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Programjaink

Január 3-12.
Nyári tábor
Echuca, Ausztrália
Január 3-13.
Kerületi Jamboree
Viktória, Ausztrália
Január 18-20.
Téli tábor - montreális
csapatok
QC, Kanada
Január 27.
Kiscserkész
kirándulás
Hamilton, Kanada
Február 16-18.
Cserkész téli tábor
Hamilton, Kanada
Március 3.
Gulyás ebéd és
tábortűzi délután
Hamilton, Kanada
Március 15.
Csapat kirándulás
Hamilton, Kanada
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Clevelandi cserkészek őszi
kirándulása
Egész napos programon vett részt a fiú- és
lánycsapat, de saját és korosztályos programmal is
készültek a fiatalok számára. A vezetők érdekes
játékokkal, közös táncpróbával és métaversennyel
várták a cserkészeket. A lányok kézművesfoglalkozáson a közelgő ünnepekre készülve tököt
festettek, majd karkötőt fontak. A cserkész
korosztály tábori építményeket készített a
kiscserkészek segítségével, ezáltal őket is
beavatták a csomózás rejtelmeibe. Miután mindenki
elfogyasztotta ebédjét, a vezetők stafétajátékokkal
mozgatták meg a csapatot. Késő délután még egy
kisebb portya és rohampálya is belefért a
programba. *Tovább a cikkhez*
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Írországban indul a cserkészet
Fángli Márti London mellől, Lengyel Bálint és Bányai Kati Budapestről érkezett
Írországba, hogy segítsenek az írországi magyaroknak, hogy létrejöhessen az
Írországi Magyar Cserkészcsapat. Mintha a bölcsek kövét keresnénk, és Mártiék
hoznák a titkos receptet, hiszen Márti angliai tapasztalatból tudja, milyen
cserkészcsapatot létrehozni a semmiből.
Délelőtt a cserkészet történetével és szellemiségével ismerkedtek: kapcsolódni
segít, gyökértelenség helyett összefonódó lelkek számára teremt teret, visszavezet
a természetbe. A résztvevők motivációjában a közös pont a személyes érintettség,
annak a vágya, hogy a következő generációnak továbbadjam, megteremtsem, amit
én kaptam. A vezetők bíznak abban, hogy van lehetőség tenni a
gyerekekért. *Tovább a cikkhez*

60. Cserkészbál Buenos Airesben
A Hungária Klub adott otthont 2018. október 27-én a 60. Cserkészbálnak, amelyre több,
mint kétszázan ellátogattak. A rendezvényre régi magyar úri viseletben: díszmagyarban és
bocskaiban érkezett a vendégsereg. Erőteljes nyitányként a díszmagyarba öltözöttek
bevonulására után eltáncolták a palotást. Az idei elsőbálozó lányok bemutatására került
sor. Ezután a magyar étterem ünnepi menüsorát kóstolták végig a vendégek. Az este
zárásaként a cserkészliliom formájában letett gyertyák, mint tábortűz köré gyűltünk
mindannyian közös éneklésre. A résztvevők visszaidézhették a cserkésztáborok
hangulatát, ahol a tűz mellett a magyar népdalokat énekelve összetartó közösséggé
formálódtak. *Tovább a cikkhez*

Szent Mihály Nap New Jersey-ben
A garfieldi Bodnár Gábor Cserkészházban már második éve működik egy magyar óvoda,
ami két helyi cserkészédesanya komoly háttérmunkájának köszönhetően jöhetett létre. Az
óvoda heti kétszer várja a magyar közösségbe vágyó 3-6 éves gyerekeket. Idén tizenegy
gyerek jár a “cserkész oviba”. Az itteni ösztöndíjasok pedig felcsapnak óvónőnek, illetve
óvóbácsinak. Október 11-én Szent Mihály napot ült az óvoda apraja-nagyja. A gyerekek
behajtották a bárányokat az éppen kezdődő eső elől. A gazdától megkapták a munkájukért
járó tisztességes bért, amit el is költhettek a helyi vásárban. Csak úgy porzott a
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cserkészház padlója, ahogy a tizenegy óvodás, a szülők és nagyszülők ropták a
táncot! *Tovább a cikkhez*

Napsütés, iskola, óceánpart - iskolatábor Ausztráliában
Sikeresen lezajlott a Gold Coast-i Szivárvány Magyar Iskola első tábora október 1-6. között
a Sunshine Coast Recreation Centre-ben. A gyerekek délelőtt a magyar iskolában
foglalkoztak a magyar nyelvvel, délután pedig cserkészfoglalkozáson és izgalmas
programokon vettek részt, mint evezés, íjászat és falmászás, számháború, úszás,
hadijáték. Több programot is szerveztünk az óceánpartra, hatalmas élmény volt ilyen
környezetben foglalkozásokat tartani. A gyerekekkel igyekeztünk megismertetni a
cserkészet alapjait. Táborunk tematikája Mátyás király volt, királlyá választásának 560.
évfordulója alkalmából. *Tovább a cikkhez*

