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Csapatalapítás Dublinban
Cork után most Dublinban szerveztek a cserkészek
találkozót az érdeklődőknek, indul az új írországi
cserkészcsapat. A Corki Cserkészcsapat számos

Programjaink

foglalkozást és nyári tábort szervezett. Dublinban
Papp Vera áll a csapat élén, aki rendszeresen eljárt
Február 8.
Kiscserkész farsang
Cleveland, OH
Február 9.
Farsangi ebéd
Garfield, NJ
Február 14-16.
ŐV és ST
továbbképző hétvége
Mc Lean, VA
Február 14-17.
Téli tábor
Gresham, OR
Február 23.
Cserkész ebéd
Cleveland, OH
Február 28 március 1.
Csapatparancsnoki
konferencia
Hárshegy cspark,
Kastl, Németo.
Február 29 március 1.
Tisztikonferncia
San Francisco, CA
Március 14.
5. Aranyalma
szavalóverseny
Berlin, Németo.
Március 21.
Cserkészvacsora
Seattle, WA

a corki foglalkozásokra, azonban mostanra kiderült,
hogy Dublinban is érdemes lenne elindítani egy
csapatot. Vera segítőtársával, Farkas Nikolettával
és a szülőkkel fogadta a dublini magyar iskolák
képviselőit és az érdeklődőket. A foglalkozások
időpontját is véglegesítették, illetve a lehetséges
helyszínekről és a korcsoportok szerinti felosztásról
is esett szó. *Tovább a cikkhez*

A garfieldi kiscserkészek működő
gazdaságot látogattak meg
2019. október 19-én a magyar iskolai órák végeztével
több mint 30 kiscserkész indult el, hogy részt vegyen a
cserkészév első kirándulásán. New Jersey Boonton
településén egy kis farmot látogattak meg. Az állatokkal
való találkozás fontos volt a cserkészek számára, hiszen
megtanulhatták, milyen módon kell feléjük közeledni,
megismerkedhettek az állattartás felelősségével és a
mezőgazdasági munkálatokkal. Az élménydús nap a
cserkészházban zárult vacsorával és játékkal *Tovább a
cikkhez*
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Holland cserkészeink 1956-ra
emlékeztek
Október 20-án vasárnap a zeisti De Vonk
cserkészparkban a 70. sz. Attila cserkészcsapat
játékos módon emlékezett meg a forradalomról. Az
idősebbek, a sasok, szabadulószobában elrejtett
nyomokat kutatva ismerkedtek a szabadságharc
eseményeivel. A kisebbeknek, a mókusoknak, a
különböző zászlókon keresztül mutatták be az
országban lezajló eseményeket. A kis nemzet
szembeszállását az elnyomó nagy uralmak ellen,
Dávid és Góliát történetéhez hasonlították. A
megemlékezés harmadik eleme egy kiállítás volt régi
pénzekből, a forradalmat megelőző válság idejéből.
Végül a gyerekek rajzaiból is kerekedett egy kis
kiállítás, majd korabeli játékokat játszottak az
udvaron. *Tovább a cikkhez*

Alapkőletétel a Kastl melletti cserkészparkban
2019. október 12-én a Hárshegy Cserkészparkban ünnepség keretén belül alapkőletételre
került sor, melyen Dr. Szilágyi Péter miniszteri biztos mondott köszöntőt. Régóta
dédelgetett álom válik valóra a közösségi ház megépülésével. Jelenleg is nagy szerepet
tölt be a németországi cserkészet életében a Hárshegy Cserkészpark, de több éve
probléma, hogy nem tud annyi fiatalt befogadni, amennyit kellene, miközben egyre
népszerűbb a cserkészet a magyar közösségekben. A magyar kormány 110 millió forinttal
támogatja a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (BUOD) beruházását. Az
épület 100 fő befogadására lesz alkalmas, ahol egy nagy konyha és rendezvényterem kap
helyet, az emeleteken pedig kétágyas szobák lesznek.*Tovább a cikkhez*

Macskafogó akadályverseny Berlinben
A 86. Apáczai Csere János cserkészcsapat október 25-27. között egész hétvégés
programot szervezett a nyugat-európai cserkészkerület rovereinek. A keretmese az
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ikonikus magyar rajzfilm, a Macskafogó volt. Péntek este az Intermouse legjobb ügynökei
sereglettek Berlinbe, hogy végre véget vessenek a macskák uralmának. Grabowski
otthonában fogadta a nürnbergi, hamburgi, drezdai, stuttgarti, mainzi, bécsi és innsbrucki
cserkészegereket és ismertette az elkeserítő helyzetet. Az I. kerület roverei nem vették fél
egérvállról a küldetést és sikeresen vették az akadályokat, közben pedig Berlin látnivalóit
is megismerték. A napot tábortűzzel zárták. *Tovább a cikkhez*

