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A K Ü L F Ö L D I M A G YA R C S E R K É S Z S Z Ö V E T S É G H Í R E I
Központi vezetıi konferencia – 2006. március 24-26
Csapatainkat tengerek és kilométerek ezrei választják el egymástól. Ahhoz, hogy összetartsuk
szervezetünket és biztosítsuk az egymást megértı és támogató összmunkát, szükséges, hogy vezetıink
legalább évente egyszer személyesen találkozzanak, beszámoljanak egymásnak és összehangolják céljaikat,
terveiket. Ez történt most március végén. A konferencián együtt voltak kerületi és körzeti vezetıink DélAmerikából, Európából, Kanadából és az USA-ból, valamint a Szövetség Intézı Bizottságának és a központi
vezetıségnek tagjai.
A beszámolókon kívül több közös kérdést vitattunk meg. Fontos téma volt a cserkészies életmód a mai
társadalomban. Korunk társadalmában több területen fellazulnak a hagyományos értékek: fiatalkori alkohol
fogyasztás, elterjedt dohányzás, kábítószerek használata és korai nemi élet jellemzik a fiatalság jelentıs részét.
Cserkészeinket továbbra is a tíz cserkésztörvény szellemében neveljük. Ugyanakkor tudatában kell lennünk a
társadalomban végbemenı változásoknak és azok figyelembevételével kell módszereinket megszabnunk.
Dél-Amerikai jubileumi tábor – 2006. január 4-14
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2005-ben betöltötte fennállásának 60. évét. Az év nyarán az
USA-ban, Sík Sándor Cserkészparkunkban, megrendezett nagy sikerő központi jubileumi táborunkon több
mint 600 cserkészünk vett részt. A déli féltekén viszont a nyár és a nyári szünidı január-februárra esik. Ezért
dél-amerikai kerületünk január elsı felében rendezte jubileumi táborát.
A tábor szervezését az argentín körzet vállalta, de mind vezetık, mind résztvevık jöttek a szomszédos
Brazíliából, valamint az USA-ból, Kanadából, Magyarországról és Felvidékrıl. A tábor színhelye az Andes
hegylánc lábainál 2500 méter magasan fekvı San Martin de los Andes festıi környéke volt. Szebb helyet el
sem lehet képzelni: hatalmas, enyhén hullámzó fennsík, dús erdık, virágzó mezık, kristály tiszta hegyi
patakok és vízesések, a távolban hóborította hegycsúcsok. Kiváló terület egy komoly, cserkészies tábor
számára. A gyakorlati cserkészéleten: táborozáson, portyákon, ügyességet és testi teljesítményt igénylı
foglalkozásokon kívül a tábor kerettörténete fogta egybe a tíz napot és adott lelki töltetet a tábornak. A
kerettörténet ugyanaz volt, mint az USA-ban megtartott központi táborban: Nagy Lajos kora és a magyar
lovagkor. Ebbe a korba élték magukat bele a résztvevık, megismerték történelmünk egyik jelentıs korszakát
és gyakorolhatták a lovagerényeket, amelyek persze a tíz cserkésztörvényt tükrözték. Kiváló eszköze volt
cserkészetünk legalapvetıbb céljának, a gyakorlati jellemnevelésnek.
Jelentkezni lehet magyar középiskolai tanulásra
Ismét megnyílt a pályázati lehetıség középiskolai programunkra. Hat neves magyar középiskolával van
megegyezésünk, amelyek egy évre – esetenként rövidebb idıre is – befogadnak külföldön nevelkedı, magyar
származású gyerekeket. A diákot magyarországi szervezınk fogadja, eljuttatja az iskolába és év közben
kapcsolatot tart vele és az iskolával. Az iskola erre kinevezett pedagógusa irányítja a külföldrıl érkezett diák
tanulmányait. Az iskolák, megértve a program nemzetszolgálati célját, csupán évi ezer dollárt kérnek, ami
fedezi a teljes tandíjat, lakást és ellátást. Azok a gyerekek, akik már részt vettek a programban, nemcsak a
magyar nyelv és kultúra ismeretében értek el óriási fejlıdést: szüleik visszajelzése szerint önállóságra,
magabiztosságra tettek szert és nagy élménynek tekintették a Magyarországon töltött idıt. A KMCSSZ
központi irodája örömmel ad további felvilágosítást: Gabona@aol.com, telefon (USA 973) 208-0450.
