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Kedves cserkésztestvéreim!  

 

A Turul Hírek a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség alakuló csapa-
tainak hírlevele.  

 

Azért kaptad ezt a hírlevelet, 
mert egy alakuló csapat vezetője 
vagy, illetve csapatalapításon 
gondolkozol és ebben segítségre 
lenne szükséged.  

 

A hírlevél célja az, hogy rendsze-
resen tájékoztassunk benneteket 
a szövetség híreiről, fontos infor-
mációkat osszunk meg veletek a 
csapatalapításról, illetve közzé 
tegyük együtt elért sikereinket!  

 

Ebben kérem a Ti segítségeteket 
is. Osszuk meg egymással helyi 
szinten elért sikereinket, hogy új 
ötleteket kapjunk, inspirálódjunk 
és erőt merítsünk egymásból. 
Szálljunk magasra, mint a Turu-
lok!  

 

Jó munkát!  

 

Marshall Tomi cscst.  

Csapatfejlesztési vezetőtiszt 

és  

Tózsa Mikolt öv.  

Kőrösi Csoma Sándor Program 
ösztöndíjasa 

Kiknek szólnak a Turul hírek? 

Mi a cserkészet?  

Ha belevágtál a csapatalapításba, 
de még nem rendelkezel cser-
késztapasztalattal, akkor tudnod 
kell, hogy pontosan mit jelent a 
magyar cserkészet.  

A hivatalos definíció szerint a 
cserkészet önkéntes, vallásos, 
felekezetektől független és politi-
kától mentes ifjúsági mozgalom, 
amely nyitott mindenki számára 
származástól, nemtől, társadalmi 
és vagyoni helyzettől, valamint 
vallási meggyőződéstől függetle-
nül.  

A cserkészet a világ legnagyobb 
gyermek- és ifjúsági mozgalma. A 

világ több, mint 200 országában 
közel 38 millió cserkész dolgozik 
egy közös cél elérésének érdeké-
ben: segíteni a fiatalokat abban, 
hogy aktív és elkötelezett fel-
nőttekké váljanak.  
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I. Kerület Nyugat-Európa 

II. Kerület Dél-Amerika 

III. Kerület USA & Venezuela 

IV. Kerület Ausztrália 

V. Kerület Kanada 

A KMCSSZ a világ minden táján 5 kerületre osztva működik:  

20 16.  DE CEM BE R  

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség immáron 7 évtizede szolgálja a Kárpát-medencén kívül élő ma-
gyar cserkészeket. Ez a szövetség akkor jött létre, amikor Magyarországon 1949-ben betiltották a cser-
készetet. A magyar cserkészet megőrzését ennek a szövetségnek köszönhetjük. 
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Mi az a KMCSSZ?  

A KMCSSZ alapszabálya a következő feltéteket írja 
elő a csapatalapításhoz:  

 

 A csapatban legalább 12 tagnak kell lennie.  

 A magyar beszéd kötelező.  

 A csapat parancsnokának 21. életévét betöl-
tött cserkésztisztnek kell lennie. Amennyi-
ben a feladatra kijelölt személy nem cser-
késztiszt, el kell végeznie a tisztképzést a 
KMCSSZ vezetőtáborban.  

 Olyan fenntartó testület szükséges, amely 
jogi személy (templom, magyar szervezet, 
szülői munkaközösség) és a csapat erkölcsi, 
anyagi támogatását biztosítja.  

Továbbá lényeges, hogy a csapat rendszeres őrsi 
foglalkozásokat, kirándulásokat tartson. Fontos, 
hogy legyenek cserkészvezetők a közösségben, 
ha nincsenek, gondoskodni kell a vezetői neve-
lésről.  

 

Amennyiben ez gondot okoz, a KMCSSZ Turulo-
kat küld, akik segítenek ebben a munkában. Az 
alakuló csapat, amely megfelel az alapfeltételek-
nek és a cserkészmunkát rendszeresen végzi, 
megkapja a KMCSSZ ideiglenes igazolását 
(csapatnévvel). Amennyiben ezt a munkát leg-
alább egy évig sikeresen végzik, megkapják a 
végleges igazolást (csapatszám és név).   

A csapatalapítás feltételei 

„A cserkészet nem szórakoztató, hanem nevelési intézmény. A cserkészet célja egészséges testi, szelle-
mi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen kívül még célja a 
magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészet az ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS és MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁ-
RA neveli cserkészeit. A cserkészmunka lényege a "Cserkésztörvények"-ben legjobb tudása szerint pró-
bál élni. A törvények nem tiltó jellegűek, hanem biztatják cserkészeinket a helyes magatartásra. A veze-
tők is természetesen ezen törvények szellemében vezetik a reábízott cserkészeket, mivel "A vezetés el-
sősorban példa". 

Teleki Pál szavai szerint  
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20 16.  DE CEM BE R  

a vezetést, de nem rendelkeznek cser-
készháttérrel. A képzés nem pótolja a KMCSSZ 
vezetőképzését, de egy olyan tudásanyaggal lát 
el, ami megfelelő alapot nyújt a vezetőképző 
tábor elvégzéséig. A vezetőképzés alkalmával 
egy hétvége alatt vesszük át a legfontosabb tud-
nivalókat.  

