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Két cserkészcsapat van Argentínában: a 39. Magyarok Nagyasszonya leány cs. cs. és a 18 sz. Bartók 

Béla fiú cs. cs. Létszámuk kereken 25-25, abból összesen 10-12 kiscserkész. Ez a szám aligha változott 

az elmúlt 10 évben. Nem lehet ugyan azt mondani a magyar beszéd tudásról, ami évről évre sajnos 

rosszabbodik. Nem lévén bevándorló magyar családok, mint máshol a világon, a beolvadási folyamat 

elkerülhetetlen. De úszunk az ár ellen és hála a Zrínyi Ifjúsági Kör már több mint 60 éves kitartó 

munkájának, és az egyre gyakoribb magyarországi ösztöndíjaknak köszönhetően, sikerül új 

kiscserkészeket toborozni, és VK táborra küldeni a fiatal vezetőket.  

Vannak bőven őrsvezetők, segédtisztek és két fiatal segédtiszt áll a két csapat élén: Xiomi Zienkiewicz 

vezeti a lányokat és Lovrics András a fiúkat.  

Háromszor havonta vannak a cserkész foglalkozások, szombat délután 13.30 órától 16.30-ig, a több mint 

40 éve épült II. Rákóczy Ferenc Cserkészházban, mely a Hungária egyesület „Magyar Házunk” mellett 

van Buenos Aires északi részén. 

Az EMESE, jogi személy, az a csapatok szüleiből álló fenntartó testülete, és van egy már több mint ? 

éve működő nagyon lelkes 10 tagú Körzeti Örs „KÖRS”, amely besegít a cserkészmunkába azáltal, hogy 

kirándulásokat, kiképző táborokat, munkaterv készítő napokat és Cserkészbált szervez. Az elmúlt két 

évben bekapcsolódtak a KÖRS-be fiatalabb (35-40 évesek) lelkes vezetők: Demes Sanyi és felesége 

Zombory Andi. Kerekes Marci, Kerekes Miki, Bonapartian Edi és Collia Niki. 

2018 januárban kiscserkész őrsvezetőképző tábort szerveztünk 10 jelölttel, 7 kiképzővel, Felsővályi 

Klára cst. vezetésével, valamint egy „kis Minta” tábort, 10 kiscserkésszel, és 6 vezetővel. Lobos-ban, 

egy gyönyörű helybeli tanyán volt a tábor. A 7 kiképző, 3 USA-ból, 1 Braziliából és 3 Argentínából 

volt, amivel újra kimutattuk, hogy összetartozunk és közösen dolgozunk a KMCSSZ-en belül.  A kis 

ÖV tábor eredménye feltűnően jó volt: a záró Tábortűz avatásra egy tucat aktív vezető és a két csapat 

parancsnoka is kiment. 

Külön érdemes és fontos kihangsúlyozni Felsővályi Klára kinevezését mint VK tábor pk, másodszor 

munkáját a tábor folyamán, és nem utolsó sorban, az elért eredményét. A kinevezését illetően, 

határozottan és meggyőződéssel támogatom a fiatal és néha kissé tapasztalatlan vezetők kinevezését. 

Csak így fogjuk tudni a KMCSSZ vezetőséget fiatalítani, és új és tehetséges vezetőket sok évig 

megtartani. Délamerikában, miután Tóth Esztivel felváltva vezettük az elmúlt 6-7 ÖV tábort, az utolsó 

kettőt Zombory Andi és Felsővályi Klára vezették. Mindketten először vezettek VK tábort, és a 

tapasztalat hiányt pótolták lelkesedéssel, feljebbvalói támogatásával és biztatásával, és nem utolsó 

sorban egy szintén fiatal és lelkes kiképző gárdával. Ezt az elvet minden áron folytatni kell. 

Minden évben volt hagyományos VEKI (Vezetői Kirándulás), 2018-ban 46-an vettek részt, 3 napos volt 

Palmar Nemzeti Parkban szerveztük 300 km-re Buenos Aires-töl. A VEKI célja, hogy rövid, velős, 

pörgő programmal megpakolt 2 vagy 3 nap legyen, melyben barátságápolás, továbbképzés és élvezetes 

program mellett, kidolgozzuk az évi programot.  

AKI -t (Körzeti Akadályverseny) két évenként szervezzük. Meghívjuk a szülőket, barátokat, hogy 

„belülről” nem csak lássák, hanem átérezzék elveinket és módszereinket. Érdekes megfigyelni, hogy 

néhány fiatal huszonéves vezetőnek nem magyar barátja vagy élettársa milyen lelkesedéssel és 

kíváncsisággal figyeli foglalkozásunkat. Ez fontos, hogy továbbra támogassák a fiatal vezető párjukat, 

mert nem utolsó sorban, és nagyon remélhetőleg!, ők lesznek a jövendőbeli kiscserkészek szülői… 

2017-ben Lobos-ban szerveztük az AKI-t. Vonattal és autókkal mentünk ki és sikerült több kiesett 

cserkész vezetőt és szülőt befogni mint állomás az akadályversenyen.  

Zárom Sík Sándor közismert Az Acélember egy mondatával: „Bennünket ideállítottak, állunk!” 

 

Jó munkát! 
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