İrsvezetık magyarországi körútja – július 2-23
Idén újra – immár nyolcadszor – tartottuk meg magyarországi körútunkat képzett ırsvezetıink
számára. A háromhetes körúton olyan 18 éven aluli cserkészek vettek részt, akik eleget tettek az
ırsvezetıképzı tábor elıfeltételeinek és sikeresen helyt álltak a táborban. A körút elsı hete Budapestnek és
környékének megismerése volt. A második héten egy 305 kilométeres kerékpár túrán vettek részt. A harmadik
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héten kenuval mentek le a Dunának egy jelentıs szakaszán. A körútat tapasztalt vezetık irányították, köztük
olyanok, akik hosszabb kerékpár- és vízitúrákra vannak kiképezve. Cserkészeink négy világrészrıl jöttek és a
körút elsı hetében a kárpátmedencei magyar cserkészszövetségekbıl is voltak résztvevık. Így a körút alatt
nemcsak megismerték Magyarországot, hanem találkoztak és baráti kapcsolatokra tettek szert távol élı
cserkésztestvéreikkel.
Készülés a vezetıképzı táborokra
A minden évben megtartott központi vezetıképzı tábor idén augusztusban volt, a New York államban
fekvı Sík Sándor Cserkészparkban. Itt minden szinten képeztünk vezetıket, errıl bıvebben az MCS oldalain
olvashatok. Ausztráliában idén segédtisztképzı és ırsvezetıképzı táborok lesznek. Dél-Amerikában pedig a
brazíl körzet vállalta a kiscserkész ırsvezetıi és kiscserkész segédtiszti táborok szervezését, amelyeken
Argentínából és Venezuelából is lesznek jelöltek.
A táborokon való részvételnek elıfeltételei vannak. Minden jelöltnek le kell vizsgáznia a kívánt
kiképzési színtjének – ırsvezetı, segédtiszt vagy cserkésztiszt – megfelelı magyarságismereti anyagból. Az
ırsvezetı jelölteknek elméleti és gyakorlati cserkészismeretbıl is próbát kell tenniük. Cserkésztisztjelöltek
pedig, a magyarságismereti vizsgán kívül, különbözı cserkészvezetési témákból írnak dolgozatot.
Rendszeres vezetıképzésünk biztosítja az utánpótlást és lehetıvé teszi, hogy fennállásunk hatvanadik
évében továbbra is erıteljesen mőködı szervezet lehessünk.
Dömötör Gábor cscst.,

Konok hőséggel hordozom
az úttalan bozótokon.
Seb a vállam és seb a markom,
de fogom, viszem és megtartom.
S fogcsikorgatva hirdetem,
nem ért véget a küzdelem!
Mert valami még megmaradt.
Görcs zsibbasztja a markomat.
De markomban még itt a Szó:
a láthatatlan lobogó!
Ereklyém. Kincsem. Fegyverem.
Magasra tartom s lengetem!
És védem, foggal és körömmel!
Vad dühvel és Örült örömmel!
És mentem, mindeneken által,
Intépı, végsı akarással!
Dúlt otthonom rég összedölt.

Kifordult alólam a föld.
Társaimat ár elsodorta,
Mögöttem ég a poklok pokla.
Elıttem vad sziklák merednek.
De nekivágok a meredeknek!
Mert élek még! Ha törten is,
ha vérben is, ha görcsben is,
még, ha utolsó vagyok
kit az özönvíz meghagyott,
de harcom végigharcolom
s a lobogót megmarkolom!
Megmarkolom és nem hagyom,
ha le is szakad a két karom,
Ha két lábam térdig kopik:
de feljutok a csúcsokig!
S utolsó jussomat, a Szót,
ezt a szent, tépett lobogót
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Beszámoló a KMCSSZ központi
akadályversenyérıl
2006 május 27-én a Buffalotól másfél órányira délre esı Sik Sándor
Cserkészparkban a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ)
megtartotta az idei Lendvai L. Béla akadályversenyét. A 230
résztvevı New York-tól Washingtonig, Torontotól Chicagoig
terjedı területrıl jött össze. Három korosztályban külön- külön
pályán mérték össze a cserkészırsök a tudásukat. Fiúk és leányok,
tiztıl tizennyolc évesig, cserkésztudásuk legjobbját mutatták be.
