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A XV. századi rézmetszeten a Nándorfehérvár-i (mai nevén Belgrád) csata egy részlete látható

2. oldal

Máltai Lovagrend mozgássérült tábora
A Máltai Lovagrend minden évben egyhetes tábort rendez mozgássérült fiatalok részére
Europában. A táboron önkéntes ifjusági vezetık, köztük cserkészvezetık foglalkoznak a
táborozókkal. 1996-ban Gáspár Chilla töltött egy hetet Lengyelországban, 1997-ben Varga Ildikó
Ausztriában táborozott a magyar csoporttal, 1998-ban Zombori Margit Belgiumban volt a
mozgásserült táborozáson. 2000-ben Lengyel Emi Irországban szolgálta a mozgássérülteket, 2001ben Salopek Emese Hollandiában szolgált. 2002-ben Salopek Gábor Zánkán, Magyarországon, 2003ban pedig Hamza András vállalta a feladatot a franciaországi táborozáson. 2005-ben Felsövályi Olga
és Kertész Kinga vettek részt a kölni táborozáson és ifjusági világtalálkozón. 2006-ban sajnos nem
volt jelentkezı a Lengyelországi táborra.
2007-ben megint lesz ilyen táborozás augusztus 11 és 18 között Svajcban. A New York-i
Máltai Lovagrend felajánlott egy New York-Budapest-New York repülıjegyet egy cserkészvezetı
részére. A kiválasztott cserkészvezetı a lakhelyétıl New York-ig saját költségen kell utazzon. A
2007-es ösztöndíjat Tábor Erika segedtiszt nyerte el, aki a clevelandi 34. sz. Zrinyi Ilona leánycserkészcsapat tagja. Mint elızı években, Erikának is biztosan nagy élményben lesz része amikor a
mozgássérült magyarokkal elzarándokol a Máltai Lovagrend idén svájcban szervezendı táborába.
Erika beszámolóját a táborról a következı Magyar Cserkészben leközöljük.

Egészségügyieknek ösztöndíj
A Magyar Máltai Lovagrend Szeretetszolgálat Észak-Amerikai Delegációja évi 2000 dolláros
ösztöndijakat ajánl fel magyar, vagy magyar-származású, orvostanhallgatóknak és más egészségügyi
pályára készülı növendékeknek, akik elismert észak-amerikai fıiskolán végzik tanulmányaikat, vagy
oda fel vannak véve. Pályázatokat a következı címre kell küldeni: Hungarian Knights of Malta, P.O.
Box 31136, Bethesda, MD 20824, USA. Attn: István Nyirjesy, M.D.

Magyar Cserkész
Külföldi magyar cserkészek lapja.
Megjelenik évente kétszer.
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435, USA
***
Szerkesztıbizottság:
Szerkesztı: Szórád Gábor cscst. (Newfoundland, NJ)
Munkatársak: Benkı Zoltán cscst. (Indianapolis, IN), Dala Irén cscst. (Somerset, NJ), Glaser János cscst. (Montreal),
Lendvai-Lintner Imre cscst. (Vienna, VA), Szentkirályi Endre cscst. (Cleveland, OH)
A Cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket, ötleteket kérjük az alábbi címre küldeni: Gabona@aol.com
A lap fenntartása érdekében adományokat köszönettel veszünk.
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Regöscserkészet ma a szellemi és tárgyi népi kultúra megismertetését, megszerettetését, ill. annak elısegítését
jelenti, hogy néprajzi örökségünk mindennapi életünk részévé válljon.

