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Tanuljunk magyarul!
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség idén ismét elindította Diaszpóra Iskolatábor projektjét

Diaszpóra Iskolatábor projektünknek az a célja, hogy játékosan tanítsuk magyarul a gyermeke-
ket. A reggeli tanítás és a délutáni szakkörök által arra törekszünk, hogy minél jobban fejlődjön 
a gyerekek nyelvismerete és minél jobban elmélyüljenek magyarságuk megélésében.
A tavalyi év 6 táborának tapasztalatait kihasználva idén sikeresen megszerveztünk 10 tábort, 
négy kontinensen és több tízezer kilométer távolságban egymástól.
Az oktatásba több mint 420 iskoláskorú fiatalt vontunk be, ezenfelül több száz szülőt és kisegítő 
oktatót is sikerült elérnünk, akik reményeink szerint ezentúl segíteni fognak ezeknek az isko-
láknak a fenntartásában és működtetésében.
Az idei kiemelt történelmi személyiség Rákóczi Ferenc volt; vele és korával foglalkoztunk. A 
keretmesén keresztül, melyet kis jelenetekre bontottunk, mindenki átélhette a magyar törté-
nelem e kimagasló korát. A gyerekek találkoztak Rákóczival, Vak Bottyánnal, és beléphettek a 
seregbe. Kirándultunk, úsztunk, és a természet egyre jobban otthonává vált a gyerekeknek. 
Úgy érezzük, hogy a magyar nyelv és kultúra óriási kincs, amit őrizni kell. Ennek tudunk len-
dületet adni, de a munka nagy része otthon történik. Ha otthon nem gyakorolnak, az ötnapos 
vagy akár kéthetes tábor kevés arra, hogy a diák folyékonyan beszéljen magyarul. Továbbra is 
folytatni kell a magyar nyelv gyakorlását! Reméljük, a gyerekek a tábor után otthon is beszél-
nek és énekelnek magyarul.
A 2020-as évben ismét meghirdetjük táborainkat. Az utolsó két év bebizonyította ennek a prog-
ramnak létjogosultságát. Sok helyen érdeklődnek a tábor iránt, mint pl. Hollandiában, Amster-
damban; Írországban, Cork városában, valamint még egy helyszínen, Új-Zélandon. Újra meg-
próbálkozunk Floridával illetve Kaliforniával is. Az idei dél-amerikai sikeren felbuzdulva jobban 
be szeretnénk vonni a projektbe Chilét és Brazíliát, valamint Paraguayban is szeretnénk tartani 
tábort. A következő évben a hungarikumokkal fogjuk megismertetni a gyerekeket.
Programunk nem jöhetett volna létre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság segítsége nélkül; reméljük, rászolgálunk a támogatásra a jövőben is.
Várunk mindenkit táborainkba, reméljük, hamarosan találkozunk!
Cserkészköszöntéssel kívánok minden olvasónak további jó munkát!

Szórád Gábor
a KMCSSZ főtitkára
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A II. világháború végén a Magyar Cserkész Szövetség 1945-ben 
Nyugat-Európa menekülttáboraiban éledt újjá. Csapatok alakul-
tak ott, majd a kivándorlásokat követően főként a tengerentúlra 
helyeződött át tevékenységünk. A Külföldi Magyar Cserkészszö-
vetség 71 csapata (61 leigazolt, 8 alakuló és 2 szünetelő csapat) 
2725 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, cserkészkönyve-
ket és néprajzi munkákat jelentetünk meg. Tánc- és regöscsoport-
jaink elsőként alakultak a nyugati világban, és sok civil tánccso-
port magját alkották vezetőink. Központi vezetőképző táborunk 
(Fillmore, NY) mellett Ohióban, Ausztráliában, Németországban 
és Brazíliában tartunk fenn cserkészparkokat. Cserkészházaink 
vannak New Brunswick, Garfield, Sydney, Buenos Aires és Cleve-
land 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.

Ma cserkészeink fele harmadik generációs: sok esetben szü-
leik, cserkészvezetőik is külföldön születtek. Egyre nagyobb 
hangsúlyt kell fektetnünk a magyar nyelv megőrzésére és a 

Bemutatkozik a 
KMCSSZ

magyarságismeret elsajátítására. Másik részük kárpát-meden-
cei születésű, vagy szüleik nemrég érkeztek nyugatra. Ezeknél 
a családoknál a hangsúlynak a magyarságtudat és a cserkésztu-
dás megerősítésén kell lennie.

A külföldön folytatott foglalkozás és kiképzés mellett viszont egy-
re fontosabb az is, hogy a fiataloknak alkalmat adjunk arra, hogy 
személyesen 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 azokhoz a közösségekhez, ahol még nincs cserké-
szet, és az iskolatáboron keresztül próbáljuk megszerettetni a 
magyar nyelvet és kultúrát a gyerekekkel.

A világ változik; új kihívásoknak, ugyanakkor új lehetőségeknek 
nézzünk elébe. Ami nem változik, az a cserkészideál: többnek len-
ni, az árral szemben úszni, de nem öncélúan, hanem azért, hogy 
szolgáljunk, hogy vállaljuk a magasabb eszményeket: Isten, a 
haza, az embertársak és a magyarság szolgálatát. Bízunk benne, 
mert tudjuk, hogy Szövetségünk minden tagja és minden vezető-
je önkéntesen, meggyőződésből és lelkes áldozatkészséggel vég-
zi munkáját. Kétségtelenül ez a legnagyobb és legéltetőbb erőnk.
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A Diaszpóra 
Iskolatáborok 
célkitűzése

Célunk, hogy olyan magyar környezetet teremtsünk, melyben 
a magyar származású, magyarul beszélő gyerekek testi és lelki 
biztonságban fejleszthetik magyar nyelvkészségüket. Az iskola-
tábor tartama alatt a napi 5 tanítási órán kívül a gyerekeknek 
lehetősége nyílik népi játékok tanulására, kézműveskedésre, 
valamint délutánonként néptánctanulásra és egyéb szakköri 
foglalkozásokra. A tábor folyamán alkalmuk adódik fürdőzés-
re és kirándulásra is. A foglalkozásokon korosztályok szerint, 
osztályokba rendeződve vesznek részt, így mindenki a korának 
megfelelő tananyagot sajátíthatja el. Mivel kötelező magyar 
nyelven beszélni, így a tábor ideje alatt garantáltan fejlődik a 
nyelvtudásuk, színesedik a szókincsük. Az oktatásban auszt-
rál, kanadai, amerikai és kárpát-medencei magyartanárok, va-
lamint amerikai és kárpát-medencei cserkészvezetők is részt 
vesznek. A magas oktatószámnak köszönhetően minden gye-
rekkel kiemelt figyelemmel tudnak együtt dolgozni. Az iskola-
táborban évről évre új témákat dolgoznak fel. A keretmesének, 
a sok játéknak, kézművekedésnek, táncnak, kirándulásnak, für-
dőzésnek és sok más programnak köszönhetően az iskolatábor 
az intenzív tanulás mellett vidám nyaralásként is szolgál, és a 
gyerekek garantáltan maradandó élményekkel térnek haza.

A tábor céljai
 ■ Minden táborozónak javuljon a magyartudása, és magyarabb 
magyarnak érezzék magukat a tábor után, megerősödve ma-
gyarságtudatukban.

 ■ A tábori program nívós legyen, a gyermek új tudással, képes-
ségekkel és szakértelemmel térjen haza. 

 ■ Minden táborozó fizikai és lelki biztonságban élje meg a tá-
bort. Olyan légkört kívánunk teremteni, melyben a felnőttek 
és gyermekek megtanulják egymást becsülni és szeretni.

 ■ A konfliktusokat őszintén, de biztos kézzel tudjuk megoldani.
 ■ A vezetők és a felnőttek is érezzék a sikerélményt, és a kihívás-
tól ők is növekedjenek. 
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A Diaszpóra Iskolatábor 
Projekt második évének 
eredményei 2019

Általános eredmények
A projekt második évébe lépett. A tavalyi év sikerein felbuz-
dulva idén még nagyobb energiával láttunk a program meg-
valósításához. Íme pár eredmény:

 ■ Tíz helyszínen (négy világrészen) több mint 440, di-
aszpórában élő gyermeket sikerült elérnünk, maradandó 
magyarságélményt és -tudást biztosítottunk részükre. A 
kisegítő személyzettel együtt több mint 560 embert tud-
tunk aktívan bevonni a programba.

 ■ A tavalyi évhez képest megdupláztuk a táborok számát; 
a diákok száma több mint a kétszeresére emelkedett, és 
a táborozással töltött napok számát is 50%-kal növeltük. 
Ezenkívül sikerült minden olyan kontinensre eljutni, ahol 
számottevő létszámban élnek magyarok.

 ■ Az év elején kitűzött céljainkat maradéktalanul elértük, 
sőt felülmúltuk, hiszen sikerült két teljesen új (számunk-
ra eddig ismeretlen) helyszínt is bevonni a szervezésbe. A 
programnak köszönhetően reményeink szerint ezeken a 
helyszíneken is beindul a rendszeres ifjúsági munka, és a 
jövőben cserkészcsapatok is fognak működni.

