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Turul Hírek
ményesen. Továbbra is várjuk a VK tá-

Kedves cserkésztestvéreink!
Fogadjátok szeretettel a KMCSSZ alakuló
csapatainak februári számát. Ez alkalom-

bor jelentkezéseket. Határidő: március
5!

mal a szokásos cserkészismertetőkön túl

Kérek mindenkit, hogy amennyiben friss

olvashattok a Sík Sándor Cserkészpark-

hír van a birtokotokban a világ bármely

ról, a cserkészetben való szereplés fon-

alakuló csapatáról, osszátok meg ve-

tosságáról, a Seattleben és Helsinkiben

lünk. Mutassuk meg sikereinket és me-

alakuló csapatok életéről, valamint az

rítsünk erőt egymásból. Csak így to-

oregoni téli táborról.

vább! Hajrá!
Jó munkát!

A KMCSSZ alakuló
csapatainak hírlevele

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Örömmel jelentem, hogy az alakuló csapatok segédanyaga népi játék felvételek-

Tózsa Mikolt

kel bővült, illetve a KMCSSZ honlapja
Kőrösi Csoma Sándor Program

Alakuló csapatok rovatával gazdagodott! Sok szeretettel ajánlom a rovatot

ösztöndíjasa

és a népi játék gyűjteményt minden

Marshall Tomi cscst.

kedves szülő, vezető és csapatparancsCsapatfejlesztési vezetőtiszt

nok jelölt figyelmébe. Használjátok ered-

Vezetőképző táborok!
Mint alakuló csapatoknak, részvételek a

idei VK tábor augusztus 3 és 13 között

vezetőképző táborokon nagyon fontos

lesz. Ne feledjétek, jelentkezési határidő

és éppen ezért ingyenes! A VK táboron

március 5!

szerzett tudás (és élmény) nagy lendületet jelent a csapatalapításban. Mindenképp ajánljuk, hogy küldjetek legalább
egy jelöltet a táborok valamelyikébe. Az

Jelentkezés:


kmcssz.turul@gmail.com



csapatvt@gmail.com
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Oregoni téli tábor
A portlandi alakuló cserkészcsapat vezetősége megszervezte a

feladataik és a tábortüzekre való készülés során kiemel-

Washington- és Oregon állambéli alakuló cserkészcsapatok

kedő teljesítményükért és példás viselkedésükért pénzér-

téli táborát, ahol Kelemen Ildikó, a KMCSZ turuljaként segéd-

méket gyűjthettek, amelyeket a tábor végén összeszá-

kezett a megvalósításban. A márciusi ifjak történetét feldolgo-

moltunk és nyertest hirdettünk közöttünk. A tábor emlé-

zó oregoni táborban 26 gyerek és 13 felnőtt vezető vett részt,

kezetes eseménye volt a gyertyafényes fogadalomtétel,

a Portland városától nem messze található Oxbow parkban

ahol 4 kis és 8 cserkészt avattunk fel, köztük Ciceri Attila

(YMCA Camp Collins). A helyszínválasztás tökéletesnek bizo-

KCSP ösztöndíjas néptáncost Seattleből. A tábori progra-

nyult, mivel a tábor résztvevői faházakban laktak (nem áztak

mok közt szerepelt meseerdő, kirándulás az esőerődben,

el), ahol eső gond nélkül meg tudtuk tartani az előre elterve-

csapatjátékok (méta, számháború), tánc és verbunk taní-

zett programokat.

tás, magyar népdalok tanulása és kézműves ház, ahol a

A tábor ismerkedős játékokkal, valamint az őrsök megalakulásával kezdődött. Az őrsök magyar népmesék szereplői után
választották neveiket, így született meg a Kácsa, Tulipán, Róka

cserkészek csákót vagy főkötőt készítettek maguknak.
Minden estét tábortűz koronázott meg, amire az őrsök
maguk készültek.

és Bors ökröcske, valamint a felnőtt Farkas őrs. Az őrsök közös

Ivanics Anikó

Vezetői hétvége Londonban
A vezetői hétvége egy cserkészek által már bejáratott helyen,

programkészítés a szombaton érkező 20 kiscserkész szá-

Longridge Activity központban zajlott. Mint kiderült, igencsak

mára. A hétvége alapvető célja a vezetők közti csapat-

testhezálló hely ez a magyar cserkészek számára, hiszen a

építés és a vezetők fejlesztése volt, már aktív vezetők és

mellette folyó Temze hídja testvére a budapesti Lánchídnak.

őrsvezetőképzésbe indulók számára.