A Központi regös tábor október 7 és 8-án zajlott le a Sik Sándor Cserkészparkban, Fillmore, New Yorkban.
Több mint 45 cserkész vett részt 6 különbözı városból. Az idei találkozóra eljöttek a keleti part magyarlakta
városainak cserkészei, a kelet-kanadaiak és a clevelandiak. A találkozóra minden olyan 14 éven felüli cserkész
résztvevıt vártunk, aki érdeklıdik a magyar népi kultúra iránt. A program Balássy Ili cst. jóvoltából igazán
gazdag és igényes volt: több táncház, sok kézmővesség és rengeteg új népdal tanulása várta a résztvevıket.
Sokan már péntek este vagyis éjjel megérkeztek.
Reggel arra ébredtünk, hogy a jó Isten az összes fát
gyönyörő szinekre festette amióta utoljára itt jártunk
augusztusban. Sárga, piros és narancs szinben
pompázott minden. Végig gyönyörő napsütéses
idınk volt, bár az esték nagyon hidegek lettek. Ez
nem zavart senkit, mert eleget táncoltunk, hogy ne
fázzunk.
Szombaton Magyarország népi tájegységeirıl
tanultunk, majd kürtıs kalácsot sütöttünk kint a
tőzön, eredeti erdélyi recept alapján. Ezek után népi
barangolásunk elvitt bennünket az Alföldre, ahol
arról tanultunk, hogy a pásztorok hogyan vittek vizet
magukkal a hosszú kalandjaikra. Ha valaki nem
tudná, akkor megosztom ezt a nagy titkot: a
kobakokat kiszáritották, majd kiüritették és
kifaragták vagy karcolták, igy adva meg minden pásztornak a saját világa kifejezését. Faragás után pedig
sósavval vagy egy korom és zsir keverékkel kenték be, hogy a faragás és a motivumok jobban látszódjanak.
Mi, ujdonsült pásztorok, a korom és zsir keverékével kentük be, ami nagyon jól sikerült és szépen kiemelte a
faragott mintát. A kész kobakokban hordták magukkal a cserkészeink a viz adagjaikat a tábor alatt.
Kézügyesség alatt, hogy ne csak a kezünk járjon, több palóc népdalt is tanultunk. Szombaton a délután
folyamán dél-alföldi táncot tanultunk, az este folyamán pedig a tábortőz után táncházat rendeztünk.
Vasárnap még tovább bıvitettük tudásunkat a már felsorolt tájegységekrıl, amit még megtoldottunk egy bagi
tánc tanulással is. Délben a nagyon finom magyaros ebéd után véget ért a hétvégi program és mindenki újult
erıvel és az új tudás birtokában ment haza csapataihoz, ahol a tanult anyagot tovább adják cserkészeinknek.
Bízunk benne, a következı regöstalálkozót még színvonalasabban tudjuk megszervezni.
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Cserkészek: Isten, Haza, Embertárs, Magyarság szellemében nevelkedı fiatalok.
Erdıkben táboroznak, felfedezik, megismerik környezetüket. Együtt, egymást segítve
aktívan alakítják, formálják egyéniségüket a náluk kicsit idısebbek, felkészült vezetıik
segítségével.
Egy szép nap a fillmorei (Buffalo, New Yorkhoz közeli falu, ahol a Sík Sándor
Cserkészpark, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetıképzı központja fekszik)
sarat dagasztó bakkancsaikat felcserélik báli cipıre, s egy fényes bálterembe lépnek,
szüleik kíséretében.
Ezidén a New Jersey államban lévı Park Ridge Marriott szálloda volt az otthonuk a
korábbi híres Waldorf-Astoria szálloda után. A cserkészek nagy családja otthonra talál
egymás társaságában. Vidám mosollyal üdvözlik egymást, hogy új élménnyel, új
barátokkal gazdagítsák életüket.
Egy várva várt novemberi estén én is felvettem díszmagyar ruhám. Földigérı pasztel
színő szoknya, ugyanolyan színő bársony mellény és párta arany zsinórozással. A fiúk,
férfiak zsinórozott fekete bocskait hordanak.
Ismerıs arcok mosolya válaszol mosolyunkra. A siker érdekében Bányai Mikolt és Dara
Anikó fırendezık még szorgosan intézik dolgaikat. Kinyílik a csillárok fényében fürdı
bálterem. A hatalmas kerek asztalok köré barátok telepednek. A pódiumon ifj. Magyar
Kálmán és Continental zenekara játszik csodálatosan, mint már annyiszor. A
mikrofonnál Apatini Lisa énekel, a tıle megszokott bájos hangon.
Felállunk és a cserkészinduló hangja
tölti meg a termet mindenki közös
éneklésével.
Érezni
lehet
az
összetartozás erejét. Bányai Bíbor és
dr. Fogarasi Miklós két nyelven
köszöntik a vendégeket, közöttük:
Bródi Gábor excellenciás urat, a
Magyar
Köztársaság
ENSZ
nagykövetét, Dr. Gergátz István tb.
fıkonzult Louisianaból, dr. Toldalagi
Pált
a
Külföldi
Magyar
Cserkészszövetség
cserkészalap
tanácsosát, a Máltai Lovag és a Szent
János Rend összekötıjét, Balogh
Gyulát
az
Amerikai
Magyar
Református Egyesület elnökét, Nagy
Ákost, az Amerikai
Magyar
Szövetség
igazgatósági
elnökét.
Felkérik Dömötör Gábort, a Szövetség
Intézı Bizottság elnökét, hogy
üdvözölje a megjelenteket. Ismerteti a
külföldi magyar cserkészet hivatását.
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Idén száz éve, hogy lord Baden-Powell megalapította a ma
is virágzó cserkészetet. A külföldi magyar cserkészet
hatvanegy éves, s tizenhét évvel ezelıtt abban a
kegyelemben volt része, hogy az óhazában betiltott, de itt
megırzött cserkészet lángját Bodnár Gáborék hazavihették,
s visszaadhatták.
Teleki Pál cserkész szellemő társadalmat szeretett volna
felnevelni. A második világháború közbeszólt. Ma is nagy
szükség van mind otthon, mind itt, a szilárd erkölcsi alapra,
az egymás iránti türelemre, a szívesen nyújtott segítségre. A
magyar öntudat, a nemzethezkötıdés a nevelésben - a
magyar templomokban, magyar iskolákban, a magyar
cserkészetben és az otthonban - gyökerezik. A vezetık
nagyrészt
harmadgenerációs
fiatalok.
Új
kezdeményezéseinkkel próbáljuk erısíteni ıket (háromhetes
magyarországi
ırsvezetıi
körút,
tízhónapos
magyarságismereti tanulmány a budapesti Balassi Bálint
Intézetben, egy, esetleg két éves középiskolai tanulás
Magyarország jeles kollégiumainak egyikében). Vezetıink
önkéntes munkája egyre több erıfeszítést igényel. Amikor
ötszáz csillogószemő cserkész a nagytábortőz körül népdalt
énekel, amikor, mint idén, harminchat segédtiszt és tizenöt
tiszt tesz fogadalmat, hogy tovább viszi a cserkészet lángját, ... akkor szívünk azt dobogja: meg-ér-te!
A 45. évenkénti Szövetségi Gálabál fénypontja az elsıbálozók nyitótánca. Jövınk képviselıi bevonulnak.
Másodbálozóink földigérı bordó ill. barna ruhában kísérıik fekete öltönyben hatalmas vörös rózsával, amit
átadnak a lányoknak. A fiúk elegáns mozdulatait a lányok könnyed repülése teszi felejthetetlenné.
A pompás vacsora után a központi díszvendégek kitüntetése következik. Cserkészvezetıknél minimum
húszéves kiemelkedı önkéntes munka után javasolható valaki erre a központi kitüntetésre. A cserkészet
támogatóira vonatkozólag szintén vannak feltételek. A kitüntetettek ismertetett életútja tanubizonyságul
szolgál számunkra, szétszórtságban élı magyarságunknak. Büszkék lehetünk Bedy Balázs és Merényi Rita
cserkészvezetıkre, valamint a cserkészet kimagasló támogatójára, id. Keresztes Bélára, akik erıs hittel,
kemény akarattal és jelentıs alkotással végeznek magyarságnevelı munkát.
Bedy Balázs, Beodray Ferenc elsı munkatársaként, Chászár Edével részt vett a clevelandi magyar cserkészet
beindításában, 22 éven át körzeti parancsnok, 1991-tıl az USA-i kerületi parancsnok, 30 éven át rendezıje,
legtöbbször parancsnoka a Cleveland-i Cserkésznapoknak. Éveken keresztül az Intézı Bizottság tagja, a
szövetség társelnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke. A Szövetség legmagasabb kitüntetetésnek, a Teleki
Emlékéremnek tulajdonosa. Sajnos nem lehetett jelen betegsége miatt.
Merényi Rita, 1956-ban szüleivel érkezett Amerikába. A Hunter Collegeban szerzett diplomát, a Viacom/
MTV Networks c. programtervezı vállalatnál utótermelés végrehajtási alelnök. A 70-es években virágzó New
York-i leánycserkészcsapatban a létra minden fokát bejárta, beleértve az öt évig tartó parancsnokságot is.
Körzeti parancsnok, kiscserkész ırsvezetıtábor elıadója, sokszoros parancsnoka. A kiscserkészet egyik
szakvezetıje, próbarendszerének felújítója, kiscserkész vezetıtiszt. 1974-98 között a Központi Cserkész
Gálabál bizottságának tagja, 15 évig elnöke. A Teleki Emlékérem birtokosa. Rita megköszönte Lendvai-
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Lintner Imre szövetségi elnöknek a tıle átvett kitüntetést és mindazoknak a munkáját akikkel együtt
dolgozhatott.
Zúgó taps, virágok, oklevél, a szeretet áradó sugarai között helyére kísérik Ritát.
Id. Keresztes Bélabá, 1915-ben Székelyföld szülötte. Miután a román légierıhöz három évre besorozták,
Magyarországra szökött, ahol “önkéntesként” az ejtıernyısökhöz sorozták. Szerencsére civil alkalmazást
kapott egy hadiüzemi gyárban mint villanyszerelı. Ez mentette meg az életét. Volt bajtársai mind hısi halált
haltak. Feleségével 1945 után találkozott újra egy bajorországi kis faluban. Élete legszebb élményeinek
egyike, hogy az 50 fıs delegáció tagjaként a pápai kihallgatáson vehetett részt. Kivándoroltak Amerikába és
Passaic, New Jersey-ben telepedtek le, ahol a Szent István templom lett a lelki otthonuk. A helyi magyar
közösség egyik alappillére lesz. Családjával 83 éves koráig teljes odaadással ezermesterként is dolgozott a
helyi magyar közösség érdekében. Mind a nyolc gyermeke cserkész lett és cserkészt választott házastársául.
Oroszlánrészt vállalltak az 1956-os menekültek befogadásában. 40-50 családnak adtak rövidebb, hosszabb
ideig otthont. 65 évi boldog házasság után Erzsikét a jó Isten magához szólította. 15 és fél unoka, 12 dédunoka
és három aki úton van, folytatja a megkezdett munkát. A Gárfield-i Cserkészház vételárához annak
egyharmadával járult hozzá, a Sík Sándor Cserkészpark, akkori tizezer dolláros villanyszerelésével, az 1966ban amerikai katonai szolgálatban elhunyt Béla fiáról elnevezett New York körzeti atlétikai verseny állandó
védnökeként és támogatójaként valamint sok egyéb adománnyal, munkával amivel támogatja a cserkészetet.
Egy, két,... sok ember, végül kétszáz felállva, tapssal kíván jó egészséget, s kéri Isten támogatását Bélabára és
családjára.
Hagyomány szerint cserkészjátékokkal és a szeretetkörrel zártuk a felejthetetlen bált.
Dr. Kerekes Judit cserkésztiszt, tudósító

Kora ifjúságától kezdve folyamatosan háborúzott, a kormányzás gondja is elfárasztotta – Hunyadi János korán
megöregedett. Amikor seregét ragályos betegség támadta meg, nem hagyta el a vitézeket, és maga is súlyosan
megbetegedett. Ekkor Zimonyba vitték, és hő társa, Kapisztránói János szerzetes attól kezdve mindig az ágya
mellett ült, és imádkozott érte.
Amikor Hunyadi János lelkét visszaadta Megváltójának, nagy siralom támadt az egész országban. De nemcsak
Magyarországon siratták: az egész kereszténység megrendülten gyászolta legjobb vitézét. Fenn a magas
égboltozat csillagai elıre megjósolták halálát: nem sokkal halála elıtt történt, hogy egy csodálatos üstökös
jelent meg a magas levegıben.
Amikor Mahomet császár Hunyadi halálának hírét meghallotta, lehajtotta fejét, és sokáig hallgatott. Ezután azt
mondta:
-Ellenségem volt, mégis sajnálom halálát, mert Hunyadinak nem volt párja a fejedelmek között.
Hunyadi János testét Gyulafehérvárra szállították, és ott illı végtisztességgel eltemették. Kapisztránói János
így búcsúzott tıle:
-Üdv, mennyei csillag, ország koronája, lehulltál.