 ■ Sikerült össznemzeti érzést kialakítani, hiszen az iskolák-
ban a diaszpóra gyermekein és tanárain kívül magyaror-
szági tanárokat és segítőket is bevontunk a szervezésbe 
és a megvalósításba, illetve kihasználtuk a Kőrösi Csoma 
Sándor programban részt vevő fiatalok segítségét is.

Fejlesztések
Idén több fejlesztést is végrehajtottunk a projekt megterve-
zésében és lebonyolításában. Ezek főleg a szervezőknek és a 
tanároknak fognak majd segítséget nyújtani:

 ■ A honlapot rendszeresen fejlesztjük, így egyre több hasz-
nos információ található meg rajta. Rendszeresen feltesz-
szük ide a legújabb információkat a táborokkal kapcso-
latban. Minden általunk kidolgozott szakmai anyag is 
felkerül, ezzel is segítve a táborok szervezését.

Helyszín Időpont Hány nap Gyermek Személyzet

Chicago, Illinois, USA június 8-15. 8 30 15

Sík Sándor Cspark, Fillmore, USA július 6-20. 14 65 20

Córdoba, Argentína július 6-10. 5 84 24

Vancouver, Kanada július 22-27. 6 36 10

Margarita, Venezuela augusztus 1-11. 11 25 15

Gold Coast, Ausztrália szept. 28–okt. 4. 6 35 6

Auckland, Új-Zéland okt. 6-11. 6 40 8

Sydney, Ausztrália okt. 8-13. 6 53 10

London, Anglia okt. 28-nov. 4. 7 50 18

Seattle, WA, USA nov. 27-dec.1 5 24 15

74 442 141

 ■ Elkészítettük az idei évre a kerettörténet-füzetet, melynek té-
mája Rákóczi kora és a szabadságharc volt.

 ■ Egységes kinézetű plakátokat terveztünk, ami egységesíti a pro-
jekt arculatát, így a jövőben már felismerhetőbb lesz a brand. 

 ■ Kidolgoztunk egy kérdőívet az iskolatáborok megtervezésé-
hez. Reményeink szerint ez segíti és gyorsítja a szervezést. A 
szervezőknek és nekünk is sokkal egyszerűbb és átláthatóbb 
lett a táborok megvalósíthatósági tervezete.

 ■ Szakmai beszámolókra is készítettünk egy kérdőívet, így a 
táborok tapasztalatait és nehézségeit átláthatóbbá tettük. Ez 
könnyebbé teszi a kiértékelést és segít a következő táborok 
szervezésében.

 ■ Minden tábor számára beszereztünk egy csomag társasjátékot 
és könyvet. Ezekkel szeretnénk segíteni a tanárok munkáját. A 
társasjátékokat már eljuttattuk a megfelelő helyszínekre.

 ■ Egységes munkatervet és tanmenetet dolgoztunk ki. Ezt meg-
osztottuk a szervezőkkel, várjuk a szakmai visszajelzéseket, 
így jövőre remélhetőleg már közös tanmenettel állhatunk neki 
a szervezésnek.

 ■ Ahogy a táborokat szervezzük, egyre több helyről sikerült már 
begyűjteni szakmai anyagokat, melyeket a honlapon keresz-
tül megosztunk a többiekkel is.

Jövő évi terveink
Ahogy az év haladt és kezdtünk egyre több helyre eljutni, egyre 
jobban láttuk ennek a programnak a létjogosultságát. Sok helyen 
lenne érdeklődés a jövő évre táborszervezésre, de rövidebb, 5-7 
napos táborokban kell gondolkodni. Ahol már terveznek tábort 
és szeretnének a következő évben részt venni a programban, sőt 
már fel is vettük velük a kapcsolatot és ígéretünk van a megvalósí-
tásra: Írország (Cork), Hollandia (Amszterdam), USA (Sarasota és 
San Francisco), illetve Új-Zéland (Wellington). Komolyan érdek-
lődnek ezenkívül Dél-Amerikából és Kanadából is. 
A következő évre 15 tábort tervezünk, és a gyerekek létszámát 
szeretnénk 550-re növelni.
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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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Délelőtti oktatás
 ■ A kerettörténet egy irodalmi alkotás vagy történelmi korszak: 
idén II. Rákóczi Ferenc és a nevéhez fűződő szabadságharc.

 ■ Kerettörténet-jelenetek, a korszak felelevenítése az egész 
tábor alatt (naponta több jelenet, amelyekben 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 
készítése.

 ■ Eseténként tábortűz, filmvetítés, táncház, népi szokások fele-
levenítése.

 ■ A kerettörténet határozza meg a záróünnepség témáját.

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

Magyar iskolatábor 
Mintaprogram

7:30     ébresztő

7:30 - 8:15  reggeli előkészületek (öltözés, ágy, szo-
ba rendbetétele, mosakodás)

8:15 – 8:30  zászlófelvonás, gyülekező, információ a 
napi programról  

8:30 – 9:00  reggeli  

9:00 – 10:30   kerettörténet (szabadságharc: szám-
háború)  

10:30 – 10:45   szünet  

10:45 – 12:15   foglalkozás  (Magyar nyelv/irodalom, 
történelem)  

12:15 – 13:30 ebéd, szünet (szobákból, udvarokból a 
szemét összeszedése) 

13:30 – 15:00   foglalkozás  (cserkészfoglalkozás) 

15:30– 16:30 táncoktatás a kezdő csoportnak, a ha-
ladók addig kézműveskednek (ajándék 
az esküvőre, fiúk a lányoknak, lányok a 
fiúknak) 

16:30 - 17:00   szünet, uzsonna  

17:00 – 17:30 közös éneklés mindenkinek 

17:30 - 18:30  tánc a haladó csoportnak, a kezdő cso-
port kézműveskedik (ajándék az eskü-
vőre, fiúk a lányoknak, lányok a fiúknak) 

18:30 – 19:30 vacsora, szabad foglalkozás 

19:30 – 21:00  táncház 

21:00 - 21:15    zászlólevonás 

21:15 – 21:45 készülődés a lefekvéshez (mosakodás, 
fogmosás)

21:45 takarodó 

Egy nap a 
táborban
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A tábor kapott egy kerettörténetet – az idei Rákóczi-em-
lékév után egy tematikus Rákóczi-történetet –, melyet a 
tábor egy hete alatt napról napra kibontottunk. A törté-
net lényege, hogy Esze Tamást Sárospatakon (ez a tábor) 
a menyegzőjén elfogták és elhurcolták a császári katonák, 
de később megszökött és felkelésre buzdította a népet (a 
táborlakó gyerekeket). Levelet küldött a kurucoknak, hogy 
készüljenek az ellenállásra, mert hamarosan megérkezik 
hozzájuk, és kezdődik a szabadságharc a labancok ellen. 
A kis kurucok este titkon eljöttek a tábortűzhöz, ahol Bíró 
Anna és Esze Tamás (tábortűzvezetők) várták őket. Esze 
Tamás bemutatta, mit jelent kurucnak lenni, és a tábortűz 
végén mindenki kuruc esküt tett. Esze Tamás később üze-
netet kapott Rákóczi Ferenctől, hogy még több katonára 
van szüksége, ezért katonákat toboroznak és szeretnék, ha 
más városok után Sárospatak is csatlakozna az osztrákok 
elleni felkeléshez. Egy akadálypályát is le kellett küzde-
niük a katonajelölteknek, hogy igazi vitéz váljék belőlük. 
Mivel megállták a helyüket, Bercsényi elmondta nekik, 
hogy most már maga Rákóczi is meglátogatja őket. Meg is 
érkezett a fejedelem, díszszemlét tartott, és megmutatták 
neki az elkészült csapatzászlókat. Mindent rendben talált, 
így megindíthatták a csatát (számháború), ahol a gyerekek 
voltak a kurucok, és természetesen ők győztek. A sikeres 
csata után Esze Tamás kijelentette, hogy most szabadnak 
érzi magát, és összeházasodik szerelmével. Rákóczi szere-
tett volna lenni a vendéglátó; meghívta a kurucokat az or-
szággyűlésre, és mindenki fogadalmat tett a kuruc virtusra.

Rákóczi Ferenc a táborlakók 
segítségét kéri
(kerettörténet az idei iskolatáborokban)
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Az Iskolatábor egy 
tanár szemszögéből

Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor még a nyár folya-
mán megkerestek a szervezők és megkérdezték tőlem, lennék-e 
az egyik tanár a három közül az első angliai Diaszpóra Iskolatá-
borban. Gondolkodás nélkül igent mondtam.

