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Magyar cserkészcsapat alakul Florida nyugati partján 

 
Szeptember 24.-én délután 3 órakor a Magyar Házban (165 N. Jackson Road, Venice, FL 
34292) lesz az új cserkészcsapat alakuló közgyűlése.  Apáthy László cserkészvezető, a 
Floridai telefonközpont nyugalmazott munkatársa és a Kossuth Klub tagja meghívására a 
Külföldi Magyar Cserkész Szövetség (K. M. Cs. Sz.) egyik vezetője Marshall Tamás 
New Yorkból is részt vesz a megbeszélésen. 
 
A rendkívüli hír azért figyelemreméltó, mert a magyar emigrációban az utóbbi évtizedek 
alatt bekövetkezett alapvető demográfiai változásra mutat rá.  Évtizedek óta Florida 
mágnesként vonzza a magyar bevándorlókat, akik eddig két nagy hullámban érkeztek.  A 
második világháború után a hódító szovjet hadsereg elől menekülő, „45-ös” emigráció az 
1960-70-es években kezdte meg nyugdíjas éveit a napfényes államban.  Az 1956-os 
forradalom utáni „56-os” emigráció az 1980-90-es években választotta célpontul Floridát.  
Tehát mindkét generáció túlnyomó többségben a nyugdíjas korosztályt képviselte.  
Társadalmi szervezeteket, egyesületeket, egyházakat alapítottak, de sem iskolákra, sem 
cserkészetre nem volt igény. 
 
Az utóbbi másfél évtizedben a demográfia gyökerestül megváltozott.  Ahogy a politikai 
menekülteket a gazdasági problémáktól menekülő fiatalabb korosztály váltja fel 
Magyarországról és a Kárpát-medence magyarlakta területeiről, megváltozott az igény.  
Magyar gyerekek születnek és nőnek fel Floridában, iskolákra és cserkészetre van 
szükség.  
 
Pontos statisztikai adataink sajnos nincsenek.  A legutóbbi népszámlálási kérdőíveken 
meglehetősen homályos volt a származás megjelölésére utaló kérdés, így az eredmény 
nem megbízható.  Nem hivatalos becslések szerint azonban Florida nyugati partján 
Tampa és Naples között minimum 50 ezer a magyar származásúak száma, s ezek jó része 
fiatal.  Ennek a generációnak más az érdeklődési köre, mint az elődöké volt, számukra 
Amerika az „ígéret földje”, tehát a megélhetés biztosítása, a munkaalkalom, a 
gyermekeik felnevelése a legfontosabb.  A magyar Globális Barátság Alapítvány a 
legújabb szervezet, ami ezt a generációt tömöríti magába.  Sarasotában ez a szervezet 
rendezi már ötödik éve a Magyar Fesztivált, ami az amerikai közönség körében is 
népszerű és eredményesen terjeszti a magyar kultúra hírét.   
 
A Kossuth Klub örömmel üdvözi a floridai cserkészet nagyszerű kezdeményezését, 
hiszen évek óta rendszeresen támogatja a cserkészmozgalmat.  Adományt küldtünk néhai 
tagtársunk Pattantyús Magda kanadai cserkészeinek, és minden évben támogatjuk a 
Dunaszerdahely központú Szlovákiai Magyar Cserkészetet.  A Kossuth Klub a magyar 
cserkészet 100.-ik évfordulójára rendezett Jubileumi Nagytábor védnöke volt.  Reméljük, 



hogy az újonnan megalakuló Floridai cserkészcsapat folytatni tudja karitatív munkánkat 
is, és cseremozgalmat indít, pl. a Felvidéki cserkészekkel. 
 
A szervezők szeretettel hívják a 7 és 20 év közötti fiatalokat, szüleiket és mindazokat, 
akik érdeklődnek a cserkészet iránt.  A venice-i Petőfi Klub az egybegyűlteknek uzsonnát 
szolgál fel.  Bővebb információért kérjük, hívják Apáthy Lászlót (941-474-4774). 

 
Kisvarsányi-Bognár Éva, a Hírmondó Főszerkesztője 

A Sarasotai Kossuth Klub Ügyvezető Igazgatója 
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