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Programjaink

December 2.
Mikulás ünnep és
lángos vásár,
Hamilton, Kanada
December 7.
Mikulás est,
Cleveland, OH
December 8.
Mikulás piknik,
Cserkészpark,
Warburton, Australia
December 14.
Öregotthon
látogatása,
Hamilton, Kanada
December 16.
Gyertyafényes est,
Magyar Központ,
Wartirna, Australia
December 16.
Karácsonyi műsor
Frankfurt,
Németország
December 17.
Karácsonyi évzáró
ünnepség,
Sydney, Ausztrália
December 21.
Karácsonyi
ünnepség,
Cleveland, OH
December 22.
Vezetői karácsonyi
összejövetel
Hamilton, Kanada
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A hagyomány megtartó ereje sikeres clevelandi Cserkésznap
A Clevelandi Cserkész Barátok Köre idén is
szeptember első vasárnapján rendezte meg az
ohiói magyarok egyik legnépszerűbb közösségi
eseményét, a Cserkésznapot. A hőség ellenére
most is közel háromezer látogató érkezett a Német
Park területére, hogy a magyar ízek, a muzsika és a
magyar nyelv megtartó ereje által újra átélje az
összetartozás érzését. Szentmisére és
istentiszteletre gyűltek össze a résztvevők. Egész
nap sültek a lángosok, a kürtőskalács, kígyóztak a
sorok a magyaros menüért. Játékkal,
kézműveskedéssel, vásárral, focimeccsel várták a
látogatókat. A Hazajáró csapata filmbemutatót
tartott, végül a magyarországi Üsztürü zenekar
húzta a talpalávalót. *Tovább a cikkhez*

Attila eljegyzése - európai
cserkészeink akadályversenye
A hajdani Magyar Gimnázium közelében található
Kastl-Mennersberg-i Hárshegy cserkészparkban
tartották idén is a KMCSSZ 1. kerületének 30.
akadályversenyét. A gyerekek cserkész- és
magyarságismereti próbáztatásán Attila eljegyzése
elevenedett meg a germán királyleánnyal, Ildikóval.
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December 22.
Betegek látogatása,
Ottawa, Kanada
December 23.
Betlehemezés és
süteményvásár,
Ottawa, Kanada
December 28-30.
Vezetői
továbbképzés,
Ontario, Kanada

Csodálatos napsütéssel, közel 180 fővel és
rendkívül jó hangulattal találkozhatott az a
szerencsés hun leány és legény, aki szeptember 28
és 30 között részt vett az akadályversenyen. A
hétvége most sem csak a megmérettetésről szólt,
hanem alkalmat adott egy kis történelmi
betekintésre is, Attila és a Hun Birodalom
korszakába. *Tovább a cikkhez*

Stuttgarti cserkészek emlékműsora Mátyás királyról
Az idei Mátyás király emlékév keretében a stuttgart-i 81. sz. Dobó István cserkészcsapat
cserkészei (kiegészülve az ulmi raj lelkes tagjaival), műsorral készültek a stuttgart-i Szent
Gellért magyar katolikus egyházközség számára. Az előadásra a vasárnapi szentmise
után került sor a templomban. Először Dr. Trempfli Imre atya köszöntötte a híveket, és
Mátyás király történelmi, kulturális szerepéről beszélt. Ezt követően a cserkészek
vetítéssel és egy Mátyásról szóló legenda előadásával emlékeztek meg királyunkról.
Elhangzott több vers és ének is az uralkodóról, majd pedig a cserkészek szülei egy
agapéval vendégelték meg a nézőközönséget. *Tovább a cikkhez*

Betyárok vetélkedője körzeti pünkösdi tábor
Közösen táborozott három napig 65
cserkész, vezető és felnőttcserkész
Bernből, Genfből, Zürichből és
Németországból. A bandák díszes
fokosokat készítettek egy titkos jellel, a
helyes szerszámkezelést sajátították el és
a betyáréletről is sokat tudtak meg a
résztvevők. A betyárokkal rejtőzködő
gyakorlaton, portyán, terepjátékon
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vehettek részt az ifjak. Éjszakánként a
bátrabbak lopózva aranyat kerestek.
Kiscserkész ígéretet is tettek a jelöltek.
Végül az öt banda megharcolt egymással,
azzal a céllal, hogy minél több aranyat
gyűjtsenek, és megvédjék azt a többi
banda elől.
*Tovább a cikkhez*

Sík Sándor Cserkészpark
Szeptember harmadik hétvégéjén tartotta
őszi ülését a Sík Sándor Cserkészpark
parkfenntartó bizottsága.
Gyűlésükön felmérték a park helyzetét, az
előző évi tervek megvalósítását, valamint
az igények függvényében új célokat tűztek
ki a következő évekre. Egyik legnagyobb
figyelmet igénylő rendezvény a 2020-ban
megtartandó, jubileumi nagytábor, melyre
közel ezer táborozót vár a cserkészpark.
Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a
vezetőképző táborok igényeire is. A célok
között szerepel újabb épületek emelése,
illetve táborozásra alkalmas további
területek megnyitása.
*Tovább a cikkhez*

