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Programjaink

  

Február 24.
 Cserkész ebéd

 Cleveland, OH
Március 2.

 Családi kirándulás
 Melbourne, Ausztrália

Március 2-3.
 Tiszti Konferencia

 Los Angeles, CA
Március 3.

 Gulyás ebéd és
tábortűzi délután

 Hamilton, Kanada
Március 6.

 Anyák napi ebéd s
tábortűz

 Vancouver, Kanada
Március 15.

 Csapat kirándulás
 Hamilton, Kanada

Március 24.
 Cserkész ebéd

 Montreal, Kanada
Április 6.

 Nemzetközi
Cserkésznap

 Los Angeles, CA
Április 12-13.

 Sziklatábor
lelkigyakorlat

 Cleveland, OH
Április 14-22.

 Regös tábor (Európai
Kerület)

 Németország

Berlini lánycserkészek biciklis
kirándulása

 A 86. Apáczai Csere János cserkészcsapat
Boglárka őrse felkerekedett november második
szombatján, és a berlini Tiergartent célozták meg.
A német főváros Európa legbiciklibarátabb városai
közé tartozik. A bringatúrán átvettük a kétkerekű
járgányok történetét a velocipédtől napjainkig. A
parkban fellelhető fafajtákat azonosítottuk be
levelük alapján. Természetesen nem maradhatott ki
a levélkupacokba ugrálás sem. Az utolsó
állomásunknál egy térkép alapján kellett
megtalálniuk az eldugott kincset. Megemlékeztünk
elhunyt szeretteinkről Mindenszentek kapcsán,
illetve Szent Márton életébe is betekintést
nyerhettünk. *Tovább a cikkhez*

Berlini cserkészek Drezdában
népszerűsítették a mozgalmat

 Felkérést kaptunk, berlini cserkészek, hogy Drezdában
tartsunk cserkészfoglalkozást, mert a helyi szülők
cserkészetet szeretnének indítani. Felelősségünknek
éreztük, hogy minden segítséget megadjunk a helyi
közösségnek. Rövid éneklést követően megjelent maga a
Mikulás, aki az ajándékozás mellett csoportokra is
osztotta a gyerekeket. A kicsik kézműves foglalkozásba
kezdtek. A nagyobbak a közeli parkban játszottak.
Eközben egy fa mögül előbújt Bi-Pi, a cserkészmozgalom
alapítója, aki a két kiscserkész törvénnyel ismertette meg
a gyerekeket. A tábortűzön kicsik, nagyok, szülők, együtt
vidám éneklésbe kezdtek. Cserkész-időutazással zártuk
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Április 20.
 Kiscserkész

tojáskeresés
 Cleveland, OH

Április 27.
 Cserkészvacsora

 Hollywood, CA

 

a jó hangulatú napot, illetve számos személyes
beszélgetéssel alapoztuk meg a Berlin és Drezda közötti
kooperációt. *Tovább a cikkhez*

Tiszti Konferencia Buffaloban
 Az idei konferencia egyik legfontosabb témája a 2020-as Jubi tábor volt. A

szervezők munkacsoportokban ötletekkel, előadásokkal készültek. A program
mellett a konferencia lehetőséget ad a vezetőknek megismerkedni a KMCSSZ
elnökségével. „Még hiszek...?!.” címmel a hit mindennapokban betöltött szerepére
és fontosságára próbáltak rámutatni.

 A hétvégén az intéző bizottság is megtartotta gyűlését. Ezen a hétvégén az Európai
Kerület szintén tiszti konferenciát tartott. Kaliforniában márciusban lesz tiszti
konferencia, valamint délen Ausztrália, Argentína és Brazília is tart hasonló jellegű
összejövetelt. *Tovább a cikkhez*

65 éves montreáli évforduló
 Kerek évfordulót ünnepelnek idén a montreáli cserkészcsapatok. 65 évvel ezelőtt alakult

meg a 37. Szent Margit lánycserkészcsapat és a 23. Szent László fiúcserkészcsapat. Az
évforduló méltó megünnepléseként november 3-án Jubileumi Cserkészbál keretében
mutatkoztak be az első bálozó montreáli cserkészek.