Az akadályverseny keretét az 1956-os szabadságharc eseményei
adták. A szervezık célja volt a szabadságharc eseményeit de még
fontosabban az érzelmi hangulatát átéltetni a résztvevı
cserkészekkel. Az odaérkezés elött minden résztvevınek már egy
44 oldalú 1956-röl szoló füzetet kellett elolvasni, amely a KMCSSZ
honlapján (www.kmcssz.org) megtalálható. A szombat reggeli
zászlófelvonásra már mint a Mőegyetem hallgatói jelentek meg a
cserkészek, mind ellátva szemelyazonossági igazolvánnyal. Itt a
diákvezérek a Radió elötti tüntetésre hivták a megjelenteket. A
Fillmorei erdök vizhangoztak a “Rákosi a Dunába, Nagy Imre a
kormányba” és hasonló szövegő jelszavaktól. A Rádió elött már
ÁVH-s ırök áltak akik a tüntetıket szét akarták zavarni. Ez is csak
akkor sikerült amikor egy tank jelent meg az erdıbıl (igen, kedves
olvasó, ezen a hétvégén a Fillmorei erdıben nem csak egy, hanem
két orosz tank is mozgott, lıtt és támadta a szabadságharcosokat!).
A diákok elvonultak táboraikban ahol meghallgaták Nagy Imre
beszédét és egy helyszini közvetitést a Killián laktanyából.
“Maléternek benzinre van szüksége, cserkészek, Mőegyetemisták
hozzatok üzemanyagot!” Cserkészeink három korosztály pályán tudásukat és leleményeségüket mutatták be,
közben ÁVH-sok és Munkásırség igazoltatásai és zaklatása között üzemanyagot is győjtöttek Maléter
részére.
Vacsora után a diákokat menekülésre szólitották fel a vezetık, mert a szabadságharcot az orosz
beavatkozáson keresztül leverték. A Fillmorei nagyrét középen a szökı diákok útját egy orosz tank és egy
ÁVH-s csoport állta el. Szerencsére ekkor egy helyi szabadságharcos csoport megtámadta a tankot,
felrobbantotta és ez alatt már beállott esti homályban a diákok atszöktek Ausztriába. Ott a Vörös Kereszt
teával és keksszel várta a menekülteket. Szomorú hangulatban tábortüz körül hallgaták Illyés és Márai
verseit amelyek a szabadságharc alkalmával iródtak. Csöndben elvonulva nyugovóra tértek a hazájukból
elmenekült egyetemisták.
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Vasárnap reggel napsütéses idıben misét hallgatott az összegyőlt
cserkészsereg Cabafi Csaba jezsuita atya jóvoltából. A
zászlólevonást és dijkiosztást már idegenben, Ausztriában, élték át
a résztvevık. Amikor az egyik fıszervezı azt mondta, hogy most
kisorsoljuk, hogy ki hova fog kivándorolni: Ausztráliába, Dél
Amerikába vagy Észak Amerikába, a fiatalabb cserkészek hirtelen
megriadtan néztek vezetıjükre. Nem ártott egy picikét a
bizonytalanság érzelmeit felvillantani cserkészeink elött. De a
végén mindenki oda ment vissza haza, ahonnan jött.
A záró zászlólevonás alkalmával a KMCSSZ vezetısége külön
kiemelte a szabadságharc világraszóló hírét, történelmi hatását és
jelentıségét a szovjet birodalom hanyatlásában és Magyarországnak, ennek is köszönhetö, mai szabadságát, önrendelkezését.
A kedves olvasó most talán csóválja a fejét: ez biztosan
mind csak mese! Az igazság az, hogy 36 óra hosszat északnyugat
New York államban lélekben ujra 1956-ban Budapesten jártunk.