7. oldal

Talán néhányan emlékeznek még a régi filmcímre: Ha kedd van: akkor ez Belgium!
Nos, a cserkészeknek: Ha ez az év elsı hétvége és New Brunswick:
akkor ez a Kodály hétvége!
Idén tizenharmadszor került megrendezésre ez a kulturális esemény. Jelentısége nemcsak a tanítás, hanem,
hogy két nyári tábor között félidıben újra összehozza az USA észak-keleti csapatainak cserkészeit. Idén is eljöttek a házigazda Brunswick-iakon kivül Garfield, Boston, New York és Washington cserkészei.
A péntek esti érkezéstıl a vasárnap délutáni gálamősorig jól szervezett, dús program várta a cserkészeket. Idén
három korcsoportban (5-9, 10-13 és 14+ évesek) közel 80 cserkészünk és 23 vezetınk vett részt. Három
helyszinen: a kicserkészek a Széchényi Magyar Óvoda épületében, a középsı korosztály, a “Kisalföld”, a
Teleki Pál Cserkészházban, a nagyok, mint “Nagyalföld”, a vadonatúj Hungarian-American Athletic Club
(HAAC) épületében mőködtek.
New Brunswick ideális helyszin. A Somerset Street környéke talán az egyik utolsó megmaradt kis magyar negyed az USA észak-keleti részén, ahol rövid sétatávolságon belül van a Cserkészház, az Óvoda, a katolikus és
református templom, a magyar bolt, és két gyönyörő épület, a közel 20 éves American Heritage Museum és a
vadonatúj HAAC. Ez utobbi az RWJ Medical Center terjeszkedése miatt elbontott régi HAAC helyett a korháztól és várostól kapott-“kilobbizott” kétszintes nagyszerő épület, ami hosszú idıre helyet ad majd kulturális és
egyébb magyar forumoknak. Köszönet illeti a helyi magyar közösség vezetıit, Sztrasz Lászlót, a HAAC elnökét és Horváth Istvánt, a Magyar Iskola igazatóját, hogy évek óta önzetlenül vállalják a házigazdaságot.
A kicsiknél idén 20 gyerek jött el, sokan már visszatérı
résztvevık. Idén Badicsné, Varga Emese és Fogarasiné, Tóth
Ildikó (mindkettı Bostonból) oktatta ıket. Anyagukban
szerepelt ének és furulyatanitás, a szolmizáció alapjai, játék,
és délutáni mesehallgatás. Az öröknyüzsgı csoport felügyeletét segitette Göndör Éva néni, a tıle megszokott
rendíthetetlen nyugalmával. A középsı csoport, a Kisalföld,
volt a legnépesebb 36 résztvevıvel. İket idén is Kertész
Panni (Garfield) tanította énekre, kézimunkára, mig furulyatanáraik Felsıvályi Flora, Klára és Olga voltak (GarfieldBoston). A nagyok, a Nagyalföld 21 fıs csoportja, zenebetétekkel bıvitett elıadást hallgatott Kodály és Bartók
munkájáról (Pándi Orsi, Garfield), kézimunkázott (Pándi
Orsi), egy lakodalmas darabot (szinjátszás és éneklés) tanult
meg (Gorondi Réka, New Brunswick), valamint furulyázott
(Fogarasi Miklós, Boston) irányítása mellett.
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Valamennyien részt vettek közös programokon is. Mindegyik csoporthoz ellátogatott Magyar Öcsi, az Életfa
népzenekar vezetıje, aki hangszerbemutatót és magyarázatot tartott. Láthattuk, milyen és hogyan szól a
tilinkó, doromb, hegedő, kontra, ütıgardon és tekerı. A kicsik Öcsi zenéjére még táncra is perdültek, mig a
nagyoknál a furulyázó cserkészekkel egy alkalmi “jam session”-re is vállakozott Öcsi. Az idı, több mint
“kegyes”, szinte nyárias volt, igy egy közös akadályversenyt is tartottunk egy közeli parkban. Ezen tiz
csoport, tiz állomáson vett reszt, hogy 100 kicsi papirdarabot összegyőjtsön, amibıl végül az “elveszett”
Psalmus Hungaricus kottalapját kellett összeragasztaniuk Kodály részére. Ezt a pergı müsort LendvaiLintner Géza (Garfield) vezette, és ebben számon kértük a fent emlitett elıadások, foglalkozások alatt
ismertetteket: népdal szöveg, hangszer, népi tájegységek, furulyázás, népijáték, kottaolvasás, Kodály és
Bartók életrajz, Kodály és Bartók idézetek, népdal éneklés és neves magyarok. Szombat este tábortőz volt,
amit a new york-i csapatparancsnok Weisz Feri és a garfieldi Kertész Miklós és Bányai Torda vezettek.
Ennek a meséje a népzenegyőjtés egykori nehézségeivel kacagtatta meg a gyerekeket-felnıtteket, ahogy az
ifjú Zoltán és Béla, mint iskolás nebulók elıször kerülnek szembe a gramofont még sosem látott és
népdalozásukra maguk sem figyelı falusiakkal. A tábortüzet táncház követte Gorondi Réka vezetésével,
amin 5-tıl 50 évesig mindenki jól szórakozott.
Vasárnap a fıprobák és a még karácsonyi diszben pompazó Szent László templom magyar miséje után
érkezett el a gála ideje, amit Pándi Réka és Árpi vezettek (Garfield). A közönség soraiban ott voltak a
KMCSSZ központ képviselıi is, ifj. Vajtay István és Fischer Viktor. A mősorban korcsoportonként
bemutattuk a tanultakat: A kicsik ritmust tapsoltak, énekeltek és furulyáztak (aranyos volt a lányok-fiúk
felelgetıs éneke: “Volt nekem egy kecském”). A Kisalföld komoly mősort adott, amiben Kodály
biciniálisok, többszólamú énekek és a népszerő Óra-kánon is szerepelt, valamint több furulyázott népdal. A
Nagyalföld furulyázásába a közönség éneke is bekapcsolodott, ık azután moldvai és gyimesi dallamokat is
játszottak, majd elıadták a Lakodalmas népi szinmővet jelmezben, nagy átérzéssel.
Igen nagy sikerrel, az elızı évben kialakulthoz hasonlóan jó szervezéssel zajlott a hétvége. Pándi Réka
körzeti parancsnok mindenre kiterjedı figyelme és Zsolnai Zsuzsi néni remek fıztje adták a keretet, a
cserkészek a hangerıt és vidámságot. Megint egy tartalmas programmal gazdagodott, aki eljött. Jövıre
megint jövünk mert, “úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt”!
Fogarasi Miklós cst., Boston és Pándi Réka cst., Wayne, NJ
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2006 December
Mikulás piknik a warburtoni Cserkészparkban.
A cserkész vezetık megbeszélik a napi tennivalókat, a szülık a konyhán tevékenykednek, a cserkészek egy része az érkezı
autók parkolását irányítja, mások a konyhán segítenek az ebéd elıkészítésében.
A megérkezı vendégek lerakják piknik asztalaikat, székeiket, egyesek megpihennek és nagyokat lélegeznek a friss erdei
levegıbıl a magas eucaliptusok alatt, mások rögtön sétára indulnak, körbejárják a parkot, megnézik a Yarrat, lemossák
kezükrıl és arcukról az út porát, és felfrissülve visszatérnek, megnézni, hogy mi is fı a bográcsokban.
A fínom magyaros illatok csiklandozzák a fantáziát, és majdnem mindenki ugyanazt kérdezi:
-Mi a menü? -A gulyás mikor lesz kész? -Mikor lehet enni? -Jegyet hol lehet venni?
Aztán mindenki megtalálja ismerıseit, barátait és megindul a beszélgetés, nevetés, kissé el is felejtik üres gyomrukat, a
nagy örömben, hogy megtalálták egymást.
A beszélgetés varázsát mégis megtöri az ebéd kezdete, és úgy válnak el egymástól, hogy: -Ebéd után majd folytatjuk.
Ebéd után fellépnek a cserkészek, szebbnél szebb magyar népdalokat énekelnek, áttérve Mikulásváró énekekre, ami
nagyon hatásos, mert tényleg elıjön a Mikulás az erdı sőrőjébıl és ráadásul két angyal kiséri. Az egyik angyal nagyon
hasonlít az egyik cserkészlányra, aki az imént még szépen énekelt a cserkészekkel, de lehet, hogy tévedek, mert hát ezek a
fiatal fiúk és lányok mind nagyon hasonlítanak az angyalokra.
A felnıttek arcán is mosoly fakad, ragályos a boldogság.
Régi ismerısök kezet fognak és annyit mond az egyik:
-Milyen jó újra gyermekként örülni. Félre állnak és egy nagyon jót beszélgetnek.
Közben a Mikulás minden gyermeknek ajándékot ad, izzad is szegény, mert itt a meleg Ausztráliában is ugyanaz a ruhája,
mint a hideg északi tájakon.
Aztán, mikor a fényképezésnek is vége, szépen csendben elvonul Mikulásunk sőrőn törölgetve homlokát a 36 Celsius
fokos melegben.
A két éves Péterke sír utána egy kicsit, mert ı nem akarja, hogy
elmenjen a Mikulás, de édesanyja megvígasztalja:
-Majd visszajön, csak most el kell menjen. Még sok a dolga.
