2019. 11. 13.

*|MC:SUBJECT|*

KMCSSZ Hírlevél, LXXI.évfolyam,

vol.71.no.4

2019.4.szám

View this email in your browser

Honfoglaló akadályverseny a
Sík Sándor Cserkészparkban
Álmos fejedelmünk és fia, Árpád, a hét törzset
Programjaink

gyűlésre hívta. Az idei akadályverseny keretmeséje
a honfoglalás volt. Korosztályok szerint három
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altáborban összesen 350 cserkész gyűlt össze 16
csapatból. Egy csodálatos hétvégét töltöttek együtt
a Fillmore-i Sík Sándor Cserkészparkban.
Szombaton egész nap több száz kaftános és
süveges cserkész futkározott a három izgalmas
pálya között. A vitézek tanúbizonyságot tettek
gyakorlati és elméleti tudásukról. Az őrsi
desszertkészítés után szentmisén vettek részt a
cserkészek, este pedig tábortűz körül énekeltek.
Másnap a nyertes őrsök szalagot kaptak a
zászlójukra. *Tovább a cikkhez*

Észak-németországi cserkészek
tábora a Pro Libertate zászló alatt

A berlini 86. Apáczai Csere János cserkészcsapat májusjúnius fordulóján tartotta nyári táborát, ahol II. Rákóczi
Ferenc szabadságharcában küzdhettek a résztvevők. A
négynapos táborban a Pro Libertate zászló alá állt a
Hamburgban és Drezdában alakuló cserkészcsapat is. A
berlini csapat már február óta Rákóczi életével
ismerkedett, így a keretmese a csapattáborban
kerekedett ki. A tábor egyedisége abban rejlett, hogy
meghívottuk volt Kátai Zoltán Kossuth-díjas énekmondó,
aki kuruc dalokat tanított. Hogy a sereg ne rongyos
összeverődöttek hatását keltse, mindenki készített
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magának dolmányt, illetve nemezelhetett
lódingot. *Tovább a cikkhez*

A New York-i körzet 66. atlétikai versenye

Idén is megszervezte a New York-i cserkészkörzet nagyszabású Ifj. Keresztes Béla
atlétikai versenyét cserkészei számára. A versenyt ismét a Stephen R. Gregg Park
atlétikai pályáján tartották meg. Az erőmérés általában New York, New Brunswick,
New Jersey és Garfield csapatai között történik. Idén a versenyző fiúk és lányok
külön-külön, hét korcsoportban 36 éremért vetélkedhettek hárompróba, síkfutás,
valamint csapatváltó számokban. 31 közreműködő kapott okleveles elismerést,
köztük a 45 éven át szolgáló Imrányi Gáborné Andreánszky Erzsébet is. A fiúk
részéről a csapatversenyt a New Brunswick-i 5. sz. Bornemissza Gergely
cserkészcsapat, a leányoknál New Brunswickból, a 41. sz. Lórántffy Zsuzsanna
leánycserkészcsapat nyerte. *Tovább a cikkhez*

A cleveladi fiúcserkészek
kalandos kenutábora

A 14. számú Görgey Artúr cserkészcsapat
pontosan 50 évvel ezelőtt, 1969-ben
tartott kenu mozgótábort a pennsylvániai
Allegheny vízgyűjtőn. 2019. júniusában
pedig a clevelandi fiúcserkészek ismét vízi
mozgótábort tartottak a New York-i
Onoville-tól evezve dél felé majdnem a
gátig. Magyar irodalom volt a tábor kerete,
így néhány szemelvénnyel ismerkedtek a
második és harmadik generációs amerikai
magyar cserkészek a hét folyamán. A
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tábor egyik fénypontja a környékbeli
indián mesemondó és táncos látogatása
volt, aki szeneka nyelven köszöntötte
őket, és mesélt az őslakos törzs vallási és
életfelfogásáról, valamint a vízgyűjtő
történelméről.*Tovább a cikkhez*

Melbourne-i felnőtt
cserkészek 40 éve

Idén a csapat közel 40 éves múltra néz
vissza, ezért a téli táborukon
megemlékeztek a csapat alakulásáról és
főbb eseményeiről. Bodnár Gábor
szorgalmazta anno, hogy próbálják
összeszervezni az idősebb cserkészeket,
akik ki fognak maradni a cserkészetből.
Nekik megfelelő programtervet állítottak
össze: lovaglás, kajak-túra, nagy portyák,
regös munka. Az évek bebizonyították,
hogy érdemes volt, jó munkát végeztek és
még mindig együtt vannak. A tábori
kirándulásokon hajózás, portya, borpince
és ginkészítő gyár látogatása is volt a
programban. Egy élménydús téli tábort
zárt a csapat. *Tovább a cikkhez*

