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Tanuljunk magyarul!

Nyári Magyar Iskolatábor projektünk célja, hogy játékosan 
magyarul tanítsuk a gyermekeket. Reggeli tanítás és délutáni 
szakkörök által arra törekszünk, hogy minél jobban fejlődjön 
a gyerekek nyelvismerete és minél jobban elmélyüljenek ma-
gyarságuk megélésében. Sikeresen megszerveztünk 6 tábort, 
két kontinensen és több tízezer km távolságban egymástól. 
Bevontunk az oktatásba több mint 200 iskoláskorú fiatalt, 
ezenfelül sikerült elérnünk még több száz szülőt és kisegítő 
oktatót is, akik – reményeink szerint – ezentúl segíteni fognak 
ezeknek az iskoláknak a fenntartásában és működtetésében.
Idén Mátyás király volt az a kiemelt történelmi személyiség, 
akivel foglalkoztunk, és egy keretmesén keresztül, amit kis 
jeleneteken keresztül adtunk át, mindenki átélhette a magyar 
történelem e kimagasló korát. A gyerekek találkoztak Kinizsi 
Pállal, Báthory Istvánnal, és beléphettek a zsoldos fekete se-
regbe. Kirándultunk, úsztunk, és a természet egyre jobban ott-
honná vált a gyerekek számára.
Úgy érezzük, hogy a magyar nyelv és kultúra óriási kincs, amit 
őrizni kell. Ennek tudtunk lendületet adni, de a munka nagy 
része otthon történik. Ha otthon nem gyakorolnak, az ötnapos 
vagy akár kéthetes tábor kevés ahhoz, hogy a diák folyéko-
nyan beszéljen magyarul. Továbbra is folytatni kell a magyar 
nyelv gyakorlását! Reméljük, a tábor után otthon is beszélnek 
és énekelnek majd a gyerekek magyarul. Szívesen látunk min-
denkit jövőre is!

Cserkészköszöntéssel kívánok minden olvasónak további jó 
munkát! 

Szórád Gábor
KMCSSZ főtitkár
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A II. világháború végén, 1945-ben a Magyar Cserkész Szövetség 
Nyugat-Európa menekülttáboraiban éledt újjá. Csapatok alakul-
tak ott, majd a kivándorlást követően tevékenységünk főként a 
tengerentúlra helyeződött át. A Külföldi Magyar Cserkészszövet-
ség 71 csapata (61 leigazolt, 8 alakuló és 2 szünetelő csapat), 
2600 cserkésze ma már négy földrészen működik: Európában, 
Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és Ausztráliában.
Világrészek, országok magyar cserkészeinek kapcsolatát erősítik 
folyóirataink (a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja), a jubileumi 
táborok, a tanulmányi ösztöndíjak és a vezetőképző táborok.
Könyvkiadásunk jelentős. Főként tankönyveket, cserkészköny-
veket és néprajzi munkákat jelentetünk meg. Tánc- és regös-
csoportjaink elsőként alakultak a nyugati világban, és sok civil 
tánccsoport magját alkották vezetőink. Központi vezetőképző 
táborunk (Fillmore, NY) mellett Ohióban, Ausztráliában, Német-
országban és Brazíliában tartunk fenn cserkészparkokat. Cser-
készházaink vannak New Brunswick, Garfield, Sydney, Buenos 
Aires és Cleveland városokban.
A külföldön élő, magyar származását értékelő fiatal a cserké-
szetben találja meg azt a környezetet, ahol érdekes foglalkozá-
sokkal, barátok társaságában fejlesztheti ismereteit, jellemét és 
magyarságtudatát.

Cserkészeink fele ma harmadik generációs: sok esetben szüleik, 
cserkészvezetőik is külföldön születtek. Egyre nagyobb hangsúlyt 
kell fektetnünk a magyar nyelv megőrzésére és a magyarságisme-
ret elsajátítására. A cserkészek másik fele ugyanakkor Kárpát-me-

Bemutatkozik a 
KMCSSZ

dencei születésű, vagy szüleik nemrég érkeztek nyugatra. Ezeknél 
a családoknál a hangsúlyt a magyarságtudat és a cserkésztudás 
megerősítésére kell helyeznünk.

A külföldön folytatott foglalkozás és kiképzés mellett egyre fon-
tosabb az is, hogy a fiataloknak alkalmat adjunk arra, hogy sze-
mélyesen megismerjék Magyarországot és a Kárpát-medence 
magyarlakta vidékeit.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) terveinek és 
stratégiájának egyik legfőbb célja a magyar nyelvű cserkészet 
terjesztése nyugaton, a diaszpórában, a nevelési program minő-
ségének javulását előtérbe helyező létszámbővítésen keresztül. A 
Diaszpóra Iskolatábor Projekt is ezt a célt segíti azzal, hogy igyek-
szünk eljutni azokba a közösségekbe, ahol még nincs cserkészet, 
és az iskolatáboron keresztül próbáljuk megszerettetni a gyere-
kekkel a magyar nyelvet és kultúrát.

