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Programjaink január hónapban
január 16.
Cserkészmise
január 22.
Téli kirándulás
Felvidéken jártam, magyar cserkészt láttam

Mint azt bizonyára sokan tudják, a
cserkészet egy nemzetközi ifjúságnevelő
mozgalom. Ez azt jelenti, hogy a Föld 216
országában találkozhatunk cserkészekkel, s
csupán 6 olyan ország van, ahol nincs
lehetőségük a fiataloknak részt venni
ebben a fantasztikus szervezetben. Egy
országnak általában egy szövetsége van
(Magyarországon
ez
a
Magyar
Cserkészszövetség), azonban vannak olyan
országok, ahol például több nemzetiség
együttélése miatt több szövetségre van
szükség.
Felvidéken
(Szlovákiában)
rengeteg magyar él, így jöhetett létre a
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség is,
mely egybegyűjti a szlovákiai határon túl
élő magyar, cserkészkedni vágyó ifjakat.
November 26-án délután indultam
útra néhány cserkész barátommal. Utunk
egyenesen
a
Szlovákiai
Magyar
Cserkészszövetség
(SzMCsSz)
székházához, Palástra vezetett, mely egy
kastély
épületében
található.
Itt
megismerkedtünk a palásti cserkészekkel,
és beszélgettünk arról, hogy ők hogyan
cserkészkednek. Hatalmas élmény megélni
azt, hogy „egy nyelvet beszélünk” – mind
szó szerinti, mind átvitt értelemben.
Gyönyörű magyar tájszólással mesélték
lelkesen azt, hogy milyen is náluk a
cserkészet – és ebben is megértettük
egymást, mivel nagyrészt nagyon hasonló
dolgokat szerveznek, mint mi. Másnap
Nyékvárkonyba utaztunk, ahol a helyi
csapat egy délutáni programján vettünk
részt. Tanultunk és tanítottunk játékokat,
beszélgettünk a kis és nagyobb

cserkészekkel, illetve meghallgathattuk
csapatuk történetét.
Személy szerint nagyon jól éreztem
magam, mert egy egészen más és mégis
nagyon hasonló világba repülhettem. A
határon túl a cserkészet inkább a faluhoz
kötődik, kevésbé az egyházközséghez,
illetve a hangsúly sokkal erőteljesebben
helyeződik a magyarság megélésére,
magyar gyerekek összefogására. Felemelő
volt látni, hogy milyen kis létszámokkal is
léteznek csapatok, mennyi erőt és energiát
fektetnek bele a cserkészmunkájukba, és
újra és újra szembesülni azzal, hogy ennek
igenis van értelme. Még így, 11 év
cserkészmúlttal is újra rá tudtam
csodálkozni
arra,
hogy
ez
egy
kimeríthetetlen
kincsesláda
–
kimeríthetetlen, mert emberekkel van tele,
és mindig tartogat meglepetéseket.
Aki szeretne többet megtudni a
Szlovákiai
Magyar
Cserkészek
munkájáról, bátran látogasson el az
SzMCsSz
honlapjára:
http://www.szmcs.sk/ , a cserkészek pedig
keressék a csapatotthonba lerakott
Cserkész újságokat, amiket az ottani
cserkészektől kaptunk ajándékba ( polcon).
(Abermann Julcsi)
Csapatkarácsony

December 10.-én együtt ünnepeltük
cserkészek a kis Jézus megszületését.
Először meggyújtottuk a negyedik gyertyát
az adventi koszorún a templomban, majd
átmentünk a csapatotthonba, ahol játék,
kézműves, és mézeskalács díszítés volt a
program. Őrseink egymásnak „készítettek”
ajándékot, mégpedig zenés produkciót
vagy verset. (Az eseményről készült képek
megtekintetők csapathonlapunk Galéria
részében.)

