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Berlini karácsonyi ünnepély
A Berlini Magyar Kolónia tagjai és a berlini
cserkészek közösen karácsonyoztak idén már
második éve. A program során elsőként a
cserkészek erdei karácsonyt rendeztek, fáklyás
felvonulást tartottak egy közeli parkban. A menet
végén a gyerekek karácsonyfadíszként működő
madáreleségeket helyeztek el fákon és bokrokon.
Ezután a Magyar Kolónia tagjaihoz visszatérve
karácsonyi népi énekeket adtak elő. *Tovább a
cikkhez*

Edmontoni bölényles
Az edmontoni cserkészek egy szombati magyar
iskolai foglalkozás után az Elk Island Nemzeti
Parkba indultak. Amint megérkeztek, a
kiscserkészek vadállat nyomokat és a fák
felépítését tanulmányozták. A nap folyamán még
egy erdei menedéket is építettek közösen. A szülők
eközben finom ebédet készítettek, majd szánkózás
és hógolyózás következett. Mindenki nagy örömére

Április 20 - 22.
Cserkész tavaszi
kirándulás és PAKI,
New Brunswick, NJ

a parkolóban még egy békésen legelésző
bölénnyel is találkozott a társaság. *Tovább a
cikkhez*

Európai tisztikonferencia
A KMCSSZ idén Svájcban, a Zürich
közelében lévő Usterben tartotta a 2017es őszi európai vezetői konferenciáját. A
világ számos tájáról érkeztek a Kárpátmedencén kívül élő magyar cserkészek,
hogy egy mozgalmas hétvégét töltsenek
együtt. A szombati napon a
roverkorosztály a cserkészfelelősségről és
más aktuális témákról értekezett, míg a
vezetők az elmúlt év beszámolóin túl
megvitatták a jövő évre vonatkozó
programokat is. *Tovább a cikkhez*

A cserkészvacsora Los
Angelesben
A finom vacsora előkészületei már előző
nap megkezdődtek, sokan segítettek a
pucolásban, aprításban. A rendezvényen
színvonalas műsorral készültek a Los
Angeles-i cserkészek. A kiscserkészek
beutazták Magyarország híres
településeit, és mindehol elmondták, hogy
miről híres, mik a főbb nevezetességei.
Ezen kívül népdal és néptánc előadás
szórakoztatta a résztvevőket. A vacsora fő
látványossága a helyben sütött malac volt,
melynek mindenki a csodájára
járt. *Tovább a cikkhez*

70 éves évforduló
Sydney-ben
A 30. sz. Kőrösi Csoma Sándor
cserkészcsapat 70. évfordulóját ünnepelte
Sydneyben. A díszvacsorán jelen volt a
csapat két legidősebb cserkésze is, akik
61, illetve 65 éve cserkészkednek. A
vacsora után egy hatalmas torta
árverésére került sor, amit aztán a
résztvevőknek ajándékoztak. Remek
programot szerveztek, több mint hetven
résztvevővel a késő órákig ment a
beszélgetés és a régi fényképek
tanulmányozása. *Tovább a cikkhez*

Első Ulm-i
cserkészfoglalkozás
Megtartották Ulm-ban az első
cserkészfoglalkozást egy stuttgarti vezető
és a frankfurti Kőrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjas közreműködésével.
A zászlófelvonás után a gyerekek
állatnyomokat kerestek, sportjátékokban
vettek részt, valamint betanultak egy rövid
színjátékot is, amit bemutathattak a
szülőknek. A délután további részében
népijátékok, illetve népdal tanulás
következett. Az ulmi magyar közösség
kéthetente tart majd foglalkozást. *Tovább
a cikkhez*

Colorado-i kenutúra
50 éves jubileumát ünnepelték a
kenutúrának a Colorado folyón,
hálaadáskor indultak útnak a délkaliforniai cserkészek. A túra négy napja
alatt közel 50 mérföldet eveztek. A
keretmese Hany Istók legendája volt,
minden este előadtak belőle egy-egy
jelenetet a tábortűznél. A résztvevők
gyönyörű helyeket fedeztek fel és
mindenki nagyon jól érezte magát ezen a
jubileumi eseményen. *Tovább a cikkhez*

