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Programjaink

Július 25 augusztus 3.
Vezetőképző
tábor Európai kerület
Hárshegy, Kastl,
Németország
Augusztus 1-11.
Vezetőképző tábor
Sík Sándor
Cserkészpark, NY
Augusztus 15-18.
Kiscserkész tanyázás
Magyar tanya,
Herford, PA
Augusztus 31.
Apák napi ebéd
Melbourne, AUS
Szeptember 1.
64. Cserkésznap,
Clevelandi csapatok
Parma, OH
Szeptember 20-22.
Akadályverseny,
Európai kerület
Kastl, Németország
Szeptember 21-23.
Regös tábor, Ausztrál
kerület
Viktória, AUS
Szeptember 21-23.
Kiscserkész tanyázás
Viktória, AUS
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Bostoni továbbképzés keleti
parti és clevelandi vezetőknek
A KMCSSZ New York-i körzete idén is
megszervezte vezetői hétvégéjét az őrsvezetők
számára. Idén a bostoni csapat kapta a felkérést. A
körzet idén szívesen fogadott 16 cserkészt
Clevelandből egy közös hétvégére, melynek
különlegességét idén az is fokozta, hogy a
programot kiterjesztették a segédtisztek részére is.
A hétvégén 59 cserkész vett részt, ebből több mint
40 őv és 11 st. A vezetői hétvége elsősorban a
szakmai tudásbővítés szempontjából fontos, de jó
kapcsolatteremtési lehetőség is, ahol a vezetőknek
kivételesen nincs szolgálati kötelességük. A
segédtisztek amellett, hogy feladatot vállaltak,
részesei lehettek az élményeknek,
szórakozásnak. *Tovább a cikkhez*

Közgyűlést tartott a KMCSSZ
2019. március 23-án a New Brunswick-i Teleki Pál
Cserkészházban közgyűlést tartott a KMCSSZ. Idén is
minden kerületünk képviselve volt. Lendvai-Lintner Imre
elnök beszámolójában helyzetjelentést tett a szövetség
általános helyzetéről, külön kitért szövetségünk kielégítő
anyagi helyzetére. Helyzetjelentést adott a Kárpátmedencei kapcsolatainkról a testvérszövetségekkel. Kitért
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a következő évek kihívásaira: a felső vezetők utódlásának
kérdésére, a cserkészet minőségének megtartására, a
létszámnövekedés által keltett gondokra és kihívásokra.
Dömötör Gábor alelnök és Szentkirályi Pál vezetőtiszt
beszédében az elmúlt két év munkáját értékelte. Szórád
Gábor főtitkár, a központi iroda munkájáról és a
szövetségi ügyintézésről számolt be. Következett a
részleges tisztújító szavazás. A közgyűlés megszavazta
az Intéző Bizottság által beterjesztett jelöltek teljes
listáját.*Tovább a cikkhez*

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma Muzslyán
A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2019. május 4-én tartotta tavaszi ülését a
magyar cserkészet bölcsőjénél Nagybecskereken (ma Szerbia). Ünnepség
keretében leleplezték és megkoszorúzták az újjáalakulás 30. évfordulója alkalmából
állított emléktáblát.
A résztvevők összeállítottak a magyar cserkészek számára egy jövőképet, amit
követve fokozatosan szorosabbra vonják a tagszövetségek együttműködését.
A katolikus cserkészek lelkiségi mozgalma, a Táborkereszt vállalta, hogy összefogja
a 2020-ban Budapesten tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülő
cserkészek munkáját. A regöscserkészek is beszámoltak munkájukról az ülésen. A
Fórum elképzelése, hogy ilyen lehetőséget biztosítanak majd a többi szakág
képviselőinek is. *Tovább a cikkhez*

file:///C:/Users/Anna/Desktop/MCS_2019_3.html

2/7

2019. 08. 22.

*|MC:SUBJECT|*

Támogatói ebéd a
montreáli magyar
cserkészet javára
A Szent Margit leánycserkészcsapat, és a
23. számú Szent László fiúcserkészcsapat
március 24-én tartotta meg a támogatói
ebédjét. A szentmisét követően, a
montreali Magyarok Nagyasszonya
Plébánia Mindszenty termében került sor
az ebédre. Az előkészületekben a
cserkészek, valamint a cserkész szülők
segédkeztek. Az eseményen több magyar
szervezetet vezetői jelen voltak. A
résztvevők száma körülbelül 160 fő volt. A
cserkészcsapatok sütemény- és
tombolavásárral, és egy kiállítással is
készültek.*Tovább a cikkhez*