Kiderült, hogy enyém lesz a 3. csoport, a 10-16 éves gyermekek, 
szám szerint 16-an, 14 fiú és 2 kislány. Feladatunk pedig az, hogy 
a gyermekeket játékos megközelítéssel ismertessük meg a Rákó-
czi-korral, barangoljunk Magyarországon és bővítsük szókincsü-
ket, írjunk, olvassunk is velük. Mindezt jókedvvel, vidámsággal 
telítve, ne úgy érezzék, hogy iskolában vannak. A délelőtti órákat 
a délutáni foglalkozások színesítették: volt drámajáték, tánc és 
cserkészfoglalkozások.
Megérkezésünkkor, megismerve a gyermekeket, picit nehéz fel-
adatnak tűnt és egyben nagy kihívás is volt számunkra, hogy 
néhány nap alatt csapattá kovácsoljuk őket és megismertessünk 
velük egy történelmi korszakot; hogy átadjuk a tudásanyagot, fel-
ébresszük bennük az érdeklődést a kor iránt és megszerettessük 
velük azt. Szerettük volna, ha szókincsük bővül, ha megtanulják 

minél szebben kifejezni magukat anyanyelvükön, s még jobban 
megismerkednek Magyarországgal.
Még a tábor indulása előtt hosszú hetek közös munkájával ala-
kítgattuk az elképzelésünket, hogyan valósíthatnánk meg mind-
ezt a kiskamaszokból álló csapattal játékosan, korosztályuknak 
megfelelően. A csapatunkban én képviseltem a játékot, volt egy 
történelem-magyar szakos, hihetetlen nagy tudással rendelkező 
kollégám, aki a tábor alatt szívesen játszott, és két rendkívül te-
hetséges, lelkes, gyermekszerető cserkész, akikkel bármikor újra 
együtt dolgoznék egy csapatban.
A társasjáték megfelelő eszköznek bizonyult céljaink megvalósí-
tásához, hiszen a játék önmagában is csapatépítő, gondolkodta-
tó, izgalmas és szórakoztató.
Arra a döntésre jutottunk, hogy különböző típusú játékokkal kí-
náljuk meg őket nap mint nap: szókincsbővítő, mesélő, asszo-
ciációkon alapuló, logikai és stratégiai játékokkal. A gyerekekre 
bíztuk: ha úgy érezzük, vevők rá, készítünk közösen egy társas-
játékot, ami felöleli a kort, amit a hét folyamán áttekintünk, de 
betekintést ad a mai Magyarország városainak történelmébe is, 

érdekességeket rejt, mint feltalálók, kutatók származása stb.
Az első napon a játék elvarázsolta őket,függetlenül attól, hogy 
a „Szerettek társasjátékozni?” kérdésre 90 % -ban az volt a vá-
lasz, hogy: „Nem.” Nagyon tetszett nekik az ötlet is, hogy mi is 
készítsünk egyet.
Ahogyan nap mint nap újabb társasjátékokat ismertek meg, egy-
re több ötletet kaptak ahhoz, mi mindent lehetne a saját társas-
játékukba beépíteni.
Minden nap újabb és újabb rejtvényt, képrejtvényt, szójátékot, 
keresztrejtvényt tanultak, melyekből számosat készítettek ők is 
a társasjátékhoz, így a tananyagot játékosan mélyítettük el, majd 
csapatokban mérkőztek meg egymással. A tudásanyagot rejtvé-
nyekbe, érdekes feladatokba rejtettük.
A történelmi, földrajzi ismeretek átadása sem volt így nehéz fela-
dat, hiszen minden azért történt, hogy minél érdekesebb legyen 
az elkészülő játék.
A nap folyamán a gyermekek az adott téma átbeszélése után csa-
patokban dolgoztak, és a képek, adatok alapján feladatkártyákat 
készítettek a társasjátékhoz. Ezt a csapatok egymáson tesztelték, 

és a legjobbakat el is készítettük. Így gyakoroltuk a helyesírást!
Ha visszatekintünk, négy nap alatt három-három órában mennyi 
mindent átvettünk, hihetetlen; de a gyerekek mindent megjegyez-
tek, hiszen játékosan mélyítettük el a tudásanyagot, kutakodniuk 
kellett, motiváltak voltak, és nagyon jó csapattá alakultak.
Nagyon sokat beszélgettünk, a szókincsük hihetetlenül megnőtt.
A délutáni foglalkozások is csak erősítették a csapatot. A tábor 
minden percét élvezték. A délutáni táncot, drámát, a cserkészfog-
lalkozásokat, az esti izgalmas tábortüzeket.
A szülőknek minden csoport egy-egy bemutatóval készült, egy kis 
előadással, ami egész heti tevékenységüket tükrözte. Mi mással is 
készülhettünk mi? Élő társasjátékkal, amivel a szülők is megmé-
rettettek. A gyerekek pedig mint élő bábuk tették fel kérdéseiket.
Maradandó élmény lesz számukra ez az egy hét, de én is bármikor 
újra indulnék.

A szülők nagyon hálásak voltak. Mert a „Nem akarok menni!” pár 
nap alatt átalakult „Mikor lesz újra?” kérdéssé, és ez mindennél 
nagyobb elismerés volt számunkra.
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Diaszpóra Iskolatábor egy 
cserkész szemszögéből

Október 28. és november 2. között tartottuk Angliában az első 
Diaszpóra Iskolatábort. Negyven, Anglia különböző potjain élő 
magyar gyerek gyűlt össze a Broadstone Warren Scout Activity 
Centre-ben, hogy egy hétig magyarul beszélgessenek, magyar 
dalokat és játékokat tanuljanak, valamint hogy a tábor keret-
meséjével, a Rákóczi-szabadságharccal és annak történelmi 
hátterével megismerkedjenek.

A tábor október 28-án, hétfőn nyitotta meg kapuit. Miután fogad-
tuk a családokat és mindenki regisztrált, zászlófelvonással és a 
magyar Himnusz eléneklésével kezdtük meg a hetet. Uzsonna 
következett, majd a gyerekek szintfelmérőn mutathatták meg 
magyartudásukat. A délután folyamán bemutatkozott Esze Ta-
más, aki kuruc módra köszöntötte a gyerekeket. Vacsora, majd 
tábortűz következett, ahol megtudhattuk, mit jelentett Rákóczi 
korában nemesnek, illetve jobbágynak lenni. A tábortűz közben 
sok új népdallal és játékkal is megismerkedtünk. A szeretetkör 

után a sötétben visszabotorkáltunk szobáinkhoz, hogy kipihen-
jük magunkat a következő hosszú nap előtt.
Kedden 7 órakor szólalt meg az ébresztő „kakas” hangja; ez fi-
gyelmeztetett minket, hogy el ne késsünk a reggeli tornáról, kü-
lönben lesz „Na de ilyet, ce-ce-ce!” Zászlófelvonás és reggeli után 
elkezdődtek a délelőtti foglalkozások, melyek a héten minden 
délelőtt kétszer másfél órából álltak. A legkisebbek várakat és 
bunkereket építettek, és várról várra járva ismerték meg Rákóczi 
korszakát. A középső csoport Rákóczi élettörténetén keresztül 
szemlélte e történelmi időszakunkat, míg a legnagyobbak egy 
Rákóczi-társasjáték kitalálására vállalkoztak, amihez egész héten 
gyűjtötték a társasjátékötleteket. Délutánonként forgószínpad 
következett, ahol a csoportok különböző különleges foglalkozá-
sokon vehettek részt: lövészet, íjászat, drámapedagógia, néptánc 
és cserkészet közül választhattak.
És vajon mire is volt elég a délutánonkénti, csoportonként kétszer 
másfél óra cserkészet? Igyekeztünk az életben is igen hasznos, 

gyakorlati cserkésztudást átadni. Így a tábor végére a gyerekek 
megtanulhattak kötözni: az egészen egyszerű csomóktól (egysze-
rű kettős, sváb hurok) a kicsit bonyolultabbakig (szorító nyolcas), 
a legbátrabbak pedig a fára mászást is kipróbálhatták. Gyakorol-
tuk a tűzrakást, amit ezúttal egy plusz motivációs tényezővel spé-
keltünk meg: a tüzek fölé spárgát feszítettünk ki, melyen vaníliás 
karikák lógtak, így azon csapatok tagjai, akik nagy tüzet raktak és 
elégették a spárgát, finom falatokban részesülhettek. Megtanul-
tunk térképet olvasni, megismertük a fontosabb térképjeleket, és 
megjegyeztük, hogyan lehet többek között az analóg órával meg-
határozni az északi irányt. Ahhoz azonban, hogy Rákóczi számít-
hasson ránk, kémekké is ki kellett képeznünk magunkat. Először 
a titkosírást vegyítettük a magyar nyelv ismeretével: felfedeztük a 
rovásírás rejtelmeit a XIV. Lajostól kapott levél segítségével. Végül 
egy megfigyelési terepgyakorlaton is remekül helytálltunk.
A tábor során minden este különböző tábortüzeken vettünk részt: 
hol a nemes és a jobbágy közötti különbségekről tanultunk, hol 

egy kuruc-labanc Rómeó és Júlia történeten szórakoztunk. Vol-
tak esték, mikor boszorkányok költöztek az erdőbe és töklám-
pások jelezték az utat számunkra, megint máskor Rákóczi kuruc 
hadsereget toborzott, és mindazok, akik – egy meseerdő kereté-
ben – kiállták az öt érzékszervpróbát (hallás, látás, ízlelés, szag-
lás, tapintás), menlevelet kaptak a fejedelemtől.