Rövid beszélgetés után a vendégek követik a cserkészeket az
erdei oltár elé, amely egy harangláb alatt van felállítva. A
harangot meghúzzák úgy mint odahaza, és utána elkezdıdik az
ökomenikus Istentisztelet, amit Kersztesi László református
lelkészünk és Petı Gábor katolikus plébánosunk vezet le.
De nem csak lelki eledelekkel él a magyar ember. A mise végén
újra hosszú a sor a konyha elıtt. A frissen sült lángost mindenki
megkóstolja, az is, akinek még nincs foga de még az is, akinek
már nincs.
Talán a tejfeles-foghagymás a legjobb, de sokan csak megpergetik sóval és utána azt mondják:
-Kérek még egyet, de inkább kettıt. Ami biztos az biztos.
Újra megindul a beszélgetés, itt ott még nóta is fakad az emberek
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ajkán. A gyermekek hintáznak, ugrálnak a trambulinon, fürdenek a Yarraban, szaladgálnak.
Nekik sem kell mondani, mit csináljanak, feltalálják magukat és új barátokat találnak.
Éles sipszó tıri meg a beszélgetések menetét.
A sipszóra mindenki odafigyel.
A magyar és ausztrál zászlókhoz felvonulnak a kiscserkészek, Tormai Cecil leány-, Hunor
és Magyar fiú-, és Hollós Mátyás (Korvina) felnıtt cserkészcsapat.
Ez utóbbiakhoz tartozunk mi is feleségemmel. Büszkén vonulunk fel elsı alkalommal mert
mi nemrég lettünk cserkésszé avatva. Negyven évet meghaladva, gyermekeinket követve,
cserkészek lettünk.
Talán mindég is azok voltunk, csak nem tudtuk. Vagy talán nem volt alkalom, hely, idı,
vagy közösség, ami befogadjon.
De most cserkészek lettünk és büszkék vagyunk rá.
Itt röviden megjegyzem, hogy sokan kérdezték tılünk:
-Mi lehet a cserkészetben hogy beléptél?
-Lehet: -Barátokat szerezni -Életformát tanulni és követni -Másoknak örömet szerezni Sokat játszani és vidámkodni -Túrázni szárazon és vízen, erdõkben és hegyek között Megismerni a természetet -Népdalokat, néptáncokat, hagyományokat tanulni Önfegyelmet, kitartást fejleszteni -Egészséges életet élni -Kézmőveskedni, fúrni-faragni,
rajzolni és festeni, -Ápolni magyarságunkat…
-És mi nem a cserkészet?
-Nem hitbuzgalmi egyesület -Nem természetjáró kör vagy sportklub -Nem gyermekmegõrzõ vagy napköziotthon -Nem parádés díszlet a nemzeti ünnepeken -Nem katona
kisiskola -Nem nosztalgiázás -Nem néptáncegyesület -Nem iskolai szakkör hanem egész
egyszerően: vidám élet a szabadban barátaid körében!
Megállunk szépen felsorakozva. Elıttünk való sorban a kiscserkészek, jobbról a fiú csapat
balról a leány csapat.
Nem szoktak a cserkeszek Mikulás piknik alkalmával felsorakozni a zászlónál, de a mai
nap mégis ezt tesszük, mert nagy nap a mai, cserkész fogadalomtétel napja.
Kovassy Marianne kerületi parancsnokunk nem is tétováz, hanem szépen sorban kiszólítja
a kiscserkészeket: Gruber Erika, Kocsis Eszti, Czudar Michael, Farkas Dean, Farkas Jessie, Szállási Levente.
Két felnıttet is kiszólít: Tóth Erikát és Tóth Zoltánt.
Marianne pár szót szól a cserkészetrıl és a cserkész életformáról.
Hangsúlyozza, hogy legtöbb kiscserkészünk aki a mai nap igéretet tesz, már harmadik generációs magyar. Tehát már
szüleik is itt születtek, vagy kis gyermekként kerültek Ausztráliába.
Megırizni nyelvünket, népdalainkat, balladáinkat, identitásunkat ilyen hosszú távon a cserkészet létezésével és
segítségével lehet, és azt a tanácsot adja nekünk, hogy:
-Sose add fel!
Ahogy ı sem adta fel azokat a fiatalokat ezelıtt húszon-valahány évvel, akik elérve a huszonéves kort lassan kezdtek
kiválni a cserkészetbıl. Marianne megalapította a felnıtt csapatot, ahol összegyőltek ezek a huszonévesek. Kissé lazábbak lettek a programok, tekintettel az életkorra, elfoglaltságokra, stb… de a csapat megmaradt és íme itt a gyümölcse,
gyermekeik magyarul beszélnek, büszkék származásukra és ma magyar cserkész fogadalmat akarnak tenni.
Egy kicsit meghatódunk, egyesek szemébe könny fut.
Talán szembe süt a nap?
Vagy mégsem?
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Egy pár szót szól a felnıtt avatandókról és avatandókhoz, miután a lánycsapat tagjai egyenként elmondják a tíz cserkész
törvényt.
A cserkész egyeneslelkü és feltétlenül igazat mond.
A cserkész híven teljesítí kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a magyarságnak tartozik.
A cserkész, ahol tud, segít.
A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
A cserkész vidám és meggondolt.
A cserkész takarékos.
A cserkész testben és lélekben tiszta
Cserkészeink fogadalmat tesznek, hogy ezek a törvények szerint akarják élni életüket.
Aztán kezdıdik az üdvözlés, elıbb a tisztek, majd a lány csapat, fiúcsapat és utána mi, a Korvinások kezet foghatunk új
cserkésztestvéreinkkel.
Egyes cserkészek, akik ugyanakkor szülık is, büszkén köszöntik gyermeküket:
-Cserkésszé fogadlak.
Megölelik kicsiny cserkész gyermeküket és tovább lépnek üdvözölni a következı új cserkészt, de szó nem fakad ajkukról,
ellenben megindul patakzani a könny a szemükbıl.
Az öröm könnye ez.
Tudják, hogy milyen szép élet vár gyermekükre. Bár néha nehéz lesz a hátizsák a portyán, fárasztó lesz megtanulni egy
verset, erıltetni kell a magyar beszédet, vagy hideg lesz fürödni a Yarra vizében, de ami nehéz az leginkább szép is, és
cserében sok jó barátja lesz, jobban megállja helyét az élet nehézségeiben és néha nem fél a nehezebb utat választani.
Én is üdvözlöm ıket, bár nemrég engem is így üdvözöltek. Utolsóknak üdvözöljük a felnıtt házaspárt, akik nem csak
barátaink, de mostmár cserkész testvéreink is.
Egymás szemébe nézünk, nem mondjuk, de ugyanazt gondoljuk:
-Cserkészek lettünk.
Mindenki visszatér helyére, egy kis figyelmet és csendet kérünk, még nincs vége az ünnepségnek.
Elıszólítják Tóth Sándort, akit mindenki Sanyi bának ismer.
Megjegyzem név rokona az újonan avatott Tóth családnak, ami azt is bizonyítja, hogy legjobb magyarok a Tóthok.
Több mint húsz éve már, hogy Sanyi bá segiti a cserkészeket, bálokon, táborokon, munkanapokon és ahol csak teheti. Ha
segíteni kell ı mindég ott van.
És most Sanyi bá-t a cserkészek kinevezik a warburtoni magyar cserkészpark erdészévé.
Megköszöni a kitüntetést, letörli a szeme alól a kigördülı nagy könnycseppet és elvegyül a szülık és vendégek társaságába.
Hazafelé menet csendben ülünk az autóban, agyunk emészti a sok látottat, hallottat, és közben arra gondolok, hogy vajon
azért volt szép a mai nap mert találkoztunk barátainkkal, vagy mert szép meleg nyári napunk volt, talán jó volt megmosdani a még tiszta Yarra vizében?
Hol kezdıdött az öröm?
Talán mikor megjött a Mikulás és láttuk a sok mosolyt a gyermekek arcán, mi is gyermekké váltunk, nem szégyeltünk
örülni egyszerő kicsinységeknek.
-Vagy nem is kicsinységek, amik ma történtek?
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves, öreg Mikulás, hogy még sokszor boldogok tudjunk lenni, másokat megölelni és önzetlenül szeretni.
Bartha Gábor, melbourne-i felnıttcserkész
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New Jerseybıl utazott Washington, DC-be, majd Kaliforniába (Schachinger Tamás).
Clevelandból utazott Ausztráliába (Tábor Mátyás).
Svájcból utazott Fillmore-ba (Szíjártó Ádám).
Németországból utazott Clevelandba (Grynaeus Kristóf).
Clevelandból utazott Délamerikába (Slattery Kriszta).
Három kérdést tettünk fel a fenti világjáró cserkészeknek, és a következıképpen válaszoltak:
1. Elsı benyomások: miben volt más a magyar cserkészet, ahova utaztál, mint ahonnan jöttél?
2. Eltelt egy kis idı: mit szoktál meg és tartasz jónak abból, amit láttál?
3. Mi köt össze bennünket magyar cserkészeket, akárhol is lakunk?
GARFIELD-WASHINGTON-LOS ANGELES
1. Nekem az volt legérdekesebb, hogy mennyire nagy a különbség a vezetıi karok és fenntartó/szülıi testületek között.
