalt
vezető is fontos feladatot kap.
Ha valaki több éve egyfajta feladatot lát el rutinná válik számára nem lát benne kihívást- így a motivációja is
csökenni fog. Mindig érezze, hogy fontos amit csinál, legyen benne fejlődési lehetőség. Ne hagyj ki senkitkeress nekik való feladatot (szertárosra, médiásra, konyhásra mindig szükség van!
Szánj időt a vezetőidre, szervezz számukra programot, ne felejtsd, nekik is élményt kell nyújtson a
cserkészet.
Ha választanod kell, hogy egy KCS őrsöt vezess vagy a vezetőiddel foglalkozz- válaszd az utóbbit!

Csodaszarvas nyomában
Túrán a portlandi cserkészek

Szeptember 21-én a Tillamook erdei Storey Burn Trail-en kirándultak a portlandi cserkészek. Utuk
szerencsésen alakult, az eső nem esett és a fiatalabb gyerekek is hősiesen bírták a 7 mérföldes túrát.
Útközben a sok játék mellett megismerkedtek a magyar és az amerikai cserkésztörvényekkel.A 2019/20-as
cserkészév februári téli táborának témája István, a király lesz, melyre felkészülve a félév során a gyerekek
megismerkednek a magyar őstörténettel. Ezt elkezdve, az év első cserkész foglalkozásán a cserkészek
megismerkedtek Hunorral és Magorral, akiket a következő alkalommal követve kirándulni indultak. A
kiránduláson nem csak a Csodaszarvas történetét hallgathatták meg, hanem a sok játék és móka mellett
megtanulták a magyar cserkésztörvényeket. Összehasonlításképp megnézték, mikben hasonlítanak és
mikben térnek el az amerikai törvényektől. A gyerekek a kirándulást saját térképükön követték nyomon,
ezzel fejlesztve tájékozódási képességüket. Ők mondták meg merre kell tovább menni egy-egy
kereszteződésnél, és ők maguk vezették a túrát is. Cikk bővitett változata és képek a kirándulásról itt.
Írta: Dohanics Anna, KCSP ösztöndíjas
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