A napokat szép keretbe zárta a reggeli zászlófelvonás és az esti 
zászlólevonás, melyek alatt gyakran hangzott el a magyar és a 
székely himnusz. Azonban nemcsak a napoknak, hanem a teljes 
tábornak is szép keretet adott ezen cserkészszokásunk. Így, miután 
péntek este kikiáltottuk Rákóczit fejedelemnek és az országgyűlés 
megszavazta a közteherviselést, valamint szombaton bemutattuk 
szüleinknek, milyen sok mindent megtanultunk a hat nap alatt, 
zászlólevonással köszöntünk el újdonsült barátainktól, tanáraink-
tól, bízva abban, hogy mielőbb megrendezik a második angliai Di-
aszpóra Iskolatábort, ahova biztosan ellátogatunk majd.
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Idei táboraink
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Az amerikai középnyugaton, vagyis Midwestben 2019. június 
8-15. között rendezték meg a Csík Hágó Magyar Iskola és Óvoda 
szervezésében a régió első Diaszpóra Iskolatáborát, melynek a 
Phantom Lake YMCA tábor adott otthont. Maga a táborhely na-
gyon jól felszerelt, a fiatalok részére különböző szórakozási lehe-
tőségeket biztosít: volt lehetőség csónakázásra, úszásra, célba 
lövésre, röplabda- és csúszópálya használatára, valamint kéz-
ügyességi foglalkozásokra, a közeli tóparton pedig fantasztikus 
vízi programokat lehetett szervezni.

A nyolcnapos táborba összesen 45 résztvevő érkezett, köztük 30 
gyermek. A tanulók között volt, aki jól beszélt magyarul, voltak, 
akik gyengébben, viszont a hét folyamán napról napra észrevehe-
tő fejlődést tapasztalhattunk magyar nyelvtudásukban. Lassan 
hagyták el az angol beszédet és fejlődött magyar kifejezőképes-
ségük. Három osztályba osztottuk be őket annak fügvényében, 
milyen szinten tudtak magyarul. A tanárok Magyarországról, Vaj-
daságból és az Egyesült Államokból érkeztek.
A kerettéma a honfoglalás volt. Délelőttönként a diákok meseol-
vasás és rajzolás segítségével, valamint feladatok megoldásával 
tanultak a honfoglalásról.
„A héten három monda köré építettük fel a történetet. Foglal-
koztunk Álmossal, Attilával és Árpáddal, a honfoglalásig ju-

tottunk el. Mivel a gyerekek nagyon kreatívak voltak, nehéz 
feladatokat is meg lehetett oldani velük. Pl. egyszer csak „e” 
betűs szavak használatával lehetett levelet írni Emesének, aki 
ugye Álmos édesanyja volt. Fantasztikus, hosszú és összefüggő 
történeteket írtak a gyerekek” – mesélte Oltvai-Nagy Erzsébet, 
Amerikában élő magyar szakos tanár.
A foglalkozások a szokásos iskolatáborok felépítését követték: 
délelőtt magyar nyelvoktatás, délután csapatépítő és cserkész-
játékok, vízi programok voltak a palettán. A YMCA tábor magyar 
munkatársai és a chicagói cserkészvezetők (a tanárok segítségé-
vel) biztosították a délutáni és esti programokat. Minden este volt 
tábortűz, melynek keretében előadták a honfoglalással kapcsola-
tos legendákat, melyekről délelőtt tanultak a diákok. Zászlólevo-
nást követően a tanárok meseolvasást tartottak.
„Azt veszem észre, hogy a gyerekek élvezik a tábort. Az egyhetes 
foglalkozás felér egy fél év iskolai tanulással a Magyar Iskolában. 
A tervünk az, hogy évente megszervezzük a tábort” – összegezte 
Stétz Andrea, az Iskolatábor vezetője, a Csík Hágó Magyar Iskola 
és Óvoda igazgatója.

A szervezők és a táborozó gyerekek nevében is határozottan kije-
lenthetjük, hogy szükség van ezekre a táborokra, és valamennyien 
remélik, hogy jövőre is találkozhatnak és újra együtt táborozhatnak!

A Magyar Iskolatábor Chicagóban
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„Azt hiszem, a legtöbb gyerek kíváncsian kutakodó fejjel jön világ-
ra. Talán azért lettem tudós, mert valamilyen értelemben gyermek 

tudtam maradni.”
Szilárd Leó

A KMCSSZ Fillmore-i nyári magyar iskolatábora fontos szerepet 
tölt be a diaszpórában élő magyarság körében. Idén a tábort júli-
us 6-20. között tartottuk meg a Sík Sándor Cserkészparkban; több 
mint 65 tanuló és 20 kisegítő vett részt benne. A 8-14 éves korosz-
tály magyar nyelvi készségének fenntartása és a magyar kultúra 
iránti érdeklődésének felkeltése egyaránt szerepel céljaink kö-
zött. Ezért a napi 5 óra tanulás során előtérbe kerül az írás-olva-
sás elsajátítása, fejlesztése és a fogalmazási készség gyakorlása. 
A szokásos történelmi és földrajzi ismereteket ebben az évben ki-
bővítettük a magyar feltalálókról szerzett ismeretekkel is. Vasár-
nap a táborba látogató Richard atyát a gyerekek elkápráztatták 

tudásukkal, hogy milyen sok, mindenki által ismert tárgynak volt 
magyar a feltalálója.
Az iskolatáborban a tanítás alatt a vezetők az aktuális keretmesét 
hívták életre és mutatták be a diákoknak. Ezek a jelenetek játé-
kos, vicces vagy esetleg zenés formában jelenítették meg egy-egy 
magyar feltaláló életét, kutatásának kialakulását, fontosságát. 
Délutánonként a keretmese, pontosabban az aznapi találmány-
nyal kapcsolatos kézművesség várta a korosztályokra osztott 
csoportokat. A kézműves-foglalkozás mellett néptánc, népdal 
és sportfoglalkozás is szerepelt a programban. A közösségben 
együtt töltött időnek meghatározó szerepe van mind a nyelvta-
nulásban, mind a jellemnevelésben, és ez mind magyar nyelvi 
környezetben jutott osztályrészül a gyerekeknek.
Mint minden évben, idén is szeretettel vártuk a szülőket és vendé-
geinket a zárónapra, melynek fénypontja a feltalálók témájához 
kapcsolódó műsor volt. A „Képzelt riport egy világkiállításról” 
című programban a diákok változatos formában számoltak be a 
biztonsági gyújtó, a golyóstoll, a telefonközpont, a számítógép és 
a bűvös kocka kigondolásáról. Nem feledkeztünk meg persze ar-
ról sem, hogy nemzeti büszkeségünk tárgya volt és marad a nép-
tánc is. A hangulatos műsort örömmel fogadták a nézők.
A diákok kétharmad része idén először jutott el Fillmore-ba, hogy 
a szép környezetben jól tervezett, mozgalmas programok során 
észrevétlenül gyakorolja a magyar nyelvet. Reméljük, hogy mind-
annyian jól érezték magukat és jövőre is visszajönnek, hiszen a 
táborból életre szóló emlékekkel és barátságokkal tértek haza.

Magyar feltalálók 
látogattak 
Fillmore-ba, a 
KMCSSZ nyári magyar 
iskolatáborába
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Az első dél-amerikai 
Iskolatáborban 
a Buenos Aires-i 
csoporttal

2019. július 6-9. között rendezték meg Anisacante-ban az első 
dél-amerikai Iskolatábort. Argentína Buenos Aires, Córdoba, 
Chaco, Misiones, Jujuy és Mendoza tartományaiból, Bariloche 
településről, valamint Uruguayból érkeztek 6 és 25 év közötti fi-
atalok, mintegy nyolcvanan.