Például az egyik városban volt 2 örsvezetı akit be kellett osztani 6 ırshöz, más városokban pedig Rover ırsöt lehetett
összeállítani a felesleges ırsvezetıkbıl. A szülıi testületek is nagyon különbözıen használták befolyásukat a
csapatokra, és ez különlegesen érdekessé tette a parancsnoknak a munkáját. De a nap végén, független attól a csapatnak
a helyzetétıl, a parancsnok felelıs volt azért, hogy értelmes és békés döntésekkel haladjon a csapat.
2. Azt láttam jónak, hogy a legjobb cserkészvezetık azt figyelik meg, hogy a megadott környezetekben milyen
lehetıségek vannak a csapat fejlesztésére, nevelésére. Például, DC-be rendszeresen felléptünk a Magyar Követségen.
Azelött még nem tapasztaltam olyan tájékozottságot a magyar politikáról, és ez a tájékozottság nagyon különlegessé
teszi a gyerekek nevelését mivel az is egy nagyon fontos része a KMCSSZ történetének. Talán viccesnek hangzik hogy
mennyire felveszi a csapat a környezı városnak a szokásait, de LA-ben meg olyat tapasztaltam, hogy az évnyitó
kirándulásunk egy tábortüzi est volt a tengerparton! Igazán megszoktam és tetszett is a politika DC-ben, de ideiglenesen
tőröm LA-ben a szép idıjárást és tengerparti kirándulásokat a leány csapatunkkal.
3. Az, hogy a KMCSSZ csapatjaiból fejlıdnek olyan baratságok és családias kapcsolatok amit más körökben nem találna
valaki. Eddig a munka miatt költöztem DC-be és LA-be, és azt vettem észre, hogy miközben a munkatársaimnak nehéz
az átállás, az, hogy új életet kell kezdeni egy idegen városban, nekem ezerszer könnyebben sikerült mivel mindkét
városban a magyar társaság tárt karokkal várt és befogadott. Pontosan nem is értem, hogy mi köt össze bennünket igy,
de talán ez a kultura kérdése – vagyis, a magyarság kérdése.
Schachinger Tamás st. a 6. sz. Gábor Áron cserkészcsapatból (Garfield) költözött Washington, D.C.- be, ahol a
4.sz. csapatnál volt parancsnok, jelenleg a 8. sz. csapatnál segít Los Angeles, Kaliforniában.
CLEVELAND-MELBOURNE
1. İszintén szólva, magát a cserkészetet nézve csak kis részletekben különbözik a két helység egymástól. Például, zászló
fel- és levonáskor a napostiszt pihenj-t vezényel minden vezényszó után, majd pár másodpercre rá egy vigyázz-t. A
táborparancsnok szerint ez a legyek elképesztı mennyisége miatt volt, hogy legyen idınk ıket elhesegetni. Persze a
népdalkincsünk is kicsit más, bár olyan sok a közös népdal, mint két egymáshoz közel fekvı faluban.
Mindemellett a növény- és állatvilágban persze, hogy nagy a különbség, hiszen teljesen más kontinensen vagyunk! A
növényzetet nézve, elég hamar megszoktam az eukaliptuszfa kopaszodó törzsét, hulló kérgével együtt, és a tea-fa tüskés
csemetéit. De a bogarakban, rovarokban tapasztaltuk a nagy különbségeket, különösen a legyek túlnyomó számában.
Annyi légy volt, hogy többször is csajka rongyomat fejemre terítve ettem, hogy ne repüljenek szembe, szájba, ételbe.
Pándi Árpi cserkésztestvérem meg a többi cserkész nagy mulatságára ízletes magyar kifejezésekkel átkozta ıket.
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2. Az ausztrál cserkészek lelkesedése a cserkészet iránt nagyon megható, és remélem egy kívülálló nálunk is hasonlót
tapasztal. Emellett az élethez való hozzáállásuk is nagyon megtetszett. Sokkal nyugodtabb az ottani életmód, mint
nálunk Amerikában. Ezt két gyakori ausztrál kifejezésben látható — ”No worries,” és „She’ll be all right” — magyarul
ezek — „semmi gond” és ”minden rendben lesz”. Ezeket nem csak mondogatták, hanem tényleg el is hitték.
3. Szerintem sok minden. Kis helyi különbségeken kívül a magyar cserkészet ugyanaz mindenhol. Megvan a magyar
nyelv és kultúrán való hangsúly, a közös próbarendszer, népdal- és egyéb néprajzi kincs, formaságok zöme... Tehát
sokkal több a közös, mint a különbözı. Ezen túl, akárhol akad egy magyar cserkész testvér az szívesen, tárt karral fogad
be – ezt nemcsak Ausztráliában tapasztaltam, hanem Európában is, és barátaim hasonlókat meséltek dél-amerikai
cserkésztestvéreinkrıl is. A cserkészetet ebbıl a szempontból majdnem, hogy egy egész világra kiterjedı, emberekbıl
összeszövött hálónak lehetne tekinteni!
Tábor Mátyás cst. a 14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapatból (Cleveland) repült 23 órát, hogy részt vehessen az
ausztráliai İrsvezetıképzı táboron mint kiképzı.
BERN-FILLMORE
1. Nekem úgy tünt, Amerikában sokkal fegyelmezettebbek, szófogadóbbak, visszafogottabbak a cserkészek, míg nálunk
kicsapongóbbak, rakoncátlanabbak. Fillmore-ban nagyon nagy súlyt fektetnek a jellemnevelésre, amit mi eléggé
elhanyagoltunk. Mintha a hierarchiákat is komolyabban vennék, aminek nagyon örültem.
2. Nagyon tetszett a szigor, az alaki szabályosság és az idısebb korosztály lelkesedése. Ezeket a benyomásokat
magammal vittem Európába és mindenképpen hozzá akarok járulni, hogy befolyása legyen nálunk is.
3. Hogy meg akarjuk tartani magyar létünket, kultúránkat, múltunkat, nyelvünket, szenvedélyünket és nem utolsó sorban
humorunkat is.
Szíjártó Ádám cst. a 85. sz. Kodály Zoltán cserkészcsapat (Bern) parancsnoka utazott Fillmore-ba kiképzıként a
központi Fiu Örsvezetıképzı táborba.
HEIDELBERG-CLEVELAND
1. Nekem feltőnt, hogy a lányok és a fiuk külön győlnek. Ez nálunk nem így van. Sokkal többen vannak a clevelandi
cserkészek, van lehetıség, hogy pl. legyen kirándulás csak a fiúknak a cserkésztanyán. Kevesebb népijátékot láttam, és
másképpen sorakoznak a győlés elején és végén. Van egy cserkészház, ahol ott lehet hagyni dolgokat és a falra akasztani
díszeket. Több pénz van, pl. van egy cserkésztanya, ami csak a cserkészeké.
2. Minden héten van cserkészgyőlés, ami tetszik. Van regös csoport, ahol komolyan foglalkoznak a népitánccal. A
magyar iskolát is jónak tartom; külön napon van és nem csak egy évet tanul az ember, hanem egészen óvodától
segédtiszti korig minden évben.
3. A magyar nyelv mellett a barátság. Ha nem is ismersz valakit, bele tartozol a csapatba. Ha más népdalokat is
ismerünk, vannak alapnépdalok amiket mindenki ismer. Kis különbségek vannak, de az alap ugyanaz: ırs,
zászlófelvonás, táborozás.
Grynaeus Kristóf ıv. a 87. sz. Tomori Pál cserkészcsapatból (Heidelberg) jelenleg egy iskolaévet tölt
Clevelandben, ahol a 14. sz. csapatnál vállalt ırsöt.
CLEVELAND-BUENOS AIRES
1. Vagányabbak voltak mint mi: összepakoltak két nagy buszt, 24 órát utaztak, és a semmi közepén felépítettek egy jubi
tábort. Kevesebb volt az autó a táborban, és minden tőzön volt sütve (nem volt kész konyha). Egy kicsivel szorosabb a
Buenos Aires-i magyar közösség, például az egész ottani magyar “falu” összejött ünnepelni a szilvesztert. A délamerikai kultura is beszivárgott a cserkészetbe. Tehát késıbb esznek vacsorát és lazábbak voltak a munkatervek. Egy
kicsit más a népdal kincsük.
2. A cserkészek igyekeznek magyarul beszélni, és szeretnek magyar iskolába járni. Élveztem azt is, hogy éneklik a
nálunk betiltott hagyományos magyar cserkészdalokat. Bár nem népdalok, ez is egy része a magyar cserkész
történelmünknek amit nem szabad elfelejteni.
3. Persze a magyar nyelv, a magyar népdalok, és játékok. A másik dolog ami összeköt minket az a közös tudat, hogy
magyarok vagyunk, és hogy Magyarország az európai otthonunk. Érdekesnek találtam, hogy már sok kapcsolat létezik
az ottaniakkal: unokatestvérek vannak a két kontinensen, és közös ismerısök, barátok a táborokon, vagy a Balassi Bálint
programon keresztül.
Slattery Kriszta cst. a 34. sz. Zrínyi Ilona cserkészcsapatból (Cleveland) a délamerikai jubileumi táboron vett
részt Argentinában.