41. Tinódi Lantos Sebestyén Kerületi Regöstábor

Húsvéti locsolás; buzai népdalok, muzsika és tánc hirdette a feltámadás örömét
Türingiában. A KMCSSZ I. Kerületéből 150 cserkész és szülő érkezett a regöstáborba. A
tábor a lakodalmi népszokásokat mutatta be a párválasztástól a lánykérésen át a
lakodalomig az anyaországtól távol élő magyar cserkészeknek. A regöstábort kísérte a 2.
Regös Segédtisztképző Tábor. Az újonnan kiképzett hét segédtiszt a jövőben is biztosítja
a regös feladatkörök megfelelő szintű ellátását. A mezőségi falu, Buza énekei, táncai,
muzsikájának dallamvilága megelevenítették a Kárpát-medence hagyományait. A
kézműves foglalkozásokon pedig különböző mesterségeket sajátíthattak el a
résztvevők. *Tovább a cikkhez*
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Benyovszkynál
Madagaszkáron - svájci
körzeti tábor

Svájc három nagy városából érkeztek a
cserkészek és vezetők, hogy június elején
a hagyományos pünkösdi tábor keretében
találkozzanak. A tábornyitás keretében
tudták meg, hogy hajótöröttként épp
Madagaszkár szigetén járnak.
Megismerhették a tábor alatt gróf
Benyovszky Móric utazót, aki nagy
kalandok közepette sok országban járt,
végülis Madagaszkáron kötött ki és lett az
első és utolsó magyar királya. *Tovább a
cikkhez*

Első diaszpóra iskolatábor Kanadában

2019 februárjában hallottunk először Budapesten a Külföldi Magyar Iskolák Konferenciáján
a Diaszpóra Iskolatáborokról. Az ötlet annyira megtetszett néhány lelkes pedagógusnak és
segítőnek, hogy azonnal felvettük a kapcsolatot a KMCSSZ-szel. Július 22-én pedig a
Szent László Magyar Iskola szervezésében megnyitotta kapuját a Diaszpóra Iskolatábor
Maple Ridge-ben, a Camp Kanakaban. A 36 gyermek 4 csoportban csiszolta meglévő
ismereteit magyar nyelv és irodalom terén. A kerettörténet idén II. Rákóczi Ferenc és kora
volt. A gyerekek szintjüknek megfelelően, játékos módon képet kaptak a történelmünk
ezen korszakáról is. A napi 5 óra tanulás nagy része is játékos formában zajlott. A
drámapedagógia elemeit és társasjátékokat hívtunk segítségül. A tanulás után tánc, ének
és kézműves foglalkozások színesítették a tábor mindennapjait. *Tovább a cikkhez*
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Petőfi és Szent István a Karib-szigeten

Játékokkal egybekötött iskolatáborban, a karib-tengeri Margarita szigetén tölthettek el tíz
napot a gyökereiket jobban megismerni kívánó, Venezuelában élő magyar gyerekek és
fiatalok. Bár a Szent István és Szent Erzsébet cserkészcsapatok létszáma az utóbbi évek
kedvezőtlen gazdasági helyzete miatt jelentősen megfogyatkozott, a 25 táborlakó nagy
kedvvel, elszántsággal és lendülettel vetette bele magát a foglalkozásokba. Az idén
negyedik alkalommal, augusztus 1-11 között megrendezett programsorozat vázát a
délelőttönként a magyar órák alkották. Az interaktív, játékokkal színesített órák a diákok
különböző érdeklődési köreit figyelembe véve történelmi, földrajzi, kulturális, tudományos,
sport, gasztronómiai és magyarságismerettel kapcsolatos témákat érintettek. A tábor
végére a gyerekek elsajátították a cserkészethez és az alapvető társalgáshoz szükséges
szókincset. *Tovább a cikkhez*
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Hídépítés a KMCSSZ vezetőképző táborában

Augusztus 1-11. között a KMCSSZ megtartotta a már hagyományos vezetőképző táborát,
a Sík Sándor Cserkészparkban. Összesen 370-en vettek részt 8 országból és a Kárpátmedencéből. A tábor végére 27 új cserkésztiszttel, 38 segédtiszttel és 52 őrsvezetővel
gazdagodott a KMCSSZ több, mint 70 csapata! A résztvevők külön megemlékeztek arról,
hogy éppen 30 évvel ezelőtt, az 1989-es vezetőképző táboron sok olyan cserkésztiszt- és
segédtisztjelölt volt, akik több, mint negyvenéves szünet után, újra beindították a Kárpátmedencében és Magyarországon a magyar cserkészmozgalmat. A KMCSSZ a II.
Világháború és a rendszerváltás között áthidalta azt az időt, amikor nem lehetett otthon
cserkészkedni, így a híd lett ennek a tábornak is a jelképe. *Tovább a cikkhez*
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