A tábor célja az volt, hogy a résztvevők megismerkedjenek a ma-
gyar nyelv alapjaival, képesek legyenek egyszerű mondatokat 
magyarul megfogalmazni.
A legnépesebb „küldöttség” Buenos Aires-ből érkezett. Honfi Jú-
lia és Kraft Márta pedagógusok vezetésével 18 gyermek és fiatal 
(7 évestől 23 évesig) indult július 6-án kora hajnalban Anisacan-
téba, a táborba. A Buenos Aires-i csoport egyik felét a Zrínyi Ifjú-
sági Kör diákjai alkották. Ők voltak a táborban az egyetlen olyan 
csoport, akik már beszéltek valamilyen szinten magyarul, hiszen 
a ZIK keretében szombatonként rendszeresen magyarórákon 
vesznek rész. A csoport másik fele olyan gyerekekből állt, akik – 
vagy a szüleik – valamikor jártak cserkészetre, néptáncórára vagy 
a hétvégi magyar iskolába.
A csoportból több gyermek járt már Magyarországon a Rákóczi 
Szövetség segítségével, sokan pedig most készülnek életük első 

magyarországi útjára. A tábor különösen jó lehetőség volt arra, 
hogy utazás előtt felfrissítsék, gyakorolják a nyelvet.
A tábor kiváló lehetőséget adott arra is, hogy a Buenos Aires-ből 
érkező gyerekek megismerkedhessenek olyan fiatalokkal, akik 
ugyan Argentína más részeiről érkeztek, de közös bennük, hogy 
valamennyien magyarul szeretnének tanulni.
Számunkra elképzelhetetlen áldozatokat hoztak a családok, óriá-
si erőket mozgattak meg a szervezők, kísérő pedagógusok, hogy 
ekkora távolságot áthidalva létrehozzák ezt a tábort. Volt, aki re-
pülővel jött, volt olyan csoport, amely 12-17 óra éjszakai buszút 
után érkezett meg a táborba; a Misionesből érkező csoport példá-
ul 1400 km-t tett meg.
A táborban a gyermekek a tudásuknak és életkoruknak megfele-
lő tanulócsoportokban vettek részt magyarórákon. A napi kétszer 
két óra magyartanulás mellett a szervezők igyekeztek minél szí-
nesebb programot összeállítani. A kézműves órákon a gyermekek 
mézeskalács- és kürtőskalács-sütésen, fakanáldíszítésen, neme-
zelésen vehettek részt. A műhelyfoglalkozásokon népi játék, nép-
dal- és néptánctanulás szerepelt a kínálatban.
Minden csoport megismerkedhetett az íjászat alapjaival, egy dél-
után pedig lehetőségük volt tereplovaglásra is helyi gauchók segít-
ségével. Esténként a tábor apraja-nagyja együtt ropta a táncház-
ban, ami külön örömünkre élő zenei kísérettel valósulhatott meg.
A szervezés a córdobai (Besenyi Zsuzsi és Lányi Mátyás) és a Bu-
enos Aires-i cserkészvezetők (Lomniczy Mátyás), valamint a ZIK 
tanárok (Benedek Zsuzsi, Honfi Júlia, Kraft Márta) és KCSP ösz-
töndíjasok közös áldozatos munkája, akik saját szabadidejükben, 
hónapok óta dolgoztak azért, hogy ilyen maradandó élmény le-
gyen ez a tábor valamennyi résztvevő számára.
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2019 februárjában hallottunk először a budapesti Külföldi Ma-
gyar Iskolák Konferenciáján a Diaszpóra Iskolatáborokról. Any-
nyira megtetszett az iskolánknak, hogy néhány lelkes pedagógus 
és önkéntes segítő azonnal fel is vette a kapcsolatot a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetséggel. A Szövetség nagyon nyitott és se-
gítőkész volt, így annak ellenére, hogy csak öt hónap állt rendel-
kezésünkre, a vancouveri Szent László Iskola meg tudta szervezni 
a tábort. Találtunk megfelelő helyszínt, tánctanárt, szakácsot. 
Négy szinten állítottuk össze a tananyagot a napi öt óra foglalko-
záshoz. Május 31-re 36 gyermek jelentkezett. A tábor végül nem-
zetközi lett, még Seattle-ből is csatlakoztak hozzánk. Július 22-én 
pedig Maple Ridge-ben, a Camp Kanakában megnyitotta kapuit 
a Szent László Magyar Iskola szervezésében Kanadában először 
megrendezett Diaszpóra Iskolatábor.
Nagyon tartalmas és jó hangulatú öt napot töltöttünk együtt. Ricsi 
és Anita személyében két rátermett, proaktív, dinamikus, felkészült 
segítőt kaptunk. Náluk jobbat el sem tudtunk volna képzelni.
A 36 gyermek négy csoportban csiszolta meglévő ismereteit ma-
gyar nyelv és irodalom terén. Nagy örömünkre sikerült minden 

gyermeknek egy-egy atlaszt rendelni. A gyerekek lelkesen forgat-
ták, ismerkedtek Magyarország földrajzával, megyéivel, városai-
val. A kerettörténet idén II. Rákóczi Ferenc és kora volt. A gyerekek 
szintjüknek megfelelően, játékos módon kaptak képet a történe-
lem ezen korszakáról.
A napi öt 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.
Köszönjünk szépen a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek, 
Szórád Gábornak a segítséget, hogy ilyen rövid idő alatt meg tud-
tuk szervezni táborunkat. Köszönjük a sok önkéntesnek (a taná-
roknak, a sport- és kézműves-foglalkozásokat tartó segítőknek és 
a háttérben szorgoskodóknak), hogy minden erőforrásunkat arra 
tudtuk fordítani, hogy a gyerekek minél tartalmasabb, színvona-
lasabb hetet tölthessenek az iskolatáborban. Ahogy a fotó- és vi-
deóösszeállítás mutatja, ez sikerült is.
Jövőre is szeretnénk létrehozni ezt a különleges kis „magyar szi-
getet” Kanadában.

Az első Diaszpóra Iskolatábor Kanadában
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Játékokkal egybekötött iskolatáborban, a Karib-tenger Marga-
rita szigetén tölthettek el tíz napot a gyökereiket jobban megis-
merni 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 megren-
dezett programsorozat vázát a délelőttönként a pálmafák alatt, 
közvetlenül a tengerparton kialakított szabadtéri tanteremben 
megtartott magyarórák alkották. Az interaktív, játékokkal szí-
nesített órák a Szegedről érkező Szeghalmi Zsoltnak köszön-
hetően egyszerre voltak hasznosak és szórakoztatóak. A 8 és 18 
év közti diákok különböző érdeklődési köreit figyelembe véve 
a tanórák nyelvi, történelmi, földrajzi, kulturális, tudományos, 
gasztronómiai, sporttal és egyéb, magyarságismerettel kapcso-
latos témákat érintettek.
A tábor végére a gyerekek elsajátították a cserkészethez és az 
alapvető társalgáshoz szükséges szókincset, megtanultak be-
mutatkozni és kérdéseket feltenni, elénekelni a Himnuszt vagy 
olyan népdalokat, mint a Tavaszi szél, a Hull a szilva a fáról, vagy 
a Pál, Kata, Péter. A tízéves Gabót elbűvölte a Szent Korona 
története, a 12 éves Karen nagy átéléssel adta elő társainak az 
aradi vértanúk kivégzését, míg a 18 éves Danit Puskás Ferenc 
pályafutása lepte meg leginkább.
A reggeli órákat délutáni és kora esti foglalkozások egészítették ki. 
Ebéd után a fiatalok a parton vicces, kreativitást igénylő ügyessé-
gi feladatokat oldottak meg csapatban, este pedig az aznap vett 
anyagot is magába foglaló játékokkal hangolódtak a későbbi 

filmvetítésekre. Ezeken megismerkedtek a venezuelai magyar 
kolónia történetével és kiemelkedő alakjaival, Magyarország tá-
jaival és jelentős épületeivel, továbbá többek közt olyan alkotá-
sokat néztek meg, mint az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm.
A tábori létet a cserkészet szabályai és a Hódmezővásárhelyről 
származó Marton fivérek határozták meg, így a reggel tornával, 
imával, a napi jelmondat és a napirend ismertetésével, illetve 
zászlófelvonással indult. A cserkészet hagyományairól a lelkes 
résztvevők a leghitelesebb forrásból, Nyisztor Judith ebéd előt-
ti elbeszéléseiből értesülhettek. Sötétedés után a táborozók 
körbeülték a homokban lobogó tábortüzet, hogy elénekeljenek 
számtalan magyar népdalt, valamint előadják történelmünk je-
les eseményeit. A Karib-tenger partján így megelevenedtek Petőfi 
szavai, amint a Nemzeti Múzeum lépcsőin szaval, majd saját sze-
mével láthatta mindenki, ahogy a holdfényben megcsillan Vajk-
ból Istvánná keresztelkedő királyunk koronája.
Az utolsó napon a csapat hajóra szállt, hogy az El Yaque-i szállást 
hátrahagyva felfedezze a pár kilométerre található El Coche szi-
getét. Az egész napos strandolás végeztével még két fontos fela-
dat várt a diákokra. A zárókvíz eredményhirdetésén a legjobban 
teljesítők Magyarországról hozott ajándékokat kaptak, majd – a 
tíz nap alatt tanultakat bemutatandó – a gyerekek fordított óra 
keretében számoltak be a felnőtteknek Nobel-díjasainkról, hús-
véti szokásainkról, a budapesti látványosságokról, olimpiai ér-
meseinkről és a tatárjárásról.
A Margarita szigetén táborozók a televíziótól és egyéb modern 
technikai eszközöktől elzárva, a paradicsomi környezetet ma-
ximálisan kihasználva rövid időre megfeledkezhettek az amúgy 
rendkívül nehéz helyzetben lévő ország gondjairól, és kicsit úgy 
érezhették, hogy idén nyáron Magyarországon is jártak.