Cserkészeink átélték szüleik, nagyszüleik életreszoló történelmi
pillanatait.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség I. (európai) kerülete évi vezetıi konferenciáján személyem
képviselte Szövetségünket 2006. február 17-19. között Németország egy hangulatos részén, nem messze
Heilbronntól. A találkozó helyszíne a Cleebronn melletti Michaelsberg Ifjúsági Szálló volt, mely egy
szılısdomb tetején az egykori kolostorban található. A segédtiszteket és tapasztaltabb ırsvezetıket is
meghívták.
Az idei konferencia elsısorban a nyári tábor jegyében zajlott, ugyanis a kerület szokásos évi kerületi
nagytáborát 2006-ban egy különleges helyen, Svédországban tartja meg, ezzel is segítve az ottani magyar
cserkészcsapatot. A konferencia során szó volt regıscserkészetrıl, a tavaszi hagyományos regıstáborról, a
vízicserkészet gondjairól, örömeirıl, különlegességérıl és fontosságáról a KMCSSZ-en belül, a kastli
cserkészparkról, a kerület további hivatalos ügyeirıl. Szombat délután a gyakorlati cserkészet programponton
belül látogatást tettünk egy közeli vadasparkba, ahol a jelenlevık nem csak az állatvilág szépségével és
sokszínőségével, de a természet más csodáival is megismerkedhettek. A vadaspark fenntartói nagy gondot
fordítanak arra, hogy a parkban található állatok otthona a lehetı legjobban hasonlíthasson a természetes
életkörnyezetükhöz. Figyelnek arra is, hogy az ott töltött idıben a látogatók minél több információt
megtudjanak a fákról, a növényvilág csodáiról is. Ennek érdekében ismeretterjesztı táblákat, hosszában
félbefőrészelt, majd ajtóval, feliratokkal ellátott fatönköket állítottak fel, termésekkel, gombákkal teli
üvegházikók, természetes anyagokból épített játszóhelyek találhatók úton-útfélen. Számomra a legnagyobb
élményt két szarvas összecsapásának hosszú-hosszú perceken át tartó megfigyelése jelentette.
A konferencián ismét betekintést nyertem a Nyugat- és Észak-Európában, a szórványban mőködı
magyar cserkésztestvéreink életébe, mindennapjaiba, hisz nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a hivatalos

6. oldal
percekben, s azon túl is meghallgassák egymást, tanácsokat, új ötleteket adjanak a másiknak, a nagy
távolságok ellenére minél több közös programon vegyenek részt. Beszélgettünk a vezetıi felelısségrıl is.
Örömmel vették kezükbe a Cserkész ajándékpéldányait, a Cserkészösvény elsı kötetét is. Azt hiszem, a
jövıben is tudunk egymásnak kölcsönösen segíteni, szívesen látják/látnák cserkészeinket rendezvényeiken.
Munkájukról bıvebben a www.cserkesz.de, ill. a www.kmcssz.org honlapokon tájékozódhattok.
Végül köszönöm a kerületnek, hogy vendégül láttak, s képviselhettem Szövetségünket.
Kismedve, Csémi Szilárd cst.,
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

Az európai kerületben minden évben rendezünk nyári
táborokat, de már 36 éve nem volt nyári tábor
Svédországban. Idén tehát nagy fába vágtuk a
fejszénket, és eldöntöttük, hogy újra Svédországban
táborozunk. Összesen 10 csapatból több mint 120
cserkész, vezetı és szülı jött el a táborba. A legtöbben
repülıvel tették meg a nagy távolságot Stockholmig, de
voltak akik autóval, sıt hajóval közelítették meg a tábort.
Az elsı nap esı fogadta a cserkészeket. A táborverés így
elázott, de még mielött nagyon elkeseredtek volna az
ázott cserkészek, kisütött a nap és ez a tábor egész ideje
alatt így is maradt. Ez annál csodálatosabb volt, mert
szinte egész Európában közben esett az esı és hideg volt. Mi azonban élveztük a meleget és még jobban a
tavat. Ugyanis tó partján volt a táborhely, és így az egész tábori élet a tó körül forgott. Reggel hattól este
tízig mindíg akadt valaki, aki éppen fürdött vagy kenuzott. Egyes altáborok fürdéssel kezdték a napot, és ez
volt a torna-mosakodás egyben. Aztán volt tutajépítés, kincskeresés a tóban, kenuzás, tó-átúszás és a
szabadidıt is sokan arra használták, hogy felügyelet alatt még egyet fürödjenek.