A világ változik; új kihívásoknak, ugyanakkor új lehetőségeknek 
nézzünk elébe. Ami nem változik, az a cserkészideál: többnek 
lenni, az árral szemben úszni, de nem öncélúan, hanem azért, 
hogy szolgáljunk, hogy vállaljuk a magasabb eszményeket: Is-
ten, a haza, az embertársak és a magyarság szolgálatát. Bízunk 
benne, mert tudjuk, hogy Szövetségünk minden tagja és min-
den vezetője önkéntesen, meggyőződésből és lelkes áldozat-
készséggel végzi munkáját. Kétségtelenül ez a legnagyobb és 
legéltetőbb erőnk.
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A Diaszpóra 
Iskolatáborok 
célkitűzése

Célunk, hogy olyan magyar környezetet teremtsünk, ahol a 
magyar származású, magyarul beszélő gyerekek testi és lelki 
biztonságban fejleszthetik magyar nyelvkészségüket. Az iskola-
tábor alatt a napi 5 tanítási órán kívül a gyerekeknek lehetősé-
gük nyílik népi játékok tanulására, kézműveskedésre, valamint 
délutánonként néptánctanulásra és egyéb szakköri tevékenysé-
gekre. A tábor folyamán alkalmuk adódik fürdőzésre és kirán-
dulásra is. A foglalkozásokon korosztályok szerint, osztályokba 
rendeződve vesznek részt, így mindenki a korának megfelelő 
tananyagot sajátíthatja el. Mivel kötelező magyar nyelven be-
szélni, így a tábor ideje alatt garantáltan fejlődik a nyelvtudá-
suk, színesedik a szókincsük. Az oktatásban ausztrál, kanadai, 
amerikai és Kárpát-medencei magyar tanárok, valamint ame-
rikai és Kárpát-medencei cserkészvezetők is részt vesznek. A 
magas oktatószámnak köszönhetően minden gyerekre kiemelt 
figyelmet tudnak fordítani és ily módon együtt dolgozni velük. 
Az iskolatáborban évről évre új témákat dolgoznak fel; ezek 
szolgálnak a tábor témájául. A keretmesének, a sok játéknak, 
kézművekedésnek, táncnak, kirándulásnak, fürdőzésnek és 
számos más programnak köszönhetően az iskolatábor az inten-
zív tanulás mellett vidám nyaralásként is szolgál, és a gyerekek 
garantáltan maradandó élményekkel térnek haza.

A tábor céljai
 ■ Hogy minden táborozónak javuljon a magyartudása, és hogy 
magyarabb magyarnak érezzék magukat a tábor után, meg-
erősödve magyarságtudatukban.

 ■ Hogy a tábori program nívós legyen, és a gyermek új ismere-
tekkel, tehetséggel és szakértelemmel térjen haza.

 ■ Hogy minden táborozó fizikai és lelki biztonságban élje meg 
a tábort, olyan légkörben, amiben a felnőttek és gyermekek 
megtanulják egymást becsülni és szeretni.

 ■ Hogy a konfliktusokat őszintén, de szilárd kézzel tudjuk 
megoldani.

 ■ Hogy a vezetőknek és a felnőtteknek is sikerélményük legyen, 
és hogy a kihívástól ők is gazdagodjanak.
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Eredményeink
és terveink

 ■ Négy helyszínen (három világrészen) sikerült közel 200 di-
aszpórában élő gyermeket elérnünk és maradandó magyar-
ságélményt és tudást biztosítanunk nekik. A kisegítő személy-
zettel együtt több mint 280 embert tudtunk aktívan bevonni 
a programba.

 ■ Az év elején kitűzött céljainkat maradéktalanul elértük, és si-
került két teljesen új (számunkra eddig ismeretlen) helyszínt is 
bevonnunk a szervezésbe. Ennek a programnak köszönhető-
en ezeken a helyszíneken reményeink szerint cserkészcsapa-
tok is fognak működni a jövőben.

 ■ Sikerült össznemzeti érzést kialakítani, hiszen az iskolákban a 
diaszpóra gyermekein és tanárain kívül magyarországi tanáro-
kat és kisegítőket is bevontunk a szervezésbe és megvalósítás-
ba, illetve felhasználtuk a Kőrösi Csoma Sándor Programban 
részt vevő fiatalok segítségét is.