Petőfi és Szent István a Karib-tengeren
Venezuelai iskolatábor Margarita szigetén
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Nagy izgalommal várta mindenki a diaszpóratábort. Mikor elér-
kezett a nap, nagy öröm töltött el mindenkit, hiszen tudtuk, mi-
lyen remek 32 gyerkőccel együtt táborozni. A harmadik magyar 
queenslandi Diaszpóra Iskolatábort immár harmadjára szervez-
tük meg a magyar kormány támogatásával. Ebben az évben a 
Currimundi Recreation Centre-t választottuk helyszínül, mely 
egészen közel található a Csendes-óceán partjához. Táborunk si-
kerességének bizonyítéka, hogy idén alig pár nap alatt teltek be 
a férőhelyek; ez már afféle pozitív visszajelzés volt a queenslandi 
magyar családok részéről.

A tábor menete a jól megszokott rendben zajlott. A gyerekek már 
hozzászoktak, hogy pont úgy, mint korábban, délelőtt három ma-
gyarórán vehettek részt. Fontos azt is tudni, hogy idén egészen 

különleges évet írunk, hiszen Rákóczi éve alkalmából magáról a 
fejedelemről és a kuruc/labanc korról tanulhattak kicsik és na-
gyok. Mivel a diaszpóra táborunk cserkésztábor mintájára készül, 
ezért a gyerekek őrsökbe voltak beosztva, és nem osztályokba. A 
délutáni programok tekintetében próbáltunk mindig valami vál-
tozatosat nyújtani. Szerettük volna, ha a délutáni „játék” valami 
olyat ad a gyerekeknek, amiből tanulhatnak is, és melyet életre 
szóló élményként tehetnek tarsolyukba. Így esett a választás a 
rovásírás tanulására, de a színjátszás világában is elmerülhettek 
cserkészeink. Mindemellett barlangászásra, medencézésre és 
persze a hőn szeretett számháborúra is szakítottunk időt.
A napot minden reggel zászlófelvonással és reggeli imával kezd-
tük, ahogy azt a cserkésztáborokban megszokhattuk. Cserkész-
pólót is festettünk, hogy nekünk is meglegyen az egyenruhánk, 
melyre büszkék lehetünk. Bizton reméljük, hogy Queenslandben 
hamarosan hivatalosan is megalakul egy magyar cserkészcsapat, 
mely, mint láthatjuk, szerencsére már formálódik. Gold Coast-on 
szombatonként már tartunk cserkészfoglalkozást is, melyre min-
denkit tárt karokkal várunk. A táborban azok a gyerekek, akik 
még nem tapasztalták meg, milyen a cserkészélet, most belekós-
tolhattak. Igyekeztünk megmutatni nekik, hogy a kötelességtu-
dat és segítőkészség mellett nagyon sok jókedvvel és mókával jár 
együtt a cserkészkedés.

Remekelt a 
Magyar Diaszpóra 
Iskolatábor 
Queenslandben
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Az első új-zélandi cserkésztábort 2019. október 6-11. között ren-
dezték meg Aucklandben, ahova Wellingtonból és Christchurch-
ből is érkeztek résztvevők. Közel negyven gyermek és egy tucat 
felnőtt – szülők, segítők – érkezett ide az itteni tavaszi szünet má-
sodik hetében.

Az Iskolatábor meghatározott keretek között zajlott, ami rendsze-
rességet és minimális fegyelmet jelentett. A gyerekek reggelenként 
rendezetten, csapatokba osztva sorakoztak fel a zászlófelvonás-
hoz, és csapatokban hajtották végre a napi feladatokat. Délelőtt 
tanítás volt: három csoportra osztva tanulták a Rákóczi életéhez 
és a szabadságharchoz kapcsolódó történelmet, földrajzot és ma-
gyar kifejezéseket. Ezeket délután kézműves foglalkozások, tánc és 
cserkészismeretek követték, este pedig a kerettörténet és a tábor-
tűz. A foglalkozások között szabad játék volt; a mobiltelefont csak 
este kapták meg fél órára, hogy beszélhessenek a szüleikkel.
Ezekhez ráadásul még egy interaktív történetet is hozzátettek a 
szervezők, hogy még játékosabb és izgalmasabb legyen a tábor. 
Eszerint az erdőben megkötözve fekszik Rákóczi, akit csapatokra 
osztva ki kellett szabadítani, énekelni kellett a Hétszünyű Kapa-
nyányi Monyóknak, kincsesládát nyitó kulcsot kellett ügyesen 
leakasztani a faágról, utánozni kellett az erdő medvéjét, végül a 
labancok táborában meg kellett válaszolni egy találós kérdést, 
és akkor megkapták a kincsesláda tartalmát és kiszabadíthatták 
Bíró Annát, hogy Esze Tamás feleségül vehesse. A lakodalmat 
utolsó este tartottuk, ahol a gyerekek bemutatták, mit tanultak 
a héten: táncoltak, énekeltek, mondókákat, versikéket mondtak.
Ez a tábor más volt, mint a többi: más, mint egy kiwi camp, de 
az elmúlt évek magyar táboraitól is különbözött. Soha olyan tá-

borban nem voltak a gyerekek, ahol a magyar volt a „hivatalos 
nyelv”, ahol cserkészelveket szívtak magukba, ahol annyit éne-
keltek, táncoltak és tanultak (!), mint itt. A szülők számára is új-
donság volt a cserkésztáborozás.
A legkisebbek is megtanultak egy tucat éneket, dalt, mondókát, 
néptáncot, étkezés előtti és utáni imákat, megtanulták, hol van 
Munkács vára, hol van Léva, Kassa, Érsekújvár, Sátoraljaújhely, 
ki volt Zrínyi Ilona, Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós vagy a kis 
kóchuszár. Magyarul olvastak, beszéltek, történeteket tanultak 
meg, kurucok lettek. Elkészítették saját csapatzászlóikat, mindenki 
megtanulta a Himnuszt, szobrászkodtak, festettek és rajzoltak, de 
közben labdáztak és kergetőztek is. Ez az, amit egy átlagos tábor-
ban nem kapnak meg, ez az, amit hazavisznek. Ez a tábor olyan 
az itteni családoknak, mint az élesztő: otthon szépen, csöndben 
megkeleszt egy adag tésztát, és az élesztő eltehető, hogy további 
kenyérnek adjon életet. Ehhez azonban a magyarságot – ahogy az 
élesztőt is – táplálni kell: otthon is magyarul kell beszélni, a szülők-
nek foglalkozniuk kell a gyerekükkel, hogy a következő táborban 
ne kelljen újrakezdeni, hanem magasabb szinten folytathassák. 
Ugyanis – úgy tűnik – lesz folytatása. Az először merevebb szülők is 
nyitottak lettek rá, hiszen látták, hogy csupa olyan dolgot tanítanak 
meg csemetéjüknek, ami értékes és hasznos, a gyerekek részéről 
pedig nem is volt kérdés. A tábor végén mindenki leírta, mi tetszett 
neki a legjobban, a tábor után pedig elégedettségi felmérés készült 
köremailben kiküldve, aminek eredményeit fel lehet használni a 
következő tábor megszervezésekor.
A szülők közül mindenki erőn felül teljesített, és megállapítottuk, 
hogy ezt meg kell ismételni! Még nagyobb öröm, hogy a gyerekek 
is azzal távoztak: alig várják a következő tábort.

Diaszpóra Iskolatábor Új-Zélandon
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A tavaszi szünetben, 2019 szeptember 28. és október 4. között, 
53 gyermek és 12 felnőtt kelt útra Nowrába, a Sydney melletti 
városkába, ahol hat napon át, gyönyörű környezetben utazhat-
tunk vissza Rákóczi Ferenc korába, illetve ismerkedhettünk meg 
a Palócföld népművészetével.