A táborban négy altábor volt. Magor népe volt a cserkész 1., Hunor népe a cserkész 2. altábor. A Szkíták
voltak a vándorcserkészek és Ménrót király udvara a törzs és a szülık. Az egész tábori keretmese a csodaszarvas körül forgott. Hunor és Magor próbálták túlszárnyalni egymást, hogy elnyerjék Ménrót király kegyét. Minden altáborban készült sok épitmény is. Persze volt kapu, illetve bástya, mosdó, egy fedett tőzhely,
híd korláttal és az altábori zászlórúd. De készült egy napóra is, és egy királyi tutaj. Esténként a tóra nézı
sziklán tartottak tábortüzeket ami egy egész különös élmény volt.
A kézmüves napon megismerkedtek a cserkészek régi kézügyességekkel. Volt ott bádogmunka, bırmunka,
gyöngyfüzés, faragás, nemezelés. Mindenki varrt magának egy hunkori süveget és akadtak mővészek is akik
csupán természetes anyagokkal festettek képeket. A konyha is igyekezett a régi hagyományokat követni, így
estére lángos készült.
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Rendkívüli volt a stockholmi városnézés is. Reggel 9-kor 3 busz várta a
cserkészeket, hogy bevigye ıket a kb 30 kilométernyire levı Stockholmba. Kisebb csoportokra osztva egy városi portya keretében fedezték
fel a cserkészek a várost. Olyan ügyesen volt a portya megtervezve, hogy
még az ırségváltást is látták a királyi palota elött. Mivel minden cserkész
a kék-sárga tábori pólóban volt, már messzirıl láttuk, ha egy
cserkészcsoport közeledett. Általában vagy énekelve vagy menetelve
járták a várost. Este hatkor indultak vissza a táborhelyre, és mindenki jól
elfáradt a városi barangolástól. Otthon pedig egy nagy “svédasztal” várta
az éhes társaságot, és a tábortőznél megismerkedtek még egyik másik
svéd szokással is.
Közben az altáborok a csodaszarvas vadászatra készültek. Nem csak testüket edzették, hanem tanultak íjjal
bánni és íjat készíteni, csillagképeket felismerni, térképet olvasni, a rovásírás használatát és a kenu evezést.
Sötétben is meg kellett állni a helyüket, egy éjjeli jeladásban, vagy az éjjeli játék alatt, ahol rovásírás betőket
kelett ügyesen megszerezni és kitalálni a titkos szöveg tartalmát. Végre indulhattak portyázni. A vándorcserkészek már hamarabb indultak és hosszú út után megérkeztek a tenger széléhez. Nekik mindent maguknak kellett cipelni. A cserkészek nem mentek olyan messzire. Ök közelebb találtak gyönyörő szép helyeket
tópartokon, ahol éjszakáztak. Másnap pedig indultak vissza, hogy Ménrót királytól elbúcsúzzanak.
Egy nagy esemény volt még a tábor végén: mégpedig a népek vetélkedıje. 5 verseny, amin mindenkinek részt
kellet vennie, döntötte el, hogy ki a legügyesebb a táborban. Volt kenuzás, úszás, gerelyhajítás, nyilazás és
rovásírás. Délelött voltak a selejtezık, ebéd után pedig a három legjobb került a döntıbe. Nagy volt az izgalom, és a sok szurkoló nagyszerő hangulatot teremtett.
Mind ezt és még sok apróságot örökített meg a tábori újság, a Cso-sza-hírek. A fıszerkesztıség éjjel - nappal
dolgozott, hogy készen legyen minden második napra a legújabb kiadás. A hangsúly fıleg az éjjeli mőszakon
volt. Munkájukat némi számitógépes akadály tette sportszerővé. A tábor végén mindenki számára elkészült
egy összefoglaló újság az egész tábor idejérıl.
Sok élménnyel telve indultak
haza a cserkészek, illetve folytatták svédországi kalandjukat
egy tutajúttal a vezetık. Annak
ellenére, hogy ilyen messze volt
a tábor, sokan eljöttek és biztos
nem bánta meg senki sem.