14. oldal

“Csudás egy világ ez körülöttem….”
Egyéves középiskolás cserkészprogram Magyarországon!

Holtfáradtan, mégis mosolygósan érkezik Budapestre: ı Carlos Venezuélából, kedves 16 éves srác, aki úgy
döntött, nekivág a nagyvilágnak és Magyarországon köt ki, kultúrát, nyelvet tanulni. A célállomás Szeged, a
Dugonics András Piarista Gimnázium, ahol egy évet fog eltölteni a gimnázium kollégiumában. Két és fél
hónapja van itt. Mára már az iskola kedvenceként, komoly magyar szókinccsel igyekszik megfelelni az iskola
magas elvárásainak. Carlos természetesen speciális órarenddel, sajátos munkatervvel és követelményekkel él.
Carlos egyike azoknak a lelkes és kitartó fiataloknak, akik vállalják, hogy – a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség programján belül - egy iskolaévet töltsenek Magyarország valamelyik élvonalbeli egyházi
középiskolájában, hogy nyelvet, kultúrát tanuljanak és alaposan megismerjék Magyarországot. A többirıl és a
program további részleteirıl az itt következı interjúban számolunk be.
Mesélj magadról és családodról!
Egyke vagyok, holnap lesz a 16. szülinapom (dec. 5.), Caracas központjában élek, a családomnak van egy
étterme, édesapám építkezési vállalkozó, anyukám az étteremben dolgozik. Van két féltestvérem, egyikük
Caracasban, a másikuk Rómában él. Azért jöttem, hogy megtanuljak magyarul,
ismerkedjem
Magyarországgal.
Hogy ünnepled a születésnapodat? Lesz buli?
Nem tudom, kevesen tudnak róla, de valószínőleg holnap felköszöntenek.
Vannak itt már barátaid?
Föleg a kollégisták, a többieket még nem ismerem annyira.
Hogy fogadtak társaid a kollégiumban?
Szerencsére kezdettıl fogva nagyon jól bántak velem. A családok is, akiknél eddig voltam hétvégenként,
mindig nagyon kedvesek voltak. Természetesen a kolesz (kollégium) azért kicsit más, sokszor húzzuk
egymást a haverokkal.
Milyen iskolába jártál kint, miben más az ottani rendszer, hogy ment a tanulás?
A legnagyobb különbség talán az, hogy a sulik többsége Caracasban nem benntlakós, mint ez a gimi. Nálunk
reggel elmégy a suliba és délutánonként haza is mehetsz. Itt 45 percesek az órák, ott viszont másfél órásak.
Több a szünet az órák közt: itt mindig csak 10 perc, otthon általában 20-30 p. és az órák nem 8 kor, hanem
reggel 7.-kor kezdıdnek, mert így jobban kijön az órarend. Nálunk mindenkinek egyenruhát kell hordania,
attól függıen, hogy melyik osztályba jár. A jegyek nálunk nem 1-tıl 5-ig, hanem 1-tıl 20-ig vannak.
Milyen a kapcsolatod a magyar cserkészekkel Venezuélában?
Nagyon jó, évek óta hozzájuk tartozom. Minden szombaton megyek a magyar házba a cserkészekkel, magyar
órákra is jártam hozzájuk, délutánonként fél 4-tıl 5-ig. Nagyon jól kijövök velük, eddig nem beszéltem valami
jól magyarul, de majd ha most hazamegyek, már biztos jobban be tudok épülni a közösségbe, és akik már
voltunk Magyarországon, azokra mindig sokkal jobban felnéznek.

15. oldal
Hogy érzed itt magadat? Milyen meglepetések fogadtak itt Magyarországon?
Már több, mint két és fél hónapja vagyok itt, nagyon jól érzem magam: a barátok is nagyon jó fejek, persze
azért a hülye tréfálkozások sem hiányoznak, fıleg a (kollégiumban) koleszben. Hétvégenként mindig
családoknál vagyok, napközben meg, ha van szabadidım, átruccanok a Tescoba (Bevásárlóközpont
Szegeden). Már ismerem a városközpontot is; ha a szüleim nem érnek el telefonon, mindig bemegyek a
városközpontba és felhívom ıket. Délután sokszor focizni járok, ezt nagyon szeretem.
A hétvégek meg mindig nagyon jól telnek: a barátaim mindig meghívnak magukhoz. Sok embert
megismerek, a barátaim sok lánynak is bemutatnak.
Múlt héten meg itt voltak a Karolinás lányok (Karolina katolikus leánygimnázium Szegeden) és táncházat
csináltunk. Nagyszerő volt. Az elızı hétvégén pedig Zsombón voltam egy hagyományörzı táncházon,
voltak magyar néptáncok, voltak szerb meghívottak is. Táncoltam mindenfélét, magyart, szerbet. Mentünk
Vaskútra is, elmentünk Piliscsabára, sok lánnyal megismerkedtem, nagyon jól szórakoztunk. Itt meg minden
hónapban táncház van a Karolinásokkal… tökre (tokéletesen, nagyon) tetszik.
Jól megy a tánc?
İszintén szólva mikor, hogy… az az igazság hogy a lányok velem mindig inkább beszélgetni akarnak.
Hogy megy itt a tanulás, mit tanulsz, hogy telik egy napod?
Ugyanúgy járok órára mint a többiek. Persze azért pl. a matek vagy a magyar órák elég bonyolultak… csak
az angol óra az, ahol számonkérhetı vagyok. Persze a magyart is egyre jobban értem. A tanárok tudják, hogy
ki vagyok, én bármikor szabadon elıvehetem a füzetemet, hogy gyakoroljak az órájukon, fordítgatni. A két
angol tanár viszont nekem is ad fel házi feladatot.
Minden hétvégén elmégy valakihez?
Az osztályfınök mindig felügyeli, hogy ki hív meg, persze ez nem kötelezı nekik. Már nagyon sok helyre
hívtak, volt ahova már többször is mentem, pl. Gyulára. Még sose volt olyan, hogy a kollégiumban
maradtam volna.
Van olyan barátod, akivel különösen jól kijössz?
Amikor meghívnak magukhoz mindig kedvesek velem, a család is, én is próbálok mindig jólnevelt lenni.
Vannak persze osztálytársak akiket nem ismerek annyira. De azért mindenki tudja a nevemet, már messzirıl
kiabálják hogy Carlos, Carlos…, van aki egyenesen Carlitosnak hív…
Hihetetlen, hogy nincs is akcentusod amikor magyarul beszélsz…
Mielıtt idejöttem már évek óta tanulgattam magyarul. Azért olyan szavakat mint pl. ’elviselhetetlen’, vagy
’viszontlátásra’ elég nehezen tanultam meg.
Mi tetszik a legjobban?
Magyarországon? A lányok!
Milyen célt tőztél ki magadnak mikor hazaérsz?
Cserkészvezetı akarok lenni, szeretném, hogy magyarul nagyon jól tudjak, segíthessek a Magyar Házban a
többieknek a magyarral, ösztönözhessem ıket. Az, hogy itt lehetek, már önmagában kötelez. Amikor
hazamegyek, mindenképp szeretném szinten tartani magyar nyelvismeretemet és segíteni akarok a
többieknek, hogy egyszer ık is jöhessenek Magyarországra.