Jövő évi terveink
Ahogy az év haladt, és egyre több helyre eljutottunk, egyre job-
ban látjuk ennek a programnak a létjogosultságát. Sok helyen 
lenne érdeklődés a jövő évre táborszervezésre, de azt látjuk, 
hogy két hét talán sok egyszerre, inkább 5-7 napos táborokban 
kell gondolkodnunk. Chicagóban és környékén, Sydney-ben, 
Ausztráliában, valamint Londonban és környékén már terveznek 
tábort és szeretnének a következő évben részt venni a program-
ban. Újra megpróbálkozunk Floridával, illetve Kaliforniával is. Jó 
lenne Dél-Amerikát is jobban belevonni a projektbe, itt Argentí-
na-Uruguay vonalon gondolkodunk. Reméljük, hogy a jövőben is 
számíthatuk az NPÁ és a BGA Zrt. támogatására ennek a program-
nak a folytatásához.

Helyszín Időpont Hány nap Gyermek Személyzet

Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore, NY, USA Júl. 7-21. 14 54 18

Margarita szigete, Venezuela Júl. 22-aug. 4. 13 27 26

Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore, NY, USA Aug. 2-12. 10 40 10

Sunshine Rec. Ctr., Gold Coast, Australia Okt. 1-5. 5 25 6

Seattle, WA, USA Nov. 21-25. 5 17 11

Sunshine Rec. Ctr., Gold Coast, Australia Dec. 17-22. 5 32 9

52 195 80
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Miért küldjük 
gyermekünket a 
Nyári Iskolába?

 ■ Magyar kultúráról magyarul tanulni;
 ■ Új barátokat szerezni, régieket megtartani;
 ■ Tudjon alkalmazkodni egy közösséghez, ahol része lehet egy csoportnak;
 ■ Jól érezze magát, mert játékra, játszótársra talál, akivel magyarul beszélhet;
 ■ Új népdalokat, néptáncokat megismerni;
 ■ A vasárnapokat szentmise, istentisztelet teszi ünnepélyessé.

Az Iskolatáborban a magyar nyelv észrevétlenül gyer-
mekeink nyelvévé válik.
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A 2018-as Iskolatábor 
egy diák szemszögéből

S. őv, vagyis István bá tanította a magyar nép történelem–földrajzát. 
De milyen unalmas volt! Az órán többször is elnevettem magam. 
Ráírok a barátom arckönyvére: figyelj, Árpi, olyan, mint neked volt 
„fun”, az nem lesz az idén az iskolatáborban – mondom már előre. 
Itt tanulni kell, barátom. Nap mint nap csak szöveg és magolás.
A kaja az elég jó, bár nem olyan, mint amit anya készít, de min-
dent megeszek, aztán várom a repetát, mert farkaséhes vagyok 
szinte mindig.
Borzasztó, mennyi a pók meg a bogár és a szúnyog…! Neked is 
ilyen volt? Csapkodva fekszem minden este. Olyan jót aludtam 
most már egy hete, el se tudom mondani. Biztos a levegő.
Aztán hadd mondjam, milyen unalmasak a napok: reggel tanu-
lás, tanulás, tanulás, már a fülemen jön ki – várjál. Nem, talán be. 
Délután forgószínpad kézügyességgel, tánccal, nótázással, tábor-
tűznél sok dalolás, poénos számok, meg Mátyás-kori jelenetek, 
vízi park, és… hát csak ennyi.
Ah, nem tudom, mondtam-e, és közben kajálás. A kaja nem is 
olyan rossz, kezdem megszokni.
Múlt este egy bácsi olvasott esti mesét. Olyan hosszúúú volt. Vé-
gig ásítottam. Talán másfél óra is volt, nem tudom, de húsz perc 
alatt elaludtam.
Érdekes tud lenni ez a történelem is, de nem szeretem, mert dá-

tumokra kell emlékeznem. Különben nem is gondoltam, hogy 
a magyaroknak ilyen híres és dicsőséges múltjuk van, hát erre 
büszke lehet lenni… többször is voltunk világverő hatalom, és 
most is mennyire kitűnünk a nemzetek között, de annyi névre, 
dátumra és eseményre kell emlékeznem. Kik voltak a királyok… 
mikor volt Mohács? … miért hívjuk szabadságharcnak?… Ez már 
tényleg túl sok. Meg milyen a magyar szürkebivaly, juh és kacsa… 
Istenem, ennek sose lesz vége. Micsoda, most meg földrajz követ-
kezik?! Megyek enni.
Te, Árpi, tegnap este Szent László királlyal álmodtam, együtt 
visszaállítottuk a kereszténységet az országban és kivertük a be-
senyőket. Aztán IV. Béla királlyal a tatárjárás után 1241-ben sze-
mélyesen jártuk körbe az erdőket és falvakat, hogy összegyűjtsük 
és bátorítsuk az embereket, hogy elment a veszedelem. Tényleg 
második országalapítója volt a nemzetnek. Az éjszaka végén még 
Petőfivel is ott álltam a Nemzeti Múzeum lépcsőin, amint a Nem-
zeti dalt szavalta. Micsoda nép…! Micsoda történelem…! Micso-
da földrajz…!
Figyelj csak, Árpi, nagyon jó ez az iskolatábor. Szerintem jobb, 
mint tavaly!
Szia, Öcsi.
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Egy nap a 
táborban

