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Kedves cserkésztestvéreink!  

 

Fogadjátok szeretettel a Turul 
Hírek januári számát. Ez alkalom-
mal a cserkész tanácsokon és 
ismertetőkön túl az alakuló csa-
patok programjairól, a tavaszi 
KMCSSZ közgyűlésről, a közelgő 
nemzeti ünnep jelentőségéről, 
illetve a New Brunswickon meg-
tartott Kodály hétvégéről olvas-
hattok.  

Kérek mindenkit, hogy amennyi-
ben van híre a világ bármely ala-
kuló csapatáról, ossza meg ve-
lünk. Osszuk meg egymással si-
kereinket és merítsünk erőt egy-
másból. Nagyon sok sikert kívá-
nok mindenkinek az új cserkész-
évhez!  

Jó munkát!  

Marshall Tomi cscst.  

Csapatfejlesztési vezetőtiszt 

és  

Tózsa Mikolt öv.  

Kőrösi Csoma Sándor Prog-

ram ösztöndíjasa 

Turul Hírek 

Mikor leszel cserkész? 

A cserkész fogadalomtétel egy 

olyan szertartás, amikor valaki 

megkapja a nyakkendőjét és cser-

kész lesz. A fogadalomtételt csak 

képesített cserkésztiszt végezheti 

el. Ilyenkor az új cserkész mások 

jelenlétében fogadja meg, hogy a 

törvények szerint fog élni. Ez a 

fiatalok számára nagy felelősség-

vállalást jelent.   

Kiscserkész ígérettétel 

 

„Én, _______ ígérem, hogy jó 

leszek.  Ismerem a kiscserkész 

törvényt és azt mindenkor meg-

tartom.” 
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II. évfolyam 2. szám 

2017 JANUÁR 

„Én, _______ fogadom, hogy híven 

teljesítem kötelességeimet, amelyek-

kel Istennek, hazámnak, embertársa-

imnak és a magyarságnak tartozom. 

Minden lehetőt megteszek, hogy 

másokon segítsek. Ismerem a cser-

késztörvényt és azt mindenkor meg-

tartom.”  
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 KMCSSZ gyűjtemény: 

http://www.kmcssz.org/contents/

gyujtemeny/nepdalok/nepdalok.html  

 Magyar Elektronikus Könyvtár: 

http://mek.oszk.hu/06200/06234/html/  

 Cimbalom gyűjtemény  

http://www.cimbalom.nl/nepdalok.html 

A magyar népdal a magyar népzene legősibb for-

mája. Népi és emberi érzelmeket, gondolatokat 

testesít meg és fejez ki. Szerzőiket nem ismerjük, 

a legtöbbjük nemzedékről nemzedékre szállva 

maradt ránk. Tartsuk életben a hagyományt és 

énekeljünk cserkészeinkkel minél többet.  

Az alábbi honlapokon találhatunk népdal szöve-

geket  és felvételeket:, aminek segítségével a dal-

lamot is megtanulhatjuk:  

A cserkészethez szükséges felszerelést a cser-

készboltokban vásárolhatjuk meg.  

Rendelni az alábbi elérhetőségeken lehet:  

USA: cserkeszbolt@gmail.com (Varga László)

Európa: pl.jablonkay@gmx.net (Jablonkay Péter) 

A Közgyűlés a KMCSSZ legfelső szerve, amin min-

den csapatparancsnok szavazhat és minden leiga-

zolt tiszt részt vehet. A Közgyűlést kétévente hívják 

össze. Ekkor megválasztják az elnökség, az Intéző 

Bizottság, a Számvizsgáló Bizottság és Fegyelmi Bi-

zottság tagjait, illetve tisztségújítás történik.  

Oldal  2 

Magyar népdalok 

Felszerelés 

Mi az a közgyűlés?  

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

A KMCSZ VEZETŐSÉGE 

 

Elnök Lendvai-Lintner Imre 

Alelnök &  

Intéző Bizottság elnök 

Dömötör Gábor 

Vezetőtiszt Szentkirályi Pál 

Főtitkár Szórád Gábor 

Vezetőképző vezető-
tiszt 

Pigniczky Eszter 

 

Lendvai– 
Lintner 
Imre 

& 

Dömötör 
Gábor 

Pándi Árpád, Marshall Tamás, Szentkirályi Pál 
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II .  É VF OLYA M 2.  S ZÁ M  

kon túl egy vezetői gyorstalpaló is helyet kapott 

a programtervben.  

Ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez a KMCSZ 

alakuló csapatainak csapat cserkésztisztje két 

turult is küld, hogy minél eredményesebb legyen 

a közös munka. Jelentkezési határidő: január 31. 