Egy új csapat létrejötte kezdetek Hamburgban
Menkéné Pintér Magdolna, az ÉszakNémetországi Magyar Református
Lelkigondozói Szolgálat lelkészében és
Brockhauser Sándorban fogalmazódott
meg a gondolat, hogy meg kellene
honosítani a hamburgi magyarság
körében a cserkészetet. Beindításhoz
pedig a Kőrösi Csoma Sándor Program
ösztöndíjasának segítségét kérték. 2018.
szeptember 15-én elkezdődött az első őrsi
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foglalkozás, közel egy tucat 8 év feletti
gyermekkel. Miután a foglalkozások
rendszeressé váltak, már jöhetett az első
teljes hétvégés portya. A keretmesével az
indiánok mindennapjait elevenítették fel
népdalokkal, hajóépítéssel,
fogadalomtétellel, küzdelemmel csapattá
váltak. *Tovább a cikkhez*

14 cserkésztiszttel
gyarapodott az
összmagyar csekrészet
A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
2018. október 21-28. között tartotta 6.
tiszti tanfolyamát Hollókőn. 14 jelölt és 7
kiképző vett részt a tanfolyamon, ahol 6
régió cserkészei képviseltették magukat
(Délvidék, Erdély, Felvidék, Horvátország,
Magyarország, Nyugat Európa és ÉszakAmerika). A képzések során betekintést
nyertek a jelöltek a fórum szövetségeinek
munkájába és egyes cserkészcsapatok
életébe. A képzés egyik célja a
tapasztalatcsere, a cserkészvezetők közti
kapcsolatépítés és a szorosabb
együttműködés kialakítása. A közös
képzés jó alapot adott a további határon
átívelő összmagyar programok és
összefogás megvalósításához. A
képzésről lelkes, öntudatos, lendülettel teli
elkötelezett cserkészvezetők indultak
haza, hogy tovább folytassák a
cserkészmunkát. *Tovább a cikkhez*
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Sátoraljaújhelyen találkoztak a magyar
cserkészszövetségek
2018. október első hétvégéjén tartotta a Magyar Cserkészszövetségének Fóruma
közgyűlését Sátoraljaújhelyen. A gyűlésen képviseltette magát minden magyar
cserkészszövetség. A háromnapos találkozó első napján a Zempléni kalandparkot,
Sátoraljaújhely Városházát és Levéltárát tekintette meg a társaság. A Fórum ülése a
szövetségek féléves beszámolóinak ismertetésével kezdődött. A résztvevők meghallgatták
annak a felmérésnek az eredményét, amely magyar cserkészet vezetőképzéseinek a
céljait hasonlította össze. A gyűlés elhatározta a közös vezetőképzési naptár
összeállítását. A cserkészvezetők megvitatták a Határtalanul táborok által nyújtott
lehetőségeket, meghatározták a következő félév céljait és programjait. Az MCSSZF 2019.
tavaszi ülését Muzslyán, őszi ülését Komáromban tartja. *Tovább a cikkhez*

Őszi kirándulás a
wallingfordi csapatnál
A Wallingford-i 3. sz. Beodray Ferenc
cserkészcsapat október 21-én élte át első
igazi ottalvós sátorozását, másnap
délután pedig egy közös kirándulásra
indultak. Miután megérkeztünk Stratford
gyönyörű kis erdejébe, felvertük a sátrakat
majd őrsönként gyülekeztünk a
zászlótéren. Építkezéssel, tábortüzekkel,
sok játékkal és énekléssel,
számháborúval telt a nap, valamint
megemlékeztünk október 23-ról és a
cserkészet fontosságáról is beszéltünk.
Mindenki, ha fáradtan is, de mosollyal az
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arcán tért haza. Alig várjuk a
következőt! *Tovább a cikkhez*

Milyen is a cserkészet Zürichben
Közel négy évtizede a Bruder Klaus plébániatemplom parókiáján található a zürichi
magyar cserkészek főhadiszállása. Történetük több, mint 60 évre nyúlik vissza. Az 1956os forradalom leverése után a Svájcba érkezett menekültek 1957-ben alapították meg az
első helyi cserkészcsapatokat. A jelenleg működő két zürichi csapat összlétszáma 30-40
fő. A zürichi cserkészek havonta kétszer-háromszor gyűlnek össze őrsi összejövetelre. A
gyerekeket szüleik leggyakrabban a magyar nyelv gyakorlása, a hagyományok
megismerése, gyakorlati tudás elsajátítása és életre szóló barátságok miatt viszik
cserkészetre. A foglalkozások végén ma is ropogva ég a zürichi magyar cserkészek tüze,
füstje pedig messze száll az égen, talán éppen Magyarország felé. *Tovább a cikkhez*

Újévi köszöntő vers
Háromszéki népdal
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
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Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg
Ez új esztendőben!
Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!
Forrás: folkradio.hu
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