Reméljük nem kell megint
harminc évet várni, hogy újra
el m e n j ü n k S v é d o r s z á g b a
táborozni.
Jó munkát!
Jablonkay Péter tpk.

8. oldal
“Mennyei poggyász. Magyar szó! Ajkamon s gégém lazán vont hangszerén lázam, házam,
hazám….” Faludy György
A washingtoni 4-es számú Bátori József cserkészcsapat tagjai területi versmondó verseny
döntıjére várták a Külföldi Magyar Cserkészszövetség legnagyobb körzetébıl: New Yorkból, New Brunswickból, Garfieldból, Bostonból és Washingtonból érkezı szavalókat. A
vers, a magyar nyelv szeretete, ötszáz mérföldes (!) körzetben mőködı cserkészcsapatok
legjobb szavalóit hozta össze, tíz éves kortól felnıtt korig bezárólag, a washingtoni
nagykövetségen.
A cserkészek számára rendezett versmondó versenynek itt hagyománya van. Az elsıt
1963–ban a New Yorkiak kezdeményezték, majd hosszú kihagyás után 1983-tól körzeti
versenyek kétévenkénti megszervezésére került sor.
Kicsit szorongva indultam a versenyre. Amerikába jövetelem elsı éveiben a hétvégi
magyar iskola tanáraként dolgoztam, másod-, harmadgenerációs magyar gyerekeket
tanítottam. Láttam, átéreztem kőzdelmüket, ahogy megpróbáltak megfelelni szülık, és a
pedagógusok elvárásainak. Nem volt könnyő feladat, hallatlan következetességet igényelt
mindannyiunk részérıl. Nincs mindenkinek energiája, illetve, hogy mire van, az attól függ,
mennyire fontos a magyar nyelv ápolása. Valóban igényesség kérdése. Ha van pontos
kötıdés személy és nyelv között, akkor azt gyerekek soha nem tévesztik el.
A cserkészek által megrendezett versenyen ez a kapcsolat kiválóan érezhetı volt. Kellemes
meglepetés fogadott. Igaz, hogy többszörösen megszőrt, válogatott versmondók fogadtak.
Élmény volt hallgatni ıket. Bár mindenkiben volt egy kis lámpaláz, de ez természetes;
volt, akin látszott, volt akin nem.
A gyerekek egy szabadon választott mővel és egy kötelezı verssel neveztek be. Amíg a
zsőri tanácskozott, dúsan megterített asztal fogadta a jelenlevıket. Az elsı három
helyezetett, korosztályonként díjazta a zsőri, melynek elnöke a helyi Barnesné Dömötör
Éva egyetemi tanár, cserkészvezetı volt, a tanárokból álló bíráló bizottság tagjai pedig: dr.
Cséke Csaba Connecticutból, Kertész Csabáné Szilvássy Anna Passaic, New Jerseybıl és
j óm agam vo lt un k .
Természetesen azok,
akik nem kaptak
semmiféle díjat, azok
sem szomorkodhattak:
tapasz-talatokkal,
hasznos tanácsokkal
lettek gazda-gabbak, s
minden
résztvevı
emléklapot kapott.
A csapatversenyben a
garfieldi 6. sz. Gábor
Áron cserkészcsapat
diadalmaskodott.
Szabályok szerint a két
év múlva sorra kerülı
körzeti versmondó
verseny megrendezési
jogát is elnyerték.

9. oldal
10-12 évesek közül Krízsán Márton Petıfi: Arany Lacinak címő versével, tökéletes biztonságú
szövegtudásával, bájos elıadókészségével vitte el a pálmát. Rákóczi Krisztina Fazekas Anna gyönyörő
meséjével, az Öreg néne ızikéjével magabiztosan került a második helyre. A minden porcikájában színpadra
termett harmadik helyezett, Kozma Kata, Kormos István: Hetvenkedı sünjével lopta be magát a közönség
szívébe. Mindhárom versenyzı a garfieldi cserkészcsapatokat erısítette.
13-15 évesek korcsoportjában a washingtoni Tóth Emıke tisztahanghordozásával, fantasztikus orgánumával
elsı helyen gyızedelmeskedett. Kányádi Sándor: Elveszett követével megnevetette a közönséget. A magyar
nyelv egyik sajátossága: fokozottan ritmikus volta. A ringatózó ritmusú beszéd önmagában is gyönyörködtet.