Délelőtti oktatás
 ■ A kerettörténet egy irodalmi alkotás vagy történelmi korszak: 
idén Mátyás király;

 ■ Kerettörténet-jelenetek, a korszak felelevenítése az egész tá-
bor alatt (naponta több jelenet, amiben a tanuló is résztvevő);

 ■ A tanmenet (napi 5 óra): nyelvtan, történelem, irodalom, nép-
rajz, földrajz, olvasás, írás;

 ■ A tábor első napján szintfelmérés, az utolsó napon ismét tu-
dásfelmérés, a tábor végén szöveges értékelés és bizonyítvány 
kiállítása.

Délutáni programok és az ott tanultak be-
mutatása a záróünnepségen

 ■ A délutáni foglakozásokon tánc, népdal, kézügyesség, úszás, 
kirándulás, sport;

 ■ Délutánonként a vacsora előtt 1 óra ismétlés, házi feladat el-
készítése;

 ■ Esténként tábortűz, filmvetítés, táncház, népi szokások felele-
venítése;

 ■ A kerettörténet határozza meg a záróünnepség témáját.

Az ünnepségen minden gyermek szerepel, verset vagy prózát 
mond és táncol.

Magyar iskolatábor 
Mintaprogram

7:00 – ébresztő 
7:10 – reggeli torna 
7:10 – 7:30 – mosakodás, öltözködés
7:30 – 8:00 reggeli 
8:15 – 8:30 szemle 
8:30 – 8:45 zászlófelvonás, ima, jelentés, megjegyzések
8:45 – 9:30 első óra 
9:30 – 9:45 szünet
9:45 – 10:30 második óra 
10:30 – 10:45 tízórai 
10:45 – 11:30 harmadik óra 
11:30 – 12:00 csoportjátékok (vízi, sport, tájékozódási verseny, 
akadálypálya) 
12:00 – 12:30 ebéd 
12:30 – 13:30 csendespihenő (tanároknak megbeszélés)
13:30 – 14:00 rajjáték 
14:00 – 15:00 őrsi gyűlés (2 csoportban)
15:00 – 15:15 uzsonna 
15:15 – 16:30 negyedik óra
16:45 – 17:45 drámafoglalkozás (Mátyás király történeteinek fel-
dolgozása) 
18:00 – 18:30 vacsora
18:30 – 19:00 közösségi játékok, népdaléneklés 
19:00 – 19:30 néptánc 
19:30 – 20:30 esti program /esti mese / 
20:30 – 20:40 zászlólevonás, ima, kisgyerekeknek lefekvés, mese 
// Meseolvasás két kabinfelelős tanár minden nap felváltva 
olvas mesét addig, amíg a gyerekek elalszanak//
20:40 – 21:30 foglalkozás a nagyokkal (két tanár) 
21:30 takarodó 
22:00 vezetői megbeszélés 
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Központi Nyári 
Magyar Iskolatábor 
Fillmore-ban
Idén ötvenegyedik alkalommal érkeztek gyermekek a Nyári Ma-
gyar Iskolatáborba. Észak-Amerika különböző pontjairól, Calga-
ry-tól Floridáig jöttek el ide azért, hogy a szép környezetben jól 
megtervezett, mozgalmas programok során észrevétlenül gya-
korolják a magyar nyelvet. Vannak közöttük olyanok, akiknek 
családja nemzedékekkel ezelőtt hagyta el a Kárpát-medencét. 
Sokuknak ez jelenti az egyetlen lehetőséget, hogy hosszabb időt 
töltsenek magyarul beszélő közösségben. A tábor ily módon fon-
tos szerepet tölt be a diaszpórában élő magyarság körében. A 
magyar nyelvi készségek fenntartása és a magyar kultúra iránti 
érdeklődés felkeltése egyaránt szerepel céljaink között.
A tábor kerettörténete idén Mátyás király és kora volt. A tanítás 
alatt is kiemelten foglalkoztunk ezzel a korral. Emellett egyre tá-
guló képet próbáltunk adni Magyarország földrajzáról, valamint 
Mátyás előtti és utáni történelméről. A legkisebbeknek eleinte 
persze maga az írás-olvasás is gondot okozott, de szépen fejlőd-
tek a két hét alatt. Esténként Mátyás király tetteiről olvastunk me-
sét a nap tartalmas programjaiban elfáradt gyerekeknek.
Az idei záróműsorban egy Mátyás-napi mulatságon vehettünk 
részt. A vidám jelenetek és táncok sok örömet nyújtottak a szü-
lőkből álló nézőseregnek.
Minden diákot és tanárt szeretettel várunk vissza jövőre is.