Már az első étkezésnél felkapták a fejüket a gyerekek, hiszen ko-
rabeli ruhában bevágtatott Esze Tamás, és az iránt érdeklődött, 
nem látta-e valaki Rákóczit. S ez így ment a tábor végéig: hol a 
zászlófelvonásnál, hol az esti tábortűznél egy-egy váratlan ese-
ményen keresztül a táborlakók a keretmesék rövid történeteinek 
segítségével bepillantást nyertek Rákóczi korába. Közben a fog-
lalkozásokon megismerkedtek II. Rákóczi Ferenc életével, a róla 
elnevezett szabadságharccal, kuruc-labanc viadalokkal, a kuruc 
kor dalaival, fegyvereivel. A diákok természetesen életkoruknak 
megfelelően kapták az ismereteket, nagyon sok mondát, törté-
netet játékosan, interaktívan is feldolgoztak.
Igazán megható volt esténként a tábortűz fényénél a gyerekek 
érdeklődő, átszellemült arcát látni, ahogy a keretmese történe-

teit figyelik. Nagyon szerencsések voltunk, hiszen minden este 
megszólalt a tárogató hangja. Hatalmas energiák szabadultak fel 
a kuruc-labanc sorversenyen is. A hegytetőről levágtázó Rákóczi 
fejedelem, Esze Tamás és Vak Bottyán kiválogatták a kurucnak 
való harcosokat, és sok-sok mókás ügyességi feladattal elkezdőd-
hetett az összecsapás a labancok ellen.
Közkedvelt volt a vízicsúszda, a sok népi játék, a néptánc, a kéz-
műveskedés. Több vendégelőadónk is volt, akiknek előadása 
még inkább színessé tette programjainkat. A Felvidékról érkező 
Écsi Gyöngyi és Kováts Marcell csodálatos palóc mesevilágba 
röpítettek bennünket. Különleges hangszerbemutatókra is sor 
került: meghallhattuk a tárogató, kecskeduda, tilinkó, doromb 
stb. hangját. Kürtőskalács-készítés, nemezelés, kasírozás, bőrö-
zés, hímzés – felsorolni is nehéz, mennyi mindennel ismertet-
hettük meg a diákjainkat. Sok kis emléktárgyat készítettek, ami-
ket haza is vihettek.
A reggeli és esti zászló fel- és levonásakor elhangzó magyar Him-
nusz, erdélyi himnusz, Hiszekegy, a Cserkészinduló közös éneklé-
se, a napi programok ismertetése és értékelése, a közös imák és 
gondolatébresztő beszédek mind közösségünk hovatartozását, 
egybekovácsolódását segítette.
Az esti közös társasjátékozás, az élő zenére szervezett táncházak, 
tábortűzi programok után az élménydús napi programok felidé-
zésével térhettek nyugovóra a résztvevők, hogy másnap reggel a 
kereplő hagjára ébredve újabb élmények elé nézzenek.

Egy fantasztikus 
tábor feledhetetlen 
emlékei
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Október 28. és november 2. között tartottuk Angliában az Első Di-
aszpóra Iskolatábort. Negyven, szerte Angliában élő magyar gye-
rek látogatott el a Broadstone Warren Scout Activity Centre-be, 
hogy egy hétig magyarul beszélgethessenek, magyar dalokat és 
játékokat tanuljanak, valamint hogy a tábor keretmeséjével, a 
Rákóczi-szabadságharccal és annak történelmi hátterével meg-
ismerkedjenek.

 A tábor október 28-án, hétfőn nyitotta meg kapuit. Miután 
fogadtuk a családokat és mindenki regisztrált, zászlófelvonás-
sal és a magyar Himnusz eléneklésével kezdtük meg a hetet. 
Uzsonna következett, majd a gyerekek szintfelmérőn mutat-
hatták meg magyar tudásukat. A délután folyamán Esze Tamás 
is bemutatkozott, és kuruc módra köszöntötte a gyerekeket. 
Vacsora, majd tábortűz, ahol megtudhattuk, mit jelentett Rá-
kóczi korában nemesnek, illetve jobbágynak lenni. A tábortűz 
alatt sok új népdallal és játékkal megismerkedtünk. A szere-

tetkör után visszabotorkáltunk a sötétben 

szobáinkhoz, hogy kipihenjük magunkat a következő hosszú 
nap előtt.
Kedden 7:00-kor szólalt meg az ébresztő „kakas” hangja, ez fi-
gyelmeztetett minket, hogy el ne késsünk a reggeli tornáról, 
különben lesz „Na de ilyet, ce-ce-ce!”. Zászlófelvonás, reggeli, 
majd kezdődtek a délelőtti foglalkozások, melyek a héten min-
den délelőtt kétszer másfél órából álltak. A legkisebbek várakat 
és bunkereket építettek, és a várakról várakra szállva ismerték 
meg Rákóczi korszakát. A középső csoport Rákóczi élettörténe-
tén keresztül szemlélte e történelmi időszakunkat, míg a legna-
gyobbak egy Rákóczi-társasjáték kitalálására vállalkoztak, ehhez 
egész héten gyűjtötték a társasjáték-ötleteket. Délutánonként 
forgószínpad következett, ahol a csoportok különböző különle-
ges foglalkozásokon vehettek részt: aktivitás (lövészet, íjászat), 
drámapedagógia, néptánc és cserkészet.
És vajon mire is volt elég a délutáni csoportonként kétszer másfél 
óra cserkészet? Igyekeztünk az életben is igen hasznos, gyakorlati 
cserkésztudást átadni. Így a tábor végére a gyerekek megtanul-
hattak kötözni: az egészen egyszerű csomóktól (egyszerű kettős, 
sváb hurok), a kicsit bonyolultabbakig (szorító nyolcas), a legbát-
rabbak pedig a fára mászást is kipróbálhatták. Gyakoroltuk a tűz-
rakást, amit ezúttal egy plusz motivációs tényezővel spékeltünk 
meg: a tüzek fölé spárgát feszítettünk ki, melyen vaníliás karikák 
lógtak – így azon csapatok, akik nagy tüzet raktak és elégették a 
spárgát, finom falatokban részesülhettek. Megtanultuk olvasni a 

London közelében 
tartották meg 
az első angliai 
Diaszpóra 
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térképet, megismertük a fontosabb térképjeleket, és megjegyez-
tük, hogyan lehet többek között az analóg órával meghatározni 
az északi irányt. Ahhoz azonban, hogy Rákóczi számíthasson 
ránk, kémekké is ki kellett képeznünk magunkat. Először a tit-
kosírást vegyítettük az idegen nyelv ismeretével: felfedeztük a 
rovásírás rejtelmeit a XIV. Lajostól kapott levél segítségével. Végül 
egy megfigyelési terepgyakorlaton is remekül helyt álltunk.
A tábor során minden este különböző tábortüzeken vettünk részt: 
hol a nemes – jobbágy közötti különbségekről tanultunk, hol egy 
kuruc – labanc Rómeó és Júlia történeten szórakoztunk. Voltak 
esték, mikor boszorkányok költöztek az erdőbe, és töklámpások 
jelezték az utat számunkra, megint máskor Rákóczi kuruc hadse-
reget toborzott és mindazok, akik kiállták az öt érzékszerv próbát 
(hallás, látás, ízlelés, szaglás, tapintás) egy meseerdő keretein be-
lül, menlevelet kaptak a fejedelemtől.
A napokat szép keretbe zárta a reggeli zászlófelvonás, és az esti 
zászlólevonás, melyek esetén gyakran hangzott el a magyar és a 
székely Himnusz. Azonban nem csak a napoknak, hanem a teljes 
tábornak szép keretet adott ezen cserkész szokásunk. Így miután 
péntek este kikiáltottuk Rákóczit fejedelemnek, és az országgyűlés 
megszavazta a közteherviselést, valamint szombaton bemutattuk 
szüleinknek, milyen sok mindent megtanultunk a hat nap alatt, 
zászlólevonással köszöntünk el újdonsült barátainktól, tanáraink-
tól, bízva abban, hogy mielőbb megrendezik a Második Angliai Di-
aszpóra Iskolatábort, ahova biztosan ellátogatunk majd.
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2019. november 27 és december 1 között immáron második 
alkalommal került megrendezésre Washington államban a Di-
aszpóra Iskolatábor a Külföldi Magyar Cserkészszövetség és a 
Seattle-i Magyar Iskola támogatásával. A Seattle melletti Vashon 
Island-en összesen 24 gyermek és 9 tanár táborozott 5 napon 
keresztül. A diákok idén nem csak Seattle környékéről érkez-
tek, hanem Portlandból és Spokaneből is egyaránt. A tanári kar 
nagy részét lelkes szülők alkották, akik munkáját két KCSP ösz-
töndíjas segítsége egészítette ki. 
A tábor keretmeséje Mátyás az igazságos király és a korabeli Ma-
gyarország volt. Így a 3 korcsoportra osztott osztály tananyagát a 
reneszánsz kori Magyarország köré építették a tanárok. 
A szerdai érkezés és ismerkedés után csütörtökön megkezdődött 
az igazi munka. A tábor résztvevői reggeli után zászlófelvonás-
sal kezdték a napot. A délelőtti órák alatt a legidősebbek Janus 
Pannoniustól hallgatták Magyarország történelmét, földrajzát, és 
kapcsolatait a korabeli világgal. Így ismerkedtek meg a kalligráfia 
tudományával, és a történelem lejegyzésének fontosságával. A 
középső korosztály diákjai játékos feladatokkal fejlesztették to-
vább írászkészségüket, tanulmányozták a XV. századi Európa és 
Magyarország történelmét és térképét és megtanulták, hogyan is 
szállt az a korona Mátyás szép fejére. A legkisebbek is kivették a 
részüket a tanulásból, mesés keretek között ismerkedhettek meg 
Mátyás igazságos tetteivel, amelyekből közös alkotómunkával 
készítettek plakátokat. 
A sok tanulás levezetéseként ebéd előtt még egy játékos tánchá-
zon vettek részt a gyermekek. A délutáni tanulást forgószínpad 
módszerrel oldották meg a tanárok. Az egyik állomáson dráma-
foglalkozás keretében készültek fel egy-egy színdarab előadására 
az osztályok. Míg egy másik helyszínen furulyaoktatáson vettek 
részt, ahol pásztor és hagyományos furulyán tanultak magyar 
népdalokat játszani. A harmadik állomás a kézműves volt, min-