Kiránduláson a readingi Szent-Györgyi cserkészcsapat
Három napos táborba indult a readingi Szent-Györgyi Albert cserkészcsapat Earlywoodba,
melyen közel harmincan vettek részt. A tábor során, megismerték a Dzsungel könyvét,
gyakorolták az építkezést, és megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatairól. A hétvége során az eltűnt Balu nyomába eredtek, erdei sakkot játszottak,
megtanulták az állatok nyomait, menedéket építettek Sír-Kán elől, a tábortűznél
felelevenítették Maugli gyerekéveit, részesei lehettek egy kiscserkész ígérettételnek és
egy cserkész-jelölt befogadásának is. A résztvevőkkel a jóról és Istenről beszélgettek,
majd mindenki elmondta, hogy mit jelent neki magyarnak lenni, és megemlékeztek az
1956-os forradalomról. és szabadságharc áldozatairól. *Tovább a cikkhez*

Évnyitó cserkésznap a readingi cserkészeknél
A hosszú nyár után a readingi cserkészek ismét találkoztak csapattársaikkal a Walter
Davies Cserkészparkban. Az évnyitón több mint 20 gyerek vett részt, köztük többen
újonnan csatlakoztak a csapathoz. A hétvége lebonyolítását Wack Krisztina és Lengyel
Bálint csapatfejlesztők segítették. A zászlófelvonás keretében Varga Emese
csapatparancsnok felkérte az őrs- és rajvezetőket éves feladatukra. Ezután egy több
állomásos akadályversenyen vehettek részt a kisebbek-nagyobbak. Majd a táncházon
táncoltak, énekeltek, népi hangszerekkel ritmusokat utánoztak. Az egész napos programot
tábortűz zárta. A tűznél megismerkedtünk Barbival, aki riportot készített a cserkészetről.
Ehhez szüksége volt a gyerekek segítségére, akik bemutatták a cserkészet múltjának főbb
állomásait. *Tovább a cikkhez*
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Vidámság, 60 gyerek, sok-sok magyarság
Október 8-13. között tartották Sydney-ben a hagyományőrző tábort, melyet a három
magyar főszervezet rendezett: a cserkészet, a magyar iskola és a református egyház. A
tábor eleje hagyományőrző jelleget öltött, melynek fő témája II. Rákóczi Ferenc volt. A
második fele a regös táborról szólt. A magyar iskolások mellett sok cserkész is érkezett,
bepillantást nyújtottak számukra a cserkészet világába. A cserkész napi rutin
(zászlószertartások, tábortűz) mellett Rákóczi-ismereten (órán) vettek részt. A hétvégi
regös táborra népviseleti ruhába bújtak a résztvevők és családokba lettek beosztva, mely
mind 1-1 magyar településről kapta a nevét (Buják, Rimóc, Nagylóc). Kézművességen és
tábortűzön túl rengeteg népdalozáson és néptáncon vettek részt. A szombatot egy
táncházzal zárták, ahol Écsi Gyöngyi előadóművész, Kováts Marcell zenész és a The
Transylvaniacs zenekar biztosította a hangulatot. *Tovább a cikkhez*
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A torontói 42. számú Szent Kinga 60 éves
születésnapját ünnepelte
1952. november 7-én alakult a 33. sz. Szilágyi Erzsébet leánycserkészcsapat, mely a ma
is működő 42. sz. Szent Kinga leánycserkészcsapat elődje volt. Sajnos a csoport
megszűnt, de mint Cserkészleány Raj tovább működött. A 42. sz. Szent Kinga
leánycserkészcsapat, ezen a néven 1959-ben alakult, idén 60 éve. Ezalatt több száz leány
nevelődött, formálódott ebben a közösségben. A fenntartó Szent Erzsébet
Plébánia biztosította a helyszínt a programsorozathoz. Régi barátok találkoztak itt újra
egymással, és idézték fel fiatalkoruk gyönyörű emlékeit. A köszöntőt Csermely Krisztina
volt parancsnok és Hering Kati újonnan kinevezett parancsnok mondta. Az ünnepi torta
után kivetített régi fotókon kereshették meg magukat a vendégek. Magyar népdalok
zendültek fel közel 70 cserkész előadásában. A 42. sz. Szent Kinga leánycserkészcsapat
mellett a fiúkból és férfiakból álló 20. sz. Árpád Vezér cserkészcsapat közösen minden
évben megrendezi a cserkészvacsorát. A cserkészcsapatok külön-külön tartalmas,
nevettető előadásokkal készültek. A vacsorát táncház is gazdagította. *Tovább a cikkhez*
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