Jó munkát!

Idei táboraink
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Dobó kapitány 
megérkezik
Fillmore-ba
Idén sikerült újra megszervezni a vezetőképző táborokon belül 
a Dobó-tábort, amely a legkevésbé sem hasonlít a megszokott 
cserkésztáborokhoz. Kerettörténetét Gárdonyi Géza Egri csilla-
gok c. könyve ihlette, az egri várvédők büszke és kitartó küzdel-
me a végvár védelmében. Ennek a tábornak egyik fő feladata, 
hogy felkészítse a 13 éves cserkész korosztályt a segédőrsvezetői 
működésre, átadja nekik azt a tudást és azt a magyarságismereti 
anyagot, amellyel le tudják majd tenni az őrsvezetői magyarság-
ismereti vizsgát. A fiatal generáció megtartása a diaszpóra ma-
gyarsága számára néha szintén végvári harchoz hasonlít, ezért 
esett a választás erre a könyvre.
Maga a program a megbeszéltek szerint 50% magyarságisme-
retet és 50% cserkésztudományt tartalmazott. A fiatalok a ma-
gyarságismereten belül megismerkedtek a magyar történelem 
nagyobb eseményeivel, s néprajzi ismeretekkel, népzenével, 
Magyarország földrajzával is foglalkoztak. A cserkésztudomány 
keretében nemcsak a gyakorlati cserkésztudást sajátították el, 
hanem a magyar cserkészetről is megtanultak egyet s mást. A tá-
bor végére az ŐV füzetet is befejezték, s le is vizsgáztak abból az 
anyagból, amit átvettünk.
Természetesen nem maradtak el a szokásos népi játékok, az esti 
tábortüzek, illetve a mindenki által igencsak kedvelt fürdés sem a 
Letchworth Nemzeti Parkban.
Idén 50 cserkésznek tudtunk felejthetetlen élményt nyújtani és 
felkészíteni őket a következő cserkészév kihívásaira. Reméljük, 
jövőre ugyanilyen lelkesedéssel fogjuk tudni fogadni Eger várá-
nak védőit.

„Sikerült, sikerült!” – kiáltottunk boldogan, mikor beléptünk Mar-
garita szigetén az El Yaque Motion vendégfogadóba.

De mi sikerült?! Az, hogy eljutottunk ide, leküzdve az országunk 
helyzete miatti megannyi nehézséget. Kaptunk repülőjegyet, 
pontosan indult a gép, van szállásunk, itt vagyunk 53-an, diákok, 
vezetők, tanárok, kísérő szülők.
A beszerző bizottság elment vásárolni. Hihetetlen, de ebben is 
sikerrel jártak! Attól kezdve naponta háromszor jóízű, kiadós éte-
lekkel leptek meg bennünket. Ez is csodával volt határos, miután 
az élelemhiány miatt úgy Caracasban, mint a szigeten nehéznek 
ígérkezett a napi koszt beszerzése.

Minden reggel 7-kor zászlófelvonással kezdődött a komoly is-
kolaprogram. Peregtek az előadások. Zsonda Márk kitűnő ma-
gyarországi tanárunk nyelvóráinak szünetében egy-egy vezető 
rövid előadása tette változatossá a napirendet.
Ebéd után oh, nagyszerű, strandolás! Majd a vendégfogadó nyi-
tott udvarán néptánctanulás következett. Esténként tábortűz 
vagy táncház várt a gyerekekre.
A két hét folyamán két kirándulást tettünk: egyiket csónakkal a 

közeli Coche-szigetre, a másikat a Margaritán lévő Playa del Agua 
Klubba, ahol óriási édesvízű medence és csúszdák szórakoztatták 
a fiatalokat.
Tanulás, érdekes előadások, ének, néptánc, komoly beszélgeté-
sek, tábortűz tették változatossá a tábor programját.
11 vezető és tanár, 13 kísérő odaadó munkája és harmonikus 
összedolgozása, valamint 27 fiatal vidám, szorgalmas, fegyel-
mezett részvétele tette felejthetetlenné mindnyájunk számára 
ezeket a napokat.

Venezuela helyzete miatt sokan elhagyják az országot, többen most 
búcsút vettek barátaiktól, csapataiktól. Záró tábortűzünkön a „Szel-
lő zúg távol” zümmögése alatt könnyezve szorítottuk egymás kezét.
Jó munkát, jó munkát, jó éjszakát!