 Nagy múltra tekint vissza a cserkészet Montreálban: a több emberöltőt felölelő idő alatt
több száz gyermek nevelkedett, illetve felnőtt fordult meg a szervezet kötelékében.
Emlékezés, hálaadás és előretekintés, múlt, jelen és jövő szimbolikus összekapcsolódása
adta a bál és az ünneplés mottóját. A 65 év nemcsak ünneplésre ad okot, hanem
felelősségvállalásra is kötelez: a jövő cserkészeinek a kinevelésére.*Tovább a cikkhez*

http://www.kmcssz.org/vindex.php?hiresemeny=1e17
http://www.kmcssz.org/vindex.php?hiresemeny=1d27
http://www.kmcssz.org/vindex.php?hiresemeny=1dcf
http://www.kmcssz.org/vindex.php?hiresemeny=1d1b
http://www.kmcssz.org/vindex.php?hiresemeny=1ddb


2019. 02. 20. *|MC:SUBJECT|*

file:///C:/Users/jakabannamaria/Downloads/MCS_2019_1.html 3/6

Clevelandi Regös Csoport 45 éves jubileumi műsora
 Fennállásuk 45. jubileumát nagyszabású gálaműsorral ünnepelték a Clevelandi Cserkész

Regös Csoport tagjai november 10-én, a Lakewood-i középiskola dísztermében. A
bölcsőtől a sírig c. előadásukban bemutatták azokat a néptáncokat és hagyományokat,
amelyeket a közösség évtizedek óta ápol. Az előadásban egy leány életét követhettük
végig a születéstől a halálig, illetve az élet állandó körforgását, ahogyan a tudás
átöröklődik a következő nemzedéknek. A 120 résztvevővel megvalósult műsor most is
nagy sikert aratott. A műsorban különböző tájegységek táncait mutatták be Kazártól
Kalocsán át egészen Kalotaszegig. A talpalávalót a torontói Gyanta zenekar és a helyi
Harmónia együttes húzta. Életerős és megújuló közösség viszi tovább Clevelandben
őseink örökségét.*Tovább a cikkhez*

Táboroztak a Sao Paulo-i
cserkészek

 A 13. sz. Szondi György cserkészcsapat
2018. november 2-4. között rendezte meg
hagyományos tavaszi táborát a Minas
Gerais állambeli Gonçalvesben, a Dénes
család meseszép birtokán. A cserkészek
ezúttal a honfoglalás idejébe repültek
vissza, mely során a cserkészvezetők által
eljátszott 7 vezér irányításával megtalálták
a Kárpát-medencét, majd el is foglalták
azt. A tábor 22 résztvevője 5 őrsbe
csoportosult. Mivel a tábort több
kiscserkész is már zöld nyakkendő
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birtokában remélte elhagyni, a pénteki nap
folyamán tartottak egy intenzív ismétlést a
szükséges jártasságokból. A napot nem is
tudták volna tökéletesebben lezárni, mint
egy jó hangulatú tábortűzzel. Másnap, a
Honfoglalás során számháborúval kellett
legyőzni a már Kárpát-medencében
tanyázó avarokat. *Tovább a cikkhez*

Sikeres iskolatábor
Észak-Nyugat USA-ban

 A KMCSSZ támogatásával elsőként
tarthattunk iskolatábort Washington
államban. November 21-25. között, a
Hálaadás hetében 17 gyermeket vittünk
11 felnőtt segítő kíséretében egy
hegyekkel és folyóval övezett Észak-
Washington-i tanyára. A tananyagot
Hunyadi Mátyás éve miatt a legendás
király és lovagi tevékenységek alapján
állítottuk össze. Magyar írás, olvasás
gyakorlása mellett Hunyadi Mátyás
korának történelmével, legendáival,
művészetével is foglalkoztak a diákok.
Kicsik és nagyok egyaránt színdarabot
tanultak és díszletet készítettek, amellyel
a szülőket vártuk vasárnapi záró
előadásra. Kiemelkedő alkalom volt a
hálaadási vacsora, ahol mindenki
elmondhatta, miért hálás. *Tovább a
cikkhez*