 A turulok időnként felfedező utakat tar-
tanak, ahol felmérik az adott közösség igényeit 
és lehetőségeit, illetve feltérképezik a potenciá-
lis vezetőjelölteket. A körülményektől függően 
már lehetnek vezetőjelöltek, csapatparancsnok 
jelölt, akikkel indítóbeszélgetést tartanak.  

A turul utak természetesen díjmentesek. 
Ha felkeltette érdeklődésedet a cikk és szeret-
nél közösségetekbe látogatást, ezen e-mail cí-
men jelentkezz: kmcssz.turul@gmail.com  

A Turul őrs széleskörű cserkésztapasztalattal ren-
delkező vezetőkből áll, akik látogatásokat tesznek 
alakuló csapatoknál, hogy az alapítás folyamatát 
segítsék. A turulokat az adott csapat igényeinek 
megfelelően választjuk ki. Minden látogatást az 
adott közösség adottságainak és szükségleteinek 
megfelelően szervezünk meg, tehát a turul utak 
specifikusak, minden esetben csapathoz igazí-
tottak.  

A turul utak alkalmával minta összejövetelt 
tartunk, ahol a gyerekek ízelítőt kapnak a magyar 
cserkészetből, illetve a vezetőjelöltek példát lát-
hatnak. A vezetőket az adott korosztálynak meg-
felelően küldjük ki.  

A látogatás fontos pontja lehet a szülői ér-
tekezlet, ahol a szülők megismerik nevelési mun-
kánkat és céljainkat. A beszélgetést rövid bemuta-
tó előzi meg. Sok esetben a szülők is megnézik a 
mintafoglalkozást, hogy lássák a cserkészpedagó-
gia gyakorlati megvalósulását.  

Igény esetén gyorstalpaló vezetőképzést is 
tartunk, ha vannak olyan személyek, akik vállalnák  
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Mi az a Turul őrs?  

A KMCSSZ honlapja 

A www.kmcssz.org honlapon található rengeteg 
népdal, kiképzési ötlet, játék, csatakiáltás 
(vezetőknek címszó alatt), valamint próbaanya-
gok, űrlapok, magyar történelem anyagok tölt-
hetőek le (letöltések címszó alatt). A honlap na-
gyon hasznos anyagok vannak összegyűjtve ve-
zetők, szülők és gyerekek számára. Ajánljuk 
mindenki figyelmébe. Amennyiben van hasznos 
anyagod, ötleted, azt küldd el Szórád Gábornak 
a gabona@aol.com címre.  

„Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, 
ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, 

amekkorát tehetsz.”  
(Sík Sándor) 

mailto:kmcssz.turul@gmail.com
http://www.kmcssz.org
mailto:gabona@aol.com
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Tiszti konferencia Buffaloban 

 

2016 október 29-én az a megtiszteltetés érte a San Diego-i 
cserkészeket, hogy Mindszenty József bíboros nevét viselhe-
tik. A névváltoztatási kérelmet az Intéző Bizottság megsza-
vazta és a csapat még aznap megadta az engedélyt. Gratulá-
lunk!  

2850 Rt. 23. North 

New Foundland 

New Jersey 

KÜLFÖLDI  MAGYAR 

CSER KÉ SZSZÖ VETS É G  

SARASOTA 

 

A sarasotai Magyar Fesztivál 
alkalmával 2016 október 15-én 
Tábor Csilla, Tózsa Mikolt és 
Vajtay Tamás érkezett a Jám-
bor Pár cserkészcsapathoz, 
hogy segítsék őket a toborzás-
ban. A floridai út során sikerült 
felvenni a kapcsolatot csapat-
alapítás iránt érdeklődőkkel 
Miamiban, Tampán és Orlan-
dón. Tampán januárban, Mia-
miban pedig tavasszal lesz to-
borzás! A KMCSSZ hosszú távú 
céljai közt szerepel egy floridai 
körzet kialakítása a Venice-i 
cserkészek nagy örömére. 

DENVER 

 

Denverben 2016 október 14-
16-ig Oriold Alpár vezetésével 
Killeen Orsi és Varga Kevin 
tettek látogatást. A denveri 
gyerekek és szülők kirándulá-
son vettek részt El Dorado Ca-
nyon állami parkban. A szülők-
nek a körzeti parancsnok, Al-
pár tartott tájékoztatást, míg 
Orsi és Kevin mintafoglalkozást 
tartottak a gyerekeknek. A fog-
lalkozáson a gyerekek csomóz-
ni tanultak, megismerték az 
útjeleket, népdalt és még ro-
vásírást is tanultak.  

 

SEATTLE 

 

2016 november 19-én Gurske 
Karen és Tőkés István érkeztek 
Seattlebe, hogy szülői értekez-
letet és mintafoglalkozást tart-
sanak. A szülők támogatásukról 
biztosították a cserkészeket, a 
gyerekek pedig egy izgalmas 
őrsi foglalkozáson vettek részt, 
ahol rovásírást tanultak és 
kézműveskedtek.  Másnap egy 
kirándulás alkalmával István és 
Karen vezetői tanácsokkal látta 
el Orbán Csabát, aki nagy erők-
kel dolgozik azon, hogy 
Seattleben leigazoljon a csapat.  

Szárnyaló Turulok 

kmcssz.turul@gmail.com 

KMCSSZ 
Csapatfejleszés 