„o es mas que un hasta luego, no es mas que un breve
adiós, muy pronto junto al fuego, nos reunirá el Señor.”

„ez csak egy rövid elválás, ez csak egy rövid Isten véled,
a tűz mellett az Úr hamarosan újra összehoz.”

iii. Iskolatábor a 
Margarita-szigeten – 
Venezuelában
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Sikeresen lezajlott a Gold Coast-i Szivárvány Magyar Iskola első 
tábora. Iskolánk a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek köszön-
hetően valósíthatta meg első táborát, amelyet október 1. és 6. 
között a Sunshine Coast Recreation Centre-ben rendeztünk meg. 
A hatfős tanári gárdát Horváth Gyöngyi iskolavezető, Veress Krisz-
tina tanársegéd, Hargitai Brigitta cserkészvezető és három Kőrösi 
Csoma Sándor ösztöndíjas – Tilki Polett Brisbane-ből, Kiss Máté 
Jenő Melbourne-ből és Tózsa Mikolt Gold Coast-ról – alkották.

A tábor általános jókedvben zajlott, sok volt a nevetés, a napsü-
tés, és számtalanszor mulattunk a tengerparton, ahol gyönyörű 
látványban fürdőztethettük lelkünket. A tábor menetrendjében a 
délelőttöt a magyar iskola foglalta el, melynek keretében a gyere-
kek naponta három órában foglalkoztak a magyar nyelvvel. Dél-
után rövid csendespihenő után a gyerekek cserkészfoglalkozáson 
és olyan izgalmas programokon vettek részt, mint evezés, íjászat 
és falmászás. Ezenkívül sokat medencéztünk, számháborúztunk, 
énekeltünk, partizánost, hadijátékot és számtalan csoportjátékot 
játszottunk. Több programot is szerveztünk az óceánpartra, ha-
talmas élmény volt ilyen környezetben foglalkozásokat tartani.
A cserkészet a tábor szerves részét képezte. A gyerekekkel igyekez-

tünk megismertetni a cserkészet alapjait, megtanultuk a cserkész-
indulót és gyönyörűen tartottuk az alakit. Számomra is meglepetés 
volt, mikor a második napon felsorakozva vártak bennünket a ka-
binszemle előtt, de attól a naptól kezdve ez mindennapos esemény 
volt. A 6:30-as ébresztőt torna követte, majd reggeli után mindenki 
rendet rakott a kabinjában és a tábor egész területén. A csapat-
munkát erősítettük a gyerekekben, akiknek minden feladat során 
össze kellett tartaniuk. A tábor előrehaladtával a gyerekek szépen 
fejlődtek, egyre fegyelmezettebben viselkedtek és odafigyeltek 
egymásra. Gyönyörű cserkészcsapat lenne belőlünk.
Táborunk tematikája Mátyás király volt, ugyanis királlyá válasz-
tásának 560. évfordulója okán a 2018-as év Hazánkban Mátyás 
király emlékéve. A táborban megalakult a Mátyás gang, melynek 
tagjai színvonalas táncos-zenés előadással készültek a záró estre. 
Remélhetőleg a kedves olvasónak is alkalma nyílik majd meg-
tekinteni a fergeteges műsort, melyet a Hungaro Fesztivál ke-
retében újból bemutatunk. Legtöbb gyermekünknek ez a tábor 
jelentette élete első hosszabb távollétét szüleitől, amely alvás-
időben számunkra is nagy kihívást jelentett. Az első két éjszaka 
kalandosra sikeredett, de a gyerekek hamarosan megnyugodtak 
és önfeledten adták át magukat a játék örömének.