A második helyezett a washingtoni Szılıs Sebestyén, Szép Ernı: Luftballon címő versével igazolta mindezt.
16-20 évesek csoportjában a résztvevık beszédkultúrájukkal, kiejtés-, hangsúly-, és szövegtudásukkal magas
szintet képviseltek, magyarországi pódiumokon is megállták volna a sarat. Elsı helyezett a garfieldi Bányai
Torda teljes lényével, hangjával, mozdulataival, élte át: Babits Mihály: Fekete ország címő versét. A második
helyezett, a washingtoni Tóth Anikó, József Attila: Kései siratójával megríkatta a közönséget.
Egyik barátom 12 éves fia említette a minap: verseket, olvasva gyakran érzem, hogy ez a gondolat, ez a
versszak nekem szól, rólam beszél, csak a költı szebben fejezi ki örömömet, bánatomat, mint ahogy azt, én
magam tenném, amikor felolvasom, valósággal egybeolvadok vele.
Hát igen, aki pódiumra áll, lehetıséget teremt magának, hogy elmondhassa: mit érez, hogyan gondolkodik,
vagy éppen arról beszélhet, miért olyan a magyar nyelvvel érzékelt világ számára, mint amilyen. A
versmondás talán az emberi önkifejezés egyik legjobb eszköze, út saját magunk és más emberek szívéhez, út a
magyarsághoz, hogy amit nem mondhatnak el senkinek büszkén, elmondhassák mindenkinek: igen is, az
anyanyelvünk, a gyökerünk magyar.
A kitőnıen megszervezett verseny Nyergesné Hervay Judit cserkészszülı érdeme. Köszönetet illeti a Magyar
Köztársaság nagykövetségét a terem rendelkezésre bocsátásáért.
Varga Erzsi

Ne feledd a tért, ahol elestek ık,
a földet se feledd,
bárhol hulltak el ık, fajtánk hő férfiai, az a föld
szent ügy hıs-helye lett.
Mert hol tiszta ügyért s így lám temiattad érted is hulltak el ık:
terül az bárhol a föld,
rejtelmesen egy terület!
Úgy az övék, hogy már a tied.
Ne feledd hát a teret, hol bár a lebírt had
bár legutolsó hátvéde ledılt!
Míg nem feleded:
Nem nyugszanak ık. Nem holt, nem letiport
sereget
emészt el ott - vagy akárhol - a sírhant.
Új hont érlel a föld.

10. oldal

2006 augusztus 2 és 13 között folyt le a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi vezetıképzı tábora a Sik
Sándor Cserkészparkban, mely Buffalotól kb. 2 órányira délkeletre van. A tábor célja, mint minden évben,
kinevelni a KMCSSZ jövı vezetıgárdáját. Összesen 258 résztvevıje volt a 10 napos tábornak. Nyolc önálló
tábor mőködött. A kiképzés középpontjában a kis csoportok azaz ırsok vezetése (14-16 éves jelöltek), a kis
csoportok azaz rajok koordinálása (17-21 éves jelöltek), és a nagy csoportok azaz csapatok vezetése (22 éven
felüli jelöltek) állt. A táboron részt vettek cserkészek Ausztráliából, Braziliából, Kanadából, Svájcból, USA-ból,
és Venezuelából. De ezen kivül érkeztek cserkészek az Anyaországból, Felvidékrıl és Kárpátaljából is.
A táborokat nem csak a számos elöadás és gyakorlat tette érdekesé, hanem a 24 órás portyák és kirándulások is.
A táborba résztvevı “minta” kiscserkészek és cserkészek lehetıséget adtak, hogy a cserkészvezetı jelöltek valós
helyzetben kiprobálják a napokban tanult vezetıi fogásokat.
A tábornak több kisebb-nagyobb érdekessége is volt:
+ Idén vezette 29.-szer a tábori konyhát a kanadai Ottó család, most már nem a szülık (Edit és Laci) hanem
gyermekeik és unokáik vállalták a szolgálatot.