A New York-i
cserkészkörzet
szavalóversenye
A KMCSSZ New York-i körzete egyik
legnagyobb programja a kétévente
megrendezett szavalóverseny döntője. Az
idei döntőt is a csapatok “házi” versenye
előzte meg, amelyen a továbbjutók április
13-án, a Washingtonban rendezett döntőn
vehettek részt. 26 továbbjutó versenyzett
egy kötelező és egy szabadon választott
verssel. Fiataljaink komolyan vették a
feladatukat és ismét bebizonyították, hogy
Magyarországtól több ezer kilométerre is
virágzik a magyar költészet iránti
érdeklődés. A következő megmérettetés
2020-ban, Wallingford, Connecticutban
kerül megrendezésre.
*Tovább a cikkhez*
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Élménydús nyelvtábor
Venezuelában
Július 22-én érkeztünk 53-an, diákok,
vezetők, tanárok, szülők, leküzdve az
országunk helyzete miatti nehézségeket
is. Zászlófelvonással kezdődött a komoly
iskola program. A nyelvórák között
izgalmas előadások tették változatossá a
napokat. Strandolás sem maradhatott ki a
programból, a Karib tenger hullámai között
elsőrangú tengerparton élvezhettük a
napot. Néptánctanulás, ének és játék,
kirándulás, tábortüzek is színesítették a
programot. *Tovább a cikkhez*

60 éves a zürichi magyar
cserkészet
A II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatot
1957-ben alapították Zürichben, majd 5
évvel később alakult meg a Sarolta
lánycserkészcsapat, tehát kettős
jubileumot ünnepeltek április 14-én a
Zürich melletti Regensdorfban: a 60 és az
55 éveset. Minden generáció képviseltette
magát, aki valaha cserkészkedett
Zürichben. Csapathétvége keretében
ünnepeltek, ahol gyalogtúra, kirándulás,
próbázás előzte meg az ünnepséget.
Kézműves foglalkozással,
akadálypályával, kiállításmegnyitóval és
vetítéssel várták a résztvevőket. Az esti
tábortűznél Sarolta és Rákóczi a két
csapatparancsnok személyében
elevenedett meg. *Tovább a cikkhez*

94 vezetővel gyarapodott a KMCSSZ
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2018. augusztus 2-12. között folytak le a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi
vezetőképző táborai a Sík Sándor Cserkészparkban. Nyolc önálló táborban 302 résztvevő
dolgozott a tíznapos vezetőképző tábor alatt. A jelöltek az őrsök, rajok koordinálását és a
cserkészcsapatok vezetésének titkait sajátították el. A táboron résztvevő “minta”
kiscserkészek és cserkészek lehetőséget adtak rá, hogy a cserkészvezető-jelöltek valós
helyzetben kipróbálják az újonnan tanult vezetői fogásokat. Végül 38 őrsvezetővel, 25
kiscserkész-őrsvezetővel, 8 kiscserkész-segédtiszttel, 15 cserkész-segédtiszttel és 8
cserkésztiszttel gazdagodott a szövetség. *Tovább a cikkhez*

Lányok, menjünk a fonóba!
A téli időszakban a közösségi élet legfontosabb helyszíne a fonó volt. Kender- és
lenvászonból készültek a ruházat darabjai, az ágyneműk, kendők, zsákok, kötelek. A
fonó többnyire az őszi behordástól a farsang végéig tartott, több hónapos életét
befolyásolták az ünnepek, jeles napok is. Így például Katalinig énekeltek, táncoltak,
adventtől karácsonyig csendesebb időszak volt, majd farsang idején érte el a
fonóbeli szórakozás a csúcspontját, amikor különféle dramatikus játékokat adtak elő.
A fonóknak különböző fajtái voltak: korcsoportok szerint (asszonyfonók, lányfonók),
helyszín szerint (mindig más háznál vagy egy időre közösen béreltek házat), munka
jellegét tekintve (kalákás fonókban mindenki a háziasszony fonalát, vagy mindenki a
magáét fonta).
A fonás legrégibb eszköze a guzsaly. Nagyon sok közülük faragott, gazdagon
díszített, amit a legény ajándékozott szeretőjének. A fonóban a házasság- és
férjjósló eljárásokat közösen végezték. Ha valaki véletlenül magasra kötötte a
szöszt, úgy vélték, sokáig nem megy férjhez. A fonó volt a téli szórakozás és játék fő
színtere. A fonóban helye volt a mesemondásnak, balladáknak, daloknak. A játékok
főként a párválasztással voltak kapcsolatosak: "Megy a kosár", "Fordulj bolha",
"Kútba estem".
A fonónak rendkívül nagy jelentősége volt a fiatalok társas életében. A legények
a legényjáró napokon keresték fel a fonókat. A fonóbeli udvarlás kedvelt formája volt
az orsó leverése. A leesett vagy levert orsót csókkal kellett visszaváltani.
Íme néhány fonódal: http://mek.oszk.hu/06200/06234/html/nepdalok001007.html
Forrás: tudasbazis.sulinet.hu
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