Napsütés, iskola, óceánpart
A Gold Coast-i Szivárvány Magyar Iskola első tábora
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A Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek köszönhetően első alka-
lommal tarthattunk iskolatábort Washington államban. Novem-
ber 21-e és november 25-e között, hálaadás hetében 11 felnőtt 
segítő kíséretében 17 gyermeket vittünk el az észak-washingto-
ni Lodge at Cedar Springs tanyára. A hegyekkel övezett terület, 
melyen folyó fut keresztül, remek helynek bizonyult. A természet 
látványa, a folyó közelsége és az állatok jelenléte remek kikapcso-
lódási és töltekezési lehetőséget biztosított. Órák előtt és között a 
szabadban frissültünk fel.
A tananyagot Hunyadi Mátyás éve okán a legendás király élete és 
a lovagi tevékenységek alapján állítottuk össze. A magyar írás és 
olvasás gyakorlása mellett Hunyadi Mátyás korának történelmé-
vel, legendáival, művészetével is foglalkoztak a diákok. Kicsik és 
nagyok egyaránt színdarabot tanultak és díszletet készítettek, így 
vártuk a szülőket a vasárnapi záró előadásra. Saját kötésű nap-
lót is készítettünk, melyet a corvinákhoz hasonlóan díszítettünk, 
és lúdtollal írtunk bele. A sakk szabályainak ismertetése után 
sakkmeccseket játszottunk. Korabeli történelmi eseményeket, 
csatákat elevenítettünk fel a háromdimenziós virtuális világ se-
gítségével. Mátyás reneszánsz építkezését visegrádi és budavári 
rekonstrukciós fotók alapján mutattuk be. Újságpapírból kardot 
készítettünk, majd a párviadal szabályai szerint vívtunk.
Táborunkat szerda este kezdtük ismerkedő játékokkal, hogy el-
indítsuk a csapatszellem, az együttműködés és barátságok ki-
alakulását. Minden reggel 7 óra körül keltünk és a folyóparton 

tornáztunk. A vízparti séták alkalmával vadállatok nyomait ke-
restük, kacsázni tanultunk, fákat úsztattunk a gyors folyón, rövid 
futóversenyeket rendeztünk, megfigyelhettük a víz mozgását, 
áradását és apadását. Egyik reggel a folyó elmosta a gipsszel ki-
öntött vadnyomokat.
Reggeli után az első óra 9-kor kezdődött (a kicsiknek írás és ol-
vasás, a nagyoknak történelem), 10:30-tól volt a második óra (a 
kicsiknek dráma, a nagyoknak írás-olvasás). Ebéd után csendes-
pihenő és szabad játék következett. Ekkor vittük a gyerekeket 
lovagolni, íjászkodni, focizni, vagy ebben az időben fejezhették 
be a félbehagyott sakkmeccseket. 16:30-tól kezdődött a harma-
dik másfél órás foglalkozás (a kicsiknek történelem, a nagyoknak 
dráma). Utána vacsora, tisztálkodás, naplóírás, meseolvasás vagy 
diavetítés következett, 9-kor pedig aludni mentek. A nap végén a 
segítők megbeszélésre gyűltek össze. Elemeztük az aktuális na-
pot és készültünk az előttünk állóra.
Kiemelkedő alkalom volt a hálaadási vacsora, amikor átrendez-
tük a termet, és egy ügyesen feldíszített hosszú asztalnál mind-
annyian közösen étkezhettünk és adhattunk hálát. Mindenki 
elmondhatta, hogy miért hálás. Péntek este az iskola igazgatója, 
Bede Barnabás lepett meg bennünket, így gitárkísérettel énekel-
hettünk magyar nép- és műdalokat. Vasárnap a szülők a gyerekek 
előadásában két Mátyás király mesét tekinthettek meg, majd kö-
zös ebéddel zártuk táborunkat.

Sikeres volt a Washingtoni Magyar Amerikai 
Szövetség első Diaszpóra iskolatábora
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Első nap megismerkedtünk a tábor területével, környezetével, 
megebédeltünk, majd a medencében hűtöttük le magunkat. Ezt 
követően az óceánpartot vettük célba, ahol Mátyás király korabeli 
palotáknak remek másolatai készültek el. A part nagyszerű le-
hetőséget adott arra, hogy összeismerkedjünk egymással. Nagy 
öröm volt látni, hogy sokan leltek új barátokra.
Cserkésztáborunk magyar iskolaprogramja másnap vette kez-
detét, ahol a gyerekek korosztályos bontásban négy tanárnál 
tanultak. A reggeli tornát követően mindennap felvontuk a tábor 
zászlaját, majd kezdetét vette a munka. A kisebb gyerekek írni és 
olvasni tanultak, a nagyobbak pedig nyelvtant, irodalmat és tör-
ténelmet. Rengeteg információt és tudást gyűjthettek a gyerekek 
Mátyás királyról és a reneszánsz korabeli magyar kultúráról. Az 
órák elsődleges célja a változatosság és a tapasztalati úton való 
tudásszerzés volt. Ehhez olyan munkaformákat is használtunk, 
mint a mesefeldolgozás, ének, játék és kézműves foglalkozás.
Délutánonként a cserkészet került előtérbe. A cserkészfoglalko-
zásokon helyet kapott a magyarságismeret is, ahol többek között 
nemzeti jelképeinkről és himnuszunkról tanultunk. Ezen túl volt 
tájékozódás, cserkészismeret, rovásírás, nyomolvasás és állatis-
meret is. Újdonság volt ez alkalommal a néptánc, illetve nagyobb 
hangsúlyt fektettünk a cserkészetre és a népdaltanulásra is.
A gyerekeket őrsökbe osztottuk, melyeknek mindennap más ve-