16. oldal
Mi volt az eddigi legjobb program itt?
A táncházak, meg a szalagavató két hete. Jöttek a Karolinás lányok is, mindenki nagyon elegáns volt. Akkor
épp Piliscsabára mentem volna, de aztán itt maradtam, hogy megnézzem a bált és nagyon tetszett. Meg a
múltkori táncházkor voltak koncertek is. Az ıszi szünetben Észak-Magyarországra mentem, láttam a szlovák
határt, voltam kirándulni Romániában.
Szorgalmas vagy?
Persze, tanulni jöttem, sokat gyakorlom a magyart, írok rengeteget, új szavakat tanulok, olvasom a szótárat, a
múltkor dalokat fordítottam… a haverok meg javítgatnak, segítenek nekem a szórendben. Mindig sokat írkálok
gyakorlásképpen.
Hogy tartod a kapcsolatot az otthoniakkal?
Kezdetben fıleg Messengeren, aztán anyukám mindig idetelefonál a suliba. Amikor a haverokhoz megyek
látogatóba, megadom neki a számukat, ha nem tud elérni, akkor meg írok haza Messengeren.
Hol fogsz karácsonyozni?
Egyik barátom, aki Pesten él, meghívott karácsonyra, egy piliscsabai meg szilveszterezni, szóval a szünet
egyik felét itt, a másikat meg ott fogom tölteni.

Köszönjük szépen a beszélgetést! Kívánunk Neked sok sikert, jó egészséget és nagyon boldog karácsonyt.
Kondé Zsófi, Maróti Szilvi, Tóth Zoltán
Szeged 2006

Az iskolák teljes nyíltsággal fogadnak bármilyen vallású tanulót. Külön pedagógus foglalkozik a külföldi
diákokkal, figyelembe véve különbözı hátterüket és magyar nyelvismeretüket. A diákok az iskola kollégiumában vagy családnál laknak. Figyelembe véve a program nemzetszolgálati célját, a diák csak évi 1000 US
dollárral járul hozzá a költségekhez. Budapestre érkezésekor a Cserkészszövetség képviselıje fogadja, eljuttatja az iskolába és évközben kapcsolatot tart vele. Olyan diákok jelentkezzenek akik, ha aránylag korlátolt
szókinccsel is, de folyékonyan beszélnek magyarul.
További információk:

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435, USA
Tel: (973) 208-0450
Gabona@aol.com

17. oldal

A rovercserkész tizenhat éven felüli cserkész, aki önként vállal szolgálatot csapatában, és tudatosan
fejleszti képességeit, hogy minél jobb munkát végezhessen.

Kiváló az Önálló
Tüzet percek alatt tudsz rakni. Sátrat bekötött szemmel is felversz. Kérgükrıl ismered a fákat. Egyszóval,
kiválóan ismered a cserkész anyagot. Valószinő, hogy jól tanulsz, ügyesen sportolsz, jó hangod van,
rendszeresen jársz templomba és mindenki kedvesnek tart. De kiváncsi vagyok… mennyire vagy önálló?
Mit pislogsz? Tudod nagyon jól mirıl beszélek… Tudsz-e fızni? Nem konzerv nyitásról és szendvicsrıl van
szó. Értesz-e a lakás takarításhoz? Nem szekrénybe gyömöszölésrıl beszélek. Ismered-e a ruha mosás
elemeit? Nem csak az elméletre gondolok. Egyszerően csak ezt kérdezem: tudnád segitség nélkül ellátni
magadat? A mindennapi élet sok mindent kiván, hogy zökkenés nélkül tudjad követni céljaidat. Eddig
valószinőleg szüleid, tanitóid és cserkészvezetıid intézték ezeket a dolgokat részedre, talán észre sem vetted.
Hát akkor most figyelj ide… éppen ideje, hogy a mindennapi élet kisebb-nagyobb munkáit megismerjed és
megtanuld elintézni. Akkor már beszélhetsz önállóságról!
Nem kell megijedni - valóban már otthon, az iskolában és a cserkészetben sok mindent észrevétlenül megtanultál az önállóságról. Itt most most pontosan kifejtem neked a részleteket. Olvasd el az alábbi táblát:

ÖNÁLLÓSÁG: ALAPISMERETEK
ÉTEL
bevásárlás
tárolás
fızés (legalább öt
frissen készitett
fıétel)
asztal terités

RUHA
vásárlás
szennyes
győjtés
mosás és
szárítás
vasalás
hajtogatás és
tárolás

PÉNZ
bank betét
mérleg
elkészítése
számla fizetés
csekk használat
költségvetés
posta hivatal

LAKÁSREND
általános rend
(minden a helyén)
ágyvetés
függöny kezelés
mosogatás és konyha
felületekletörlése
szemét hordás
seprés és porszívózás
padló mosás

fürdıszoba
tisztitás (WC,
kagyló és kád)
növény öntözés
hőtıszekrény
takarítás
ablak és tükör
mosás
por törölgetés
fertıtlenítés

18. oldal
Ezek az alapok. Ha majd elköltözöl otthonról, ezekhez a dolgokhoz kell értened és ezt kell csinálnod. Nincs
mese. Ha meglepetésként ér ez a lista, erısen ajánlom, hogy vedd komolyan és határozd el magadban, hogy
megtanulod az egyes részletek technikáját. Most. Még mielıtt túl késı!
A következı tábla további fontos és hasznos ismereteket tartalmaz. Ezek az önállóságot biztonságosabbá és
kényelmesebbé teszik. Sokkal biztosabban tudsz majd magad után nézni vagy segiteni másoknak, ha ezeket az
ismereteket is elsajátítod.

ÖNÁLLÓSÁG: FONTOS TUDNI
BIZTONSÁG

ORVOS

házzárás
(lakat és kulcs)
rendır vagy
tőzoltó kihívása
tőzoltó készülék
használata
füst jelzı
ellenırzése és
elem cserélés
elektromosság,
viz és gáz lezárása
kandaló használata
gyertya kezelése

segély
szolgálathoz
eljutás
orvosi
elıjegyzés
elintézése
gyógyszer
kiváltása
egyszerü
elsısegély
közönséges
recept nélküli
orvosságok
ismerete

AUTÓ
benzin töltés
viz és olaj
ellenörzés és
töltés
motor
beindítása
abroncs (gumi)
feltöltése
kerék cserélés

HASZNOS TUDNI
KARBANTARTÁS
szerszám
kezelés
(kalapács, fürész,
fúró, csavarhúzó)
festés és lakkozás
(tapasztás,
csiszoló papir,
ecset mosás)
villanykörte és
ellem cserélés
hólapátolás

kert
(főnyírás,ültetés trágyázás,
metszés)
varrás (egyszerő
javitások)
egérfogó
vécépumpa
használata
olajozás
ragasztás

GYEREK
etetés
öltöztetés
fürdetés

pelenkázás
foglalkoztatás
lefektetés

Ha most tanulod meg ezeket a dolgokat, akkor sokkal könnyebb lesz az élet vizébe ugrás – tudsz úszni.
Szüleidnek is nagy segitség lenne, ha ezekbıl a munkákból rendszeresen magadra vállalsz valamennyit.
Örömet szerzel nekik, és megkönnyebbülnek, hogy valóban felnıtté alakulsz. Gyerekkorodban ezeket a
dolgokat mind nekik kellett csinálni!
Mennyire vagy önálló? Ha az “alapok” táblázat egy-egy részletét elsajátítottad és legalább egyszer sikeresen
megcsináltad vagy gyakoroltad, akkor kaphatsz egy pontot:
(1-10)
(11-15)
(15-20)
(20-25)
(25-28)

ÖNFEKVİ
ÖNGUGOLÓ
ÖNTÉRDELİ
ÖNŐLİ
ÖNÁLLÓ

kezdés van, de várunk a kibontakozásra
észre vehetı különbség
komoly fejlıdés
jó példának számitasz
kiváló!

Komoly próba az önállóság, de bízom benned, hogy kiválóan megállod helyedet!

Benkı Zoltán cscst.

19. oldal

Készüljünk húsvétra

Somogy megye

Zala megye

Héviz

Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa:
Van-e háznál kislány, hogy az Isten tartsa.
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha elıjönne,
Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nıne!
E szép házba nyitottam,
Nefelejcset találtam,
Nem hagyhatom hervadni,
Meg szabad-e locsolni?
Ajtó mögött állok,
Piros tojást várok.
Ha párját nem adják
Estig is itt állok.

Ormánság

Palóc minták

20. oldal

Erdélyi minták

Itt a húsvét, eljött végre
A szép lányok örömére
Mert a lányok szép virágok
Illatos víz illik rájuk
Ne fuss hát el, szép virágom,
Locsolónak csók jár, három.

Húsvét másodnapján
az jutott eszembe,
Locsolóvizet vegyek a kezembe.
Megöntözzek vele
egy árva ibolyát,
És cserébe kapjak érte
egy hímestojást.

Csángó minták

Baranyai

Dala Irén cscst.