Elérhetőség: 

Portland és Seattle alakuló cserkészcsapatai kö-

zösen szerveznek téli tábort az oregoni Gresham-

ba február 17-20-

ig. A kiránduláson 

és cserkészjátéko-

A magyar cserkészet alapja a 

magyar kultúra, célja pedig a 

magyar identitás kialakítása és 

megőrzése. A külföldi magyar 

cserkészet olyan nemzedé-

ket nevel, akik magyarságu-

kat hazájuk földrajzi határa-

in kívül képesek megőrizni. 

Legyünk büszkék fiataljaink-

ra!  

Kultúránk szerves részét képe-

zik a nemzeti ünnepek. Március 

15-én az 1848-49-es szabadság-

harcra és forradalomra emlék-

szünk, mikor nemzetünk fellá-

zadt az őt elnyomó hatalom 

ellen és saját lábára állt. Ezen a 

napon emlékeztetjük magunkat 

arra, hogy mire képes népünk 

az összetartás jegyében. Ez az 

ünnep identitásunk alapköve. 

Tiszteljük meg és emlékez-

zünk rá cserkészeinkkel is! 

Az 50. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat csa-

patfejlesztő és felnőttképzési hétvégét tart 2017. 

február 24-26 között Londonban. A rendezvény 

nyitva áll minden érdeklődő számára.  

Érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet: 

 angliaimagyarcserkesz@gmail.com  

Oldal  3 

Téli tábor Oregonban 

Március 15. 

Csapatfejlesztő és felnőttképzési hétvége Londonban 

„Visszamosolyogni mindenre, 

visszamosolyogni az Istenre” 

Marshall Olga, Marshall László, Felsővályi Klára 

mailto:angliaimagyarcserkesz@gmail.com
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A legközelebbi Közgyűlés március 31. és április 1. között lesz 

New Brunswickon. A szövetség vezetői beszámolnak munká-

jukról, illetve a vezetők ekkor szavazhatják meg egy cserkész-

csapat ideiglenes, vagy végleges leigazolását.  
2850 Rt. 23. North  

New Foundland  

New Jersey 

KÜLFÖLDI  MAGYAR 

CSERKÉSZSZÖVET SÉG  

és ennek az időszaknak a szokásai. De a kisebb 

fiúcskák is büszkén viselték a saját maguk által 

díszített kalapokat és a kislányok a pántlikás hajdí-

szeket, kalárisokat. 

Mint utólag kiderült, az egyik lelkes résztvevő va-

sárnap este a zuhany alatt is pünkösdi versikét 

szavalt. Ennél jobb bizonyíték nem is kell arra, 

hogy a hétvégének minden szempontból nagy 

sikere volt. 

Orosz Sára 

2017-ben a Kodály hétvégének New Brunswick 

adott otthont, ahol mintegy százhúsz cserkész cse-

mete tölthetett el néhány napot a zene bűvöleté-

ben. Furulyázni tanultak, népdalokat énekeltek és 

kézműveskedtek, megismerkedhettek a citerával 

és a dorombbal. A szombati nap végét pedig tánc-

ház koronázta meg. 

Ez az esemény különleges cserkészprogram. Szom-

baton, egy teljes napon át annyi magyar kultúrát 

szívhattak magukba a gyerkőcök, amennyit csak 

bírtak. A vasárnapi gálaműsorra pedig a szülők 

is hivatalosak voltak, ahogy ez minden évben lenni 

szokott. Akkorra két, nagyobb alkotás is díszítette 

a színpad két oldalát: a legidősebb korosztály által, 

kartonból készített székely kapu és a feldíszített 

májusfa. A hétvége témája ugyanis a pünkösd volt 

Kodály hétvége  

kmcssz.turul@gmail.com 

KMCSSZ  

Csapatfejlesztés 
Közgyűlés New Brunswickon 

Mindeközben Európában 

Az európai körzet sem szűkölködik alakuló csapatokban! 

Dublinban, Corkban és Helsinkiben megindultak az előkészü-

letek egy jövőbeli cserkészcsapat megalapításának érdeké-

ben. Ebben nyújt segítséget számukra Fángli Márti, a londoni 

50. számú Kossuth Lajos cserkészcsapat parancsnoka, aki 

meghívta a jelölteket csapatfejlesztő hétvégéjükre, ahol külön 

tárgyalják az alakuló csapatok helyzetét és lehetőségeit.  

„A zene az életnek olyan szükséglete, 

mint a levegő. Sokan csak akkor veszik 

észre, ha már nagyon hiányzik.” – 

Kodály Zoltán 