zetője volt. Hunyadi Mátyás emlékezetét követve az őrsök neve 
Fekete sereg, Holló, Sas és Szarvas volt. Az őrsök üveggolyókat 
gyűjtöttek a tábor ideje alatt, melyeket jutalomra válthattak be.
Esti program volt még a meseerdő, ahol a gyerekeknek egy elva-
rázsolt erdőn kellett keresztüljutniuk, hogy elvigyék a beteg Má-
tyás királynak a gyógyfüvet, s közben az erdő lakói folytonosan 
feltartották őket. A Ki Mit Tud-on pedig minden gyermek megmu-
tathatta azt, amiben tehetséges.
A szabadidős foglalkozásokat délutánonként, az óceánparton 
tartották, az egyórás csendespihenő után. A falmászás próbatéte-
le, a gyerekek nagy kedvence ez alkalommal sem maradt el, illet-
ve csapatépítő kihíváson is részt vettek, ahol a magyar virtusnak 
megfelelően küzdöttek.
A tábor zárásaként utolsó délután nyitott foglalkozásokat tar-
tottak, melyeken a szülők is megnézhették, milyen alkotásokat 
készítettek gyermekeik, a tanulók pedig bemutathatták újonnan 
szerzett tudásukat, ismereteiket.
Minden gyermek rengeteg élménnyel és a magyar kultúrával, 
barátságokkal gazdagodva érkezett haza. Nagyon szép barátsá-
gok alakultak ki, ill. erősödtek meg a gyerekek között, amelyek 
meghatározóak maradnak számukra. Nagy kincset jelentenek 
az egy nemzethez tartozó, őszinte barátok, főleg ilyen messze 
Magyarországtól.

Iskolatábor a napsütéses Gold Coaston
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Sík Sándor Cserkészpark, 
Fillmore, NY, USA

2018. júl. 7-21.
54 gyermek

2018. aug. 2-12.
40 gyermek

Margarita szigete, 
Venezuela
2018. júl. 22-aug. 4.
27 gyermek

Sunshine Rec. Ctr.,
Gold-coast, Ausztrália

2018. okt. 1-5.
25 gyermek

2018. dec. 17-22.
32 gyermek

Seattle, WA, USA,
2018.  nov. 21-25.
32 gyermek

Chicago és környéke
2019

Florida
2019

Sydney
2019

London és környéke
2019

Argentína - Uruguay
2019

Kalifornia
2019

A 2018-as év sikerein felbuzdulva, 2019-ben hat újabb hely-
szín bevezetésével összesen tizenkét Diaszpóra Iskolatábor 
megtartását tervezzük.
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Köszönet Impresszum
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség hálás szívvel köszöni a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor 
Alap támogatását.

Külön szeretnénk megköszönni minden diaszpóraközösségnek a támogatását, és azt a rengeteg munkát, amit 
a hétvégi magyar iskolák működtetésébe fektetnek. Nélkülük ez a program nem jöhetett volna létre.

Végül, de nem utolsósorban szeretnénk név szerint is köszönetet mondani azoknak, akik a táborokban időt 
és energiát nem kímélve dolgoztak és lelkesedtek, hogy a gyermekek jól érezzék magukat és elmélyüljenek 
magyarságukban:
Gold Coast: Tilki Polett, Kiss Máté Jenő, Hargitai Brigitta, Zsidi Sára, Horváth Györgyi, Tózsa Mikolt;
Fillmore, New York: Walter Krisztina, Tóth Kata, Tihanyi László, Sárközy Magdi, Csizmadia Bernadett, Kormosné 
Kata, Komjáthi Katalin, Horváth István, Országh Éva, Takács Judit, Makai Tamás, Szászné Viola, Balogh Zsuzsanna, 
Morva Benedek és az önkéntes cserkészvezetők;
Seattle, Washington: Sandler-Deák Júlia, Jolsvai Hajnal, Tolonics Kristóf, Kulin Eszter, Elischer Dalma, Hopp 
Csendi, Ted Sandler, Bede Barnabás, Orbán Csaba, Szirbik Andrea;
Venezuela: Zsonda Márk, Oppenheimer Péter, Manelli Krisztina, Nyisztor Ildikó, Müller Carlos, Marton József, 
Marton Attila, Vierma Félix, Manelli Luiza, Vierma Yoli, Schmiedeler Erik, Schmiedeler Mariaelena, Tóth Beatriz, 
Oppenheimer Adriana, Gil Salome;
Központ: Kovács György, Lamperth Zoltán, Lendvai-Lintner Imre, Pigniczky Eszter, Varga László és az összes 
körzetünk és kerületünk lelkes vezetői.
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