Aki volt már cserkészprogramon, az tudja, hogy milyen sok

Búzás Eszter Bíborka

élmény és nevetés sűríthető egy hétvégébe. Ez most is így
volt. Sokat játszottunk és okosodtunk, volt tábortűzünk és
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Szereplés a cserkészetben
A cserkészetben való szereplés a jellemnevelés része. Kiegészíti a próbarendszer nevelést, talpraesettségre tanítja és

Néhány jó tanács az előadáshoz:

kreativitásra ösztönzi cserkészeinket. A szereplés erősíti a



Minden szereplésért legyen egy felelős vezető, aki

magyarságismeretet, hiszen legtöbbször nemzeti ünnepein-

beosztja a szereplőket, beszerzi a kellékeket és

ken lépünk fel. A szereplés közösségi szolgálat, hiszen a

megszervezi az előadást.

cserkészcsapatok nem elszigetelten működnek, hanem a



magyar közösség szerves részeként.

Korán adjuk ki az előadás forgatókönyvét, hogy a
gyerekek megtanulják.



Mindenki szerepeljen.

További tanácsért keresd a „szereplés a cserkészetben” do-



Az előadás inkább rövid legyen, mint hosszú.

kumentumot



A főpróbát a szereplés helyszínén tartsuk, hogy a

ezen

a

linken:

http://www.kmcssz.org/

vindex.php?menu=contents/alakulocsapatok/vezetok.php

gyerekek megszokják a műsor terét.

Ugyanitt találsz még előadásterveket, nem csak a március
15-ei nemzeti ünnepre!

London—Helsinki
Skeresen lezajlott Londonban, Fángli Márti (50. számú Kossuth
Lajos cserkészcsapat parancsnoka) által szervezett csapatfejlesztő és vezetői hétvége! A képzésre Helsinkiből érkezett Búzás Eszter Bíborka, Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas, valamint
Pocsveiler Fanni-Kinga, őrsvezetőjelölt. A két vendég azon dolgozik, hogy Helsinkiben a jövőben magyar cserkészcsapat alakulhasson. A cserkészfoglalkozások bevezetésén túl, már a vezetőjelöltek képzése is megkezdődött. Csak így tovább Helsinki!

Farsang Seattleben
Amíg a nagyobb cserkészek portlandi barátainkkal
táboroztak a hétvégén, addig a kicsik

magyar

iskolás és néptáncos gyerekekkel ünnepelték
együtt a farsangot. Volt néptánc, éneklés, játék,
arcfestés és fonalról fánk evés. A jó mulatás után
közös játékokat játszottunk és kerek müzli etetőt
fűztünk a madaraknak.
Orbán Csaba
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Nép játék videók
Az alakuló csapatok segédanyag gyűjteménye oktató népi játék videókkal
bővült! Ezek a felvételek abban segítenek benneteket, hogy pontosan lát-

K Ü L F Ö L D I MA G Y A R
C S E R K É S Z S Z ÖV E T S É G

2850 Rt. 23. North
Newfoundland
New Jersey

hatjátok, hogyan kell adott népi játékokat eljátszani és megtanítani cserkészeiteknek.
A felvételeket a clevelandi 34-es és 14-es cserkészcsapatok tagjainak köszönhetjük. A videók Pigniczky Eszter szervezésével és rendezésével, Molnár Zsolt felvételével és szerkesztésével, valamint Pigniczky Bendegúz segítségével valósult meg.

kmcssz.turul@gmail
.com

Elérés: http://www.kmcssz.org/vindex.php?menu=contents/alakulocsapatok/

Pigniczky Keve és Pigniczky Eszter

Mi az őrs?
Egy cserkészcsapat legfontosabb egy-

Alakuló csapatok rovata

sége az őrs. Lord Robert BadenPowell, a cserkészet megalapítója
álma szerint őrsökben működünk. Az
őrsök élén szakképzett fiatal őrsvezetők állnak, akik a cserkészet próba-

Örömmel jelentem, hogy Marshall Tomival, csapatfejlesztési vezetőtiszttel Szórád Gábor javaslatára létrehoztuk az Alakuló csapatok rovatát
a KMCSSZ honlapján. Köszönjük a technikai megvalósítást Krekuska Róbertnek és Romhányi Gábornak.

rendszerét játszva adják át a gyere-

Ezen a fórumon szülők, vezetők és csapatparancsnokok válogathatnak

keknek. A cserkészpedagógiai mód-

számukra hasznos anyagok közül. Találtok itt többek közt népi játék vide-

szer a cselekedve tanulás eszméjén

ókat, tájékoztató előadásokat, gyakori kérdések dokumentumokat, szü-

alapszik. Sok gyerek az őrsben tanulja

lői értekezlet anyagot, adminisztrációs űrlapokat és műsorterveket.

meg először, hogy hogyan kell a csa-

Elérés: http://www.kmcssz.org/vindex.php (a honlap vízszintes menüso-

lád és az iskola keretein kívül közös-

rának jobb oldalon az utolsó rovata).

ségben élni. Ha van rá mód, őrseinket
nem és életkor szerint állítsuk fel.
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