Nagy sikerű cserkészbál
Clevelandban
Hatvanharmadik alkalommal rendezték
meg május 4-én Clevelandban a
Cserkészbált, ami a helyi
cserkészmozgalom egyik legnagyobb
éves eseménye. Nemcsak a felnőtt korba
lépő fiatalokat mutatják be ebből az
alkalomból, hanem a cserkészet is
megmutatkozik a szélesebb társadalmi
nyilvánosság előtt. Idén 220-an
ünnepeltek a Woodside Event Center
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dísztermében, és a jól sikerült bál valóban
a fiatalokról szólt, az elsőbálozók
bemutatták táncukat. Éjfélkor pedig a
Cserkész Regös Csoport palotás
bemutatója koronázta meg az
estét. *Tovább a cikkhez*

70 éves a KMCSSZ első
tengerentúli csapata
1949-ben egy kis csoport Európából
érkezett cserkészvezető összejött
Brazíliában, hogy megalakítsa a II.
világháború utáni első tengerentúli magyar
cserkészcsapatot, a 13. sz. Szondi
György csapatot. Az azóta eltelt évtizedek
alatt sok száz fiatal nőtt fel a csapatban,
sok élményen keresztül magáévá téve a
cserkészet és magyarság gazdag értékeit.
2019. május 25-én ünnepelte a csapat
fennálásának 70. évfordulóját. Közel száz
fiatal és idősebb cserkész és
cserkészbarát jött el a nagy ünnepélyre.
Az ünnepélyen részt vett Lajtaváryné
Buza Marika cserkésztiszt, egyike
azoknak, akik 1949-ben Rio de
Janeiroban megalakították a csapatot. Volt
számháború, volt népi gyerekjáték, sőt
izgalmas cserkészismereti verseny is. Az
esti tábortűznél pedig megelevenedtek a
csapat régi vidám számai, valamint
elhangzott a csapat által ismert sok szép
népdal *Tovább a cikkhez*
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A stuttgarti magyar bál cserkész előadásának sikere
Idén 44. alkalommal rendezték meg az Európa legnagyobb báljaként emlegetett Stuttgarti
Jótékonysági Magyar Bált. A résztvevő vendégek Németország számos városából
érkeznek, de találkozhattunk itt svájci és ausztriai magyarokkal is. Mint minden évben, a
cserkészek ezúttal is műsorral kedveskedtek, valamint a tombola árusítása is a cserkészek
feladata volt. A műsor témájául idén a vérszerződés történetét választották, melyet alapos
történelmi felkészülés előzött meg. Az etelközi eskü szavai emlékeztetnek minket arra,
hogy őseink leszármazottai mi magunk vagyunk. Küldetésünk ma is van: “Úgy élj, hogy Te
legyél virágnak virága”, valamint: “Élni csak hősként érdemes…”. Ezt tarisznyáltuk a
helyszínen a magyarok szívébe. *Tovább a cikkhez*
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Fogadalom- és ígérettétel a wallingfordi cserkészeknél
Március 10-e nagyon fontos nap volt a Connecticut-i 3. sz. Beodray Ferenc
cserkészcsapat életében. A Nyuszi őrs tagjai ígéretet tettek, a pöttyös nyakkendőt kékre
cserélték, a Süni őrs tagjai pedig fogadalmat tettek és a kék nyakkendő helyett új zöldet
kaptak.
Ahogy a szívhez szóló beszédekben elhangzott, külhonban a magyar nyelv az ablak a
világra. Magyar cserkészként, ez az a nyelv, amin kommunikálni tudunk a világ bármelyik
országában élő magyar cserkészeivel. Messze vagyunk egymástól, de együtt zengjük
ugyanazokat a magyar népdalokat, együtt viseljük a Hungária jelvényt az egyenruhánkon
és együtt tisztelgünk a Magyar Himnuszt énekelve. És amikor találkozunk, úgy köszöntjük
egymást „Jó munkát!”. Mind testvérek vagyunk. *Tovább a cikkhez*

Magyarország Barátja
díjban részesült a
KMCSSZ
A Magyarország Barátai Alapítvány újra
vendégül látta Budapesten a szerte a
világban élő tagjait, hogy egy gazdag
programban találkozzanak hazánk vezető
személyiségeivel és a magyar kultúra
nyújtotta élményekkel. A találkozó során
harmadik alkalommal adták át a
Magyarország Barátja Díjakat. A
kitüntetésre olyan jelölteket terjesztenek
fel, amelyek az elmúlt években
hozzájárultak Magyarország pozitívabb
megítéléséhez. „Meghatódtunk, amikor
megtudtuk, hogy mi kaptuk a díjat, mert ez
az első alkalom, amely nem a múltbeli
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munkánkat, hanem a jelenlegit ismeri el” –
így köszönte meg a kitüntetést Szórád
Gábor, a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség főtitkára. *Tovább a
cikkhez*
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