Sikerrel zárult a II. Diaszpóra Iskolatábor 
Washington államban

den nap más-más csodával készültek a tanárok. Volt pólóbatiko-
lás, elkészültek az osztály zászlók, valamint csodaszép képkere-
tek, amibe a gyerekek haza tudták vinni a tábori csoportképet.
Az esték is tartogattak mindig valami meglepetést. Csütörtökön 
egy csodálatos hálaadás napi pulykavacsorával köszöntötték a 
koronázásra érkező nemességet. Este a gyerekek egy meseer-
dőben segítettek Szilágyi Erzsébetnek az árulótól visszaszerez-
ni levelét, amit fiának küldött. Az izgalmas kaland a tábórtűztől 
indult. A gyerekek éneklés közben kettes-hármas csoportokban 
egymást segítve, indultak útnak, és a levél szerencsésen eljutott 
a Prágában raboskodó Mátyáshoz. Péntek este egy élő zenés 
táncházzal ünnepelték meg az uralkodó délelőtti királlyá koroná-
zását. Szombat este pedig egy hangszerbemutatóval megfűszere-
zett táncházzal búcsúztatták igazságos királyunkat. 
A vasárnapi táborzáró előadáson a gyerekek bemutathatták mit 
is tanultak az elmúlt 4 nap folyamán, Mátyás udvarában a dráma 
órákon. Minden osztály előadta a színdarabját.
A legkisebbek Kormos István Kevély kiskakas című versét dolgoz-
ták át színdarabbá, a középső osztály Lázár Ervin Négyszögletű 
kerekerdő című művéből adták elő A fájós oroszlán című mesét. A 
legnagyobbak pedig Janikovszky Éva Kire ütött ez a gyerek című 
darabját vitték színpadra. Az előadások után következtek az osz-
tályok furulya- és táncbemutatói. 
A fellépő gyermekek fejlődését a szülők, és oktatók egyaránt 
örömmel nézték. Bizony maga Mátyás király is büszke lett volna 
erre a táborra, hiszen megtanulták az elmúlt négy napban, hogy 
Ő a népének és a tudományoknak nagy kedvelője volt.
Az előadást követően, zászló levonás valamint búcsú vételek 
következtek. Még egy pillanat az idillikus tájra, és hazaindult a 
társaság. A közösségi szellem erőssége áthatotta a résztvevőket 
a tábor egész ideje alatt. Ugyanilyen jó hangulatot remélve várják 
a jövő évi tábort és persze minden kedves táborozót!
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Szülői 
köszönetek

Köszönjük a sok élményt, mókát, táncot, 

tanulást, a játékokat, a finom ennivaló-

kat. A lányom nagyon élvezte és sok ba-

rátot szerzett. Fantasztikus a szervezés 

és a programok, minden elismerésem a 

szervezőknek. Nagyon köszönjük a fá-

radságos munkát mindenkinek! Már alig 

várjuk, hogy jövőre újra jöhessünk.

Kedves szervezők, vezetők, tanárok, KCSP-sek! 

Szívből gratulálunk a fantasztikus szervezés-

hez, a gazdag programhoz, és hálásan köszön-

jük odaadó, önzetlen munkátokat, a szerető, 

gondoskodó hozzáállásotokat a gyerekekhez. 

Mindkét lányom rengeteg élménnyel tért haza, 

órákig mesélték, mi minden történt velük. A kom-

munikáció is remek volt, szinte részesei voltunk 

az eseményeknek. Külön köszönet a nyílt napért, 

nagyon élveztük a meséket, a zenét. Hálás köszö-

net az egész csapatnak!

Nagyszerű hely, fan-
tasztikus programok, 
a gyerekeim haza sem 
akartak jönni :) Gratu-
lálok a szervezőknek, 
remek munkát végeztek!

Megérkeztek!!!! 
Boldogan, felejthetetlen 

élményekkel, 
barátságokkal, végre 

itthon!!!

Nagyon szépen köszönjük a sydney-i Magyar 
Iskolának... és a többi szervezőnek, a KCSP-seknek!! 
Szuper tábor volt!!!

Gratulálok a szervezőknek, 
felejthetetlen élmény 
a gyerekeknek, csak így 
tovább a jövőben is!
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Sík Sándor Cserkészpark, 
Fillmore, USA

2019. júl. 6-20.
65 gyermek

Margarita szigete, 
Venezuela
2019. aug. 1-11.
25 gyermek

Sunshine Rec. Ctr.,
Gold-coast, Ausztrália
2019. szept. 28-okt. 4.
35 gyermek

Sydney, Ausztrália
2019. okt. 8-13.
53 gyermek

Auckland, Új-Zéland
2019. okt. 6-11.
40 gyermek

Vancouver, Kanada
2019.  júl. 22-27.
36 gyermek

Seattle, WA, USA
2019.  nov. 27-dec. 1.
24 gyermek

Córdoba, Argentína
2019.  júl. 6-10.
84 gyermek

Chicago, Illinois, USA
2019.  jún. 8-15.
30 gyermek

San Francisco
2020

Wellington
2020

Cork
2020

Mendoza
2020

Sarasota
2020

Manchester
2020

London, Anglia
2019. okt. 28-nov. 4.
50 gyermek
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Köszönet
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség hálás szivvel köszöni a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támo-
gatását. 

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

Végül, de nem utolsósorban szeretnénk név szerint is köszönetet mondani azoknak a személyeknek, akik a táborokban időt 
és energiát nem kímélve dolgoztak és lelkesedtek, hogy a gyermekek jól érezzék magukat és elmélyüljenek magyarságukban:

Auckland, Új-Zéland: Andrell Erika, Biró Márton, Belley Éva, Buday Tünde, Kajtor Csilla, Kruchio-Horvath Judith, Lázár Dóra, 
Lipóth Petra, Nagy Kornél, Pálos Miklós, Sunday George
Chicago, USA: Berczi Gergő, Czettisch Betti, Kuzma Péter, Oltvai Erzsi, Jackson Stétz Gabriella, Jókay Jutka, Németh Sára, Pa-
tarica Edvin, Szabó Zénó, Szécsi Emese, Stétz Andrea 
Cordóba, Argentína: Bendek Zsuzsi, Besenyi Zsuzsi, Csöme Károly, Honfi Júlia, Kasza Marian, Lányi Mátyás, Lomniczy Mátyás
Fillmore, USA: Bodó Richárd, Molnár Norbert, Pfeifer Anita, Pigniczky Eszti, Péter Luca, Tihanyi László, Tóthné Kollár Kata, 
Walter Krisztina
Gold Coast, Ausztrália: Bodor Viktória, Csordás Emőke, Horváth Gyöngyi, Kerekes Samu, Kovács Timea, Tatár Gabriella, Tóth 
Stefani Júlia, Veress Kriszta
London, Egyesült Királyság: André Csaba, Bodor Esztella, Garai Anikó, Gulyás Melinda, Harstang Janka, Hipszki Márton, Hipsz-
ki-Fekete Krisztina, Izsák István, Izsák-Bartók Gyöngyvér, Kádárné Szász Hilda, Kardulesz Rita, Kecskés Márta, Kisbán Petra, 
Pacsura Dávid, Pótár-Bóta Dóra, Sándor Ildikó-Zsuzsanna, Szabó Andrea, Szalai Péter, Szöcs László, Tolnai Judit, Varga Emese
Seattle, USA: Danko Bertalan, Dohanics Anna, Elischer Dalma, Orbán Enikő, Orbán Csaba, Márkus Krisztina, Szirbik Andrea, Török 
Dancsó Ádám
Sydney, Ausztrália: Constantinovits Kinga, Cserhalmi Ottó, Czifra Bálint, Écsi Gyöngyi, Harasta Emőke, Kovács Marci, Kováts 
Marcell, Németh Virág, Nyakas Gergely, Péterffy Réka, Nt. Péterffy Kund, Römer Tóth Esther, Varga Adalbert
Vancouver, Kanada: Dr. Horváth Gabriella, Horváth László, Horváth Vilmos, Huiné Dr. Ungár Júlia  , Kalmár Ágnes, Kalmár Lász-
ló, Karsai Viktória, Kment Ferenc, Kovács Nikoletta, Madár Emőke, Orbán Emese, Vízi Virág
Margarita, Venezuela: Oppenheimer Péter, Manelli Krisztina,  Nyisztor Ildikó, Marton József, Marton Attila, Manelli Luiza, Vier-
ma Yoli, Schmiedeler Erik,  Schmiedeler Mariaelena, Szigethalmi Zsolt, Tóth Beatriz, Oppenheimer Adriana, Gil Salome 
Központ: Kovács György, Lamperth Zoltán, Lendvai-Lintner Imre, Pigniczky Eszter, Varga László és a KMCSSZ összes körzetének 
és kerületének lelkes vezetője.
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