Dobó Istvánnal találkoztak a stuttgarti cserkészek
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Lenningen mellett tartotta hagyományos őszi csapathétvégéjét a stuttgarti 81. számú Dobó
István cserkészcsapat, kiegészülve az Ulmból érkező rajjal. A negyven résztvevő között
akadtak kiscserkészek, nagycserkészek, roverek, sőt felnőtt cserkészek is. A csapat éves
keretmeséje idén a névadó Dobó István és Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regénye
alapján áll össze. A cserkészeknek csapatokban kellett számot adniuk cserkésztudásukról,
amellyel bizonyíthatták rátermettségüket. A magyar végvári vitézeknek esküt is kellett
tenniük. Nyolcan tettek kiscserkész fogadalmat, több mint tízen nagycserkész-, rover-, és
felnőtt cserkész fogadalmat. Másnap Dobó a vitézek élén számháborúba vezette a
cserkészeket, akik megszerezték Jumurdzsák féltve őrzött gyűrűjét is, és ezzel teljes
diadalt arattak.

 *Tovább a cikkhez*

Itt a farsang, áll a bál
A farsangi alakoskodás Magyarországon a 15. század óta ismeretes.
Jellemzője, hogy olyan ünnepi időszak, amelyben a hétköznapi élettől eltérő
dolgok történhetnek, felbomolhat a szokásos rend. Ahogy ilyenkor mondani
szokták: “a feje tetejére áll a világ”. A farsang a tél befejeződésére utal.
Ennyiben a téli ünnepkör része, de már előre, a tavaszra utaló mozzanatok is
megjelennek benne. 

Eleve egy ősi hiedelem hívta életre a hozzá kapcsolódó zajos mulatságokat. Azt
hitték ugyanis az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a Nap legyengül, és a gonosz
szellemek életre kelnek. Vigalommal, alakoskodással, boszorkánybábu elégetésével
akarták elűzni őket. A hosszú böjtre való felkészülésnek megfelelően ebben az
időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező.

  
A farsang időszaka a táncmulatságok legfőbb ideje volt, a falvakban a bálok
többsége a kocsmákban, vagy bérelt házakban zajlott. Minden társadalmi réteg
megrendezte ilyenkor a maga bálját, a szervezők általában a legények voltak. A
“batyus-bálokra” az ételt a lányok, az italt pedig a fiúk vitték, a zenészeket pedig a
bálozók közösen fizették ki. Fontos szerepük volt ezeknek a táncos mulatságoknak
a párválasztásban. A lányok ilyenkor bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki ha
tetszett neki a lány, kitűzte a kis csokrot a kalapjára.

A táncmulatságok mellett különböző játékokat, vetélkedőket rendeztek, de ilyenkor
volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. Aki pedig pártában maradt, azt ebben az
időszakban különösen durva, vénlánycsúfolókkal gúnyolták.

Világszerte, így a magyar nyelvterületen is a farsang adott alkalmat a különféle
jelmezek, maszkok felöltésére, s az ezekben való mókázásokra. A magyar falvakban
az alakoskodók beöltöztek ördögnek, kereskedőnek, cigányasszonynak, katonának,
koldusnak, menyasszonynak, kéményseprőnek, boszorkánynak.

  
A farsanghoz számos termékenységvarázsló illetve termésvarázsló cselekmények
és hiedelmek is kapcsolódnak. A szokások és hiedelmek zömének szempontjából
azonban többnyire farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd alkotja az
igazi farsangot. A záró három napot “farsang farkának” is nevezik.. Ezek a
felszabadult mókázás, vagy ahogyan mondják: a fordított világ napjai. Ezt mutatják a
zártkörű kocsmai asszonymulatságok, a farsangi paródiák (pl. temetésparódiák) és
az álesküvők.

http://www.kmcssz.org/vindex.php?hiresemeny=1e23


2019. 02. 20. *|MC:SUBJECT|*

file:///C:/Users/jakabannamaria/Downloads/MCS_2019_1.html 6/6

 
A hamvazószerdát követő napon az egynapos böjtöt felfüggesztették, hogy a
farsangi maradékot elfogyaszthassák. (“Inkább a has fakaggyon, mintsem az étel
megmaraggyon.” Kórógy) Ez volt a torkos- vagy tobzódócsütörtök. A következő
naptól kezdve azonban valóban nem ettek az emberek húst és zsíros ételeket
húsvét vasárnapjáig.

  
Forrás: sulinet.hu
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