21. oldal

SAMUKA, AZ UGRÓMŐVÉSZ
Egy jó humorú, ügyes fiú lép a tábortőz elé: Kedves fiúk!
Én ma meg akartalak benneteket örvendeztetni, valami
nagyszerő mutatvánnyal, s ezért elhoztam nektek a világ
legnagyszerőbb ugrómővészét. Itt van nálam, rögtön elı
fogom venni a zsebembıl. Szükségem van azonban két
ügyes trapézra, kérek erre a célra két vállalkozó szellemő
cserkészt.
(Két jelentkezı jön elı, kezet fog velük) Úgy, most
álljatok egymással szemben, kb. 5-10 méternyire
egymástól. Ökölbe szorított kezeiteket tartsátok a melletek
elé. Így… Menjetek egy lépést hátra! Nem, ekkora
távolságot mégsem tud az én ugróbajnokom átugrani.
Gyertek egy lépéssel közelebb. Nem, ez már sok, kicsit
hátrább. (5 percig tart a rendezkedés.)
No, most bemutatom nektek az ugrómővész urat.
Belenyúlok a zsebembe, kihúzom onnan Samukát. (Úgy
tesz, mintha onnan egy egész kicsinyke állatot venne ki). Látjátok? Nem? Hát persze, Samuka jóval kisebb, mint
a legnagyobb elefánt. Megjegyzem, a világítás is gyenge! No, de sebaj!
Óvatosan a tenyeremre helyezem. Itt van, óh, itt van a drága, kis
Samuka! (Megsimogatja).
No, most Samuka, figyelj ide! Ugrálni fogsz! Innen (mutatva), ide
ugrasz! … Jó? (Óvatosan az egyik trapéz tenyerébe helyezi). No, most
ugorj ide, Samuka! Hooop! (Ujjával a levegıben követi, mintha Samuka
ugrott volna). Ugye, milyen ügyes! Még egy pár ugrást csinálunk. No,
most nagyobb távolságra ugorj. Ide gyorsan, Samuka! Hooop! (Keresi).
Hol a Samuka? Hol van Samuka? (Körülnéz, egy fiú hajába nyúl,
örömmel). Itt a Samuka! No, most még egyszer ugorj! No, no, no!
(Jobban megnézi, csalódottan.) De hisz ez nem is az én Samukám!

VILLAMOS VÁRÁS
Nagyszerően lehet azt is utánozni, mint várja egy fiatalember a
megállónál a villamost. Tavasszal: kalapját fogja, mintha a szél cibálná,
szélirányba dıl, stb., utánozza a nagy szélben való viselkedést. Nyáron:
kabátját leveti, liheg, árnyékot keres, stb. İsszel: esı, gallérját felhajtja,
esernyıt nyit, stb. Télen: nagy hideg, vacog, topog, karját lengeti, stb.

22. oldal

A GRAMOFON
Két szereplıje van. Az egyik fiú a földre kuporodik, s pokróccal leterítik. Rátesznek egy nagy fazékfödıt. Jobb
karja kinyúlik a pokróc alól. A fedı a hanglemez, a kinyúló kéz a gramofon karja. A másik fiú a gramofonkezelı. Ez felhúzza a gramofont (a gramofon utánozza a hangot), felemeli a lemezt, leolvassa róla az eljátszandó
dal címét. Azután ráteszi a gramofonra, ráhajtja a gramofon karját (ennek tője az ökölbe szorított kézbıl kinyúló
mutatóujj.), s a gramofon játszani kezd. (Persze jó hangú fiú legyen a pokróc alatt.) Közben a gramofon
egyszerre elkezd recsegni, majd megáll. Újra fel kell húzni. A lejátszott lemezt azután meg lehet fordítani, s
most más dalt hallhatnak a fiúk.
Különösen nagy sikere lehet a gramofonnak, ha az alája bújtatott fiú jól tud utánozni valamilyen hangszert. Ha
szükséges, ketten is elbújhatnak a pokróc alá.

TŐKERESÉS
Minden különös bejelentés nélkül két fiú lép a tábortőz közelébe, s
elıször csak erısen a földre nézve, késıbb lehajolva, végül hason
csúszva keresnek valamit. Jó vártatva megszólal a tábortőzvezetı:
-Hát ti mit csináltok itt?
-Keresünk.
-Mit kerestek?
-Tőt.
-Elvesztettétek?
-Igen.
-Mikor?
-Vacsorakiosztás alatt.
-Vacsorakiosztás alatt itt voltatok?
-Nem!
-S mégis itt vesztettétek el?
-Nem!
-Hát hol vesztettétek el?
-A konyhában.
-Akkor miért itt keresitek?
-Mert itt világos van!

A FİCSERKÉSZ A BUSHMANNOK KÖZÖTT
A tábortőz vezetı elıadja, hogy Bi-Pi-t egyszer meg akarták ijeszteni a bushmannok, mert azt hallották róla
mindenfelıl, hogy igen bátor ember. Próbáljuk elképzelni, hogy mi vagyunk a bushmannok, és kezdjük
ijesztgetni Bi-Pi-t. Mindenki leguggol. Mérges arcot vág, s a két kezét félmagasságból elıre lökve mondja
kísértetiesen: Vászkávava!
Bi-Pi nem ijed meg. Erre mindenki feláll, ugyanolyan mozdulattal, szinte visítva mondja: „Viszki-vivivi!”
Bi-Pi nem ijed meg. Erre nagy dorongütést utánozva, felemeljük a dorongot: ”Dzzzzzz!” Azután lesújtunk:
Bummm!
Bi-Pi nem ijed meg. Erre a törzs álmélkodni kezdett és üdvözölte Bi-Pit a törzs csatakiáltásával: „Kukuk!”

23. oldal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14
15

17

16

18

VÍZSZINTES

FÜGGİLEGES

1. 1939 Leánycserkész Világtábor elnevezése
1. csapatot vezet
3. étkezésre használható tábori fémedény
2. XI. Világjamboree helyszínének országa
5. - - (sípjel)
4. Kim játék: Kim teljes neve
8. cserkészköszöntés
6. valamilyen feltétel teljesítésével kiváltható tárgy
7. hüvelyktıl kisujjig
13. tábori lakhely
8. ahorn/maple/érable/arce/bordo magyarul
16. tábori szerszám
9. Lady Baden-Powell keresztneve
A keresztrejtvényt megfejtık között ajándékot
10. sátorrend ellenırzés
sorsolunk ki. A helyesen megfejtett rejtvényt a
11. Esik esı ___ a gát
központ címére küldjétek:
12. Julcsa neki sütött pogácsát
14. rúdon lebeg
KMCSSZ
15. elsı magyar fıcserkész
2850 Route 23 North
17. ısi írásmód
Newfoundland, NJ 07435
18. táborban éjjeli gyakorlat?

24. oldal

Nyári Magyar Iskola
2007. július 1 - július 15
Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore, NY
Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élı, magyar származású, magyarul beszélı
gyerekek testi és lelki biztonságban magyar nyelvkészségüket fejlesztik. Az iskolatáborban a két hét alatt, az
50 tanítási órán kívül, magyar nyelvő aktivitást, délutánonként szakköri foglalkozásokat, kirándulásokat és
fürdési lehetıséget ajánlunk. Mindezt kortárs közösségben, életkornak, nyelvismeretének megfelelı csoportban, felkészült kárpát-medencei, amerikai és kanadai magyar tanárokkal, kiváló cserkészvezetıkkel. Ezek
mind vidám nyaralássá varázsolják az iskolát.

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.
· Megismerni új népdalokat, néptáncokat.
· A vasárnapokat szentmise, Istentisztelet teszi ünnepélyessé.

Eközben a magyar nyelv észrevétlenül gyermekeink nyelvévé válik.
A cserkészpark erdıs-ligetes 106 holdja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség tulajdona. Az elhelyezés faházakban, a tanítás az idıjárástól függıen a házakban vagy a szabadban, az erdei elıadótereken történik. A
park épületei, felszerelései New York állam egészségügyi elıírásainak megfelelnek és állandó ellenırzése
alatt állnak. Orvos és korház elérhetı távolságban van. A Sík Sándor Cserkészpark Fillmore, NY közelében,
Buffalótól kb. másfél óra távolságra helyezkedik el.
A tábor pontos címe: Rd 1, Box 99, Fillmore, NY 14735.
A tandíj teljes ellátással, iskolaszerekkel, kirándulási és fürdési díjakkal együtt két hétre 400 U.S. dollár,
amibıl 50 dollár az elıleg. Családoknak, több gyerek részvétele esetén, kedvezményt adunk. Visszalépés
esetén az elıleget nem áll módunkban visszaadni. (A tábordíj a teljes ellátást, tanítást és a kirándulási
költséget foglalja magába. Az oda-visszautazás egyénileg történik.)

Minden 8 és 14 év közötti magyarul beszélı gyermeket
szeretettel hívunk és várunk
További információk az iskolatábor honlapján - www.iskolatabor.org - találhatók.

További kérdésekkel forduljon hozzánk:
Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Rt. 23 North
Newfoundland, NJ 07435
(973) 208-0450
www.kmcssz.org