Hamilton-i téli kirándulás
Január 3-5. között rendezték meg a
hamiltoni nagycserkészek téli táborát,
melynek témája az Osztrák-Magyar
Monarchia északi-sarki expedíciója volt.
Az első napon a "matrózokat"
felkészítették a nagy útra sok-sok fontos
ismerettel, valamint népdalokkal. Másnap
pedig kalandos feladatokon keresztül
felfedezték a Ferenc Józsefföldet! *Tovább a cikkhez*

Los Angeles-i VK hétvége
Január első hétvégéjén tartották a vezetői továbbképzést a kaliforniai körzet
cserkészcsapatai. A szombati napon előadásokat hallgattak meg, majd megbeszélték
közösen az egyes témákat. Terítékre került többek között a közösségi média és a
cserkészet kapcsolata, vagy éppen a néphagyományok szerepe napjainkban. Az
előadások után a cserkészek éjszakai síelésen vehettek részt, majd közös vacsorával
zárták az eredményes napot. *Tovább a cikkhez*

Kodály hétvége
Idén 26. alkalommal tartotta meg a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség a
nagy népszerűségnek örvendő Kodály
hétvégét. Bostontól Washingtonig 120
cserkész vett részt az eseményen. Kodály
szellemiségében ismerkedhettek meg a
gyerekek az alföldi nép kultúrájával a
népdalokon, hangszeres és kézműves
foglalkozásokon keresztül. A programok
forgószínpad-szerűen zajlottak, rendkívül
színes és érdekes hétvégét biztosítottak a
cserkészek a résztvevőknek. *Tovább a
cikkhez*

Nagyböjt - Negyven nap húsvétig
A hamvazószerdával kezdődő, húsvétvasárnapig tartó nagyböjtöt Jézus 40 napi
böjtölésének és kínszenvedésének emlékére tartja a keresztény egyház. A nagyböjt
utolsó hete a nagyhét, az ezt megelőző, virágvasárnappal záruló hetet pedig
többfelé virághétnek nevezik.
A negyvennapos böjtölés szokása a VII. században alakult ki, törvénybe II. Orbán
pápa iktatta 1091-ben. Ezt az időszakot alapvetően a tiltások jellemezték: tilos volt
lakodalmat, bálokat tartani, a katolikusok nemcsak zsíros ételeket és húst nem
ehettek, hanem sokáig bármiféle állati eredetű eledel (tej, tejjel készült ételek és
tojás) fogyasztása is tiltott volt – ez a későbbiekben enyhült, a XX. század elejétől
pedig csak hamvazószerdára, a pénteki napokra és nagypéntektől nagyszombat
délig tartó időszakra vonatkozik a szigorú böjt.
A nagyböjt beállta és a bálok, zenés mulatságok rendezésének tilalma azonban
korántsem jelentette a különféle szokások, népi játékok megszűntét vagy
felfüggesztését. Az elsősorban a palóc vidéken és a Dél-Dunántúlon elterjedt
karikázásra, mely egyfajta leánykörtánc, nem vonatkozott a tiltás, ahogyan a
szinalázásra sem: itt a körben álló fiatalok énekére táncolt középen egy-egy pár.
Szintén a fiatalok (többnyire lányok) vasárnaponként kapus játékkal, a Bújj-bújj, zöld
ág-at énekelve vonultak végig a falun.
A mancsozás egyfajta labdajáték: magasba dobott labdát kellett eltalálni a
mancsozóbottal, melyet a legények faragtak a nekik tetsző lányoknak.
A nagyhét napjaihoz praktikus és mágikus cselekedetek is kötődtek, például a ma is
szokásos általános nagytakarítás, a tűz- és vízszentelés. Nagypénteken tilos volt
mindenféle állattartással és földműveléssel kapcsolatos munkát végezni, valamint
szőni, mosni, de például kenyeret sem sütöttek ezen a napon, mert a hiedelem
szerint kővé vált volna.
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