+ Több mint 20 kiscserkész élvezte a nem rég elkészült Nádas Házat, amelyet a clevelandi székhelyő Magyar
Társaság adományából sikerült megvalósitani. A ház a Magyar Társaságot alapitó és hosszú éveken keresztül
vezetı Nádas fivérek emlékét örzi. Több mint 10 Nádas unoka és dédunoka vett részt az idei VK táboron.
+ A tábor legtapasztaltabb cserkészvezetıje dr. Chászár Ede volt, aki 1933-ban kezdte cserkész pályafutását a
gödöllıi Jamboreen ahol Csede bá a világcserkészet alapitójával, Lord Baden-Powell-al is találkozott. A magyar
cserkészet történetét igy a jelöltek Csede bától, mint személyes részvevıtıl halloták.
+ A pénteki nagy tábortüz keretén belül a jelenlevık nem csak “a vezetés elsısorban példa” gondolatával
ismerkedtek meg, hanem az 1956-os szabadságharc hıseinek példamutatását is átérezhették.
+ A két vasárnapon Kanadából és Clevelandból érkeztek katolikus, református és evangélikus lelkészek a
cserkészek lelki ápolását elvégezni. Hálásak vagyunk áldozat vállalásukért.
+ Az utolsó vasárnapon a Parkban található emlék azaz temetı részlegben bensıséges kereteken belül felavattuk
Dömötörné Kokron Margit azaz Margo emlék kopjafáját. Margo a családja után a magyar cserkészetet tartotta
legnagyobb hivatásának és mint a magyar néprajz rajongója sokunk népdal, ballada és népszokás kincsét
gyarapitotta éveken keresztül.
A táborzáráson a Vezetıképzı Vezetıtiszt, a clevelandi Szentkirályi Pál (aki a VK tábor szervezéséért és
koordinálásáért volt felelıs) nagy megelégedéssel üdvözölte az ujonnan végzett 14 fiú ırsvezetıt, 21 leány
ırsvezetıt, 17 kiscserkész ırsvezetıt, 33 cserkész segédtisztet, 3 kiscserkész segédtisztet, és 15 cserkésztisztet a
KMCSSZ vezetıi gárdájában. Kihivásuk most a sok tanultat átültetni a KMCSSZ csapataiba, amelyek 4
világrészen, 11 országban mőködnek. Amint Teleki Pál, az elsı magyar fıcserkész mondta: “Gondozzuk a haza
szent tüzét nemzedékrıl nemzedékre és próbáljuk azt meggyarapitani. A multból igy lesz jelen, a jelenbıl pedig
jövı.”. Ez a kihivás vár mindanyiunkra egy sikeres vezetıképzı tábor után.
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Ohio államban, Westlake városában tartotta meg a clevelandi magyarság a jubileumi, 50.
Cserkészbálját május 13.-án szombat este a LaCentre bálteremben. A nagyon elegáns báltermet teljesen
megtöltötte a népes vendégsereg, közel négyszázan jöttek el szerte az ország minden részérıl. Jó volt látni
régen nem látott cserkész bajtársakat és azt is, hogy mennyire él és virágzik a magyar élet Clevelandben.
A bált most is, mint mindig a helyi magyar cserkészet fenntartótestülete, a Cserkész Barátok Köre
(CSBK) szervezte. A CSBK egy nagyszerő emberekbıl álló jótékony csoport, amelyik Györky József
vezetésével igyekszik a clevelandi magyar cserkészet tevékenységének anyagi hátterét biztosítani. Munkájuk
nagyon sikeres, hála a cserkészet önfeláldozó, régi és kitartó támogatóinak, akik közül szépszámmal
megjelentek ezen a bálon is. Támogatásuk biztosítja, hogy a gyerekeknek ne legyenek anyagi gondjaik és a
foglalkozások hasznosak, és értékesek lehessenek ahelyett, hogy pénzgyőjtéssel menne el az idı túlnyomó
része. A bál elnöke és társszervezıje Szélpálné Daróczy Zsuzsi volt.
A mősorvezetık a Szentkirályi házaspár voltak, Pál angolul és Juci magyarul konferáltak. Pál a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség Vezetıképzı Vezetıtisztje és Juci 6 évig csapatparancsnok volt.
Nosztalgiából újból a mikrofonhoz álltak mősort vezetni, mint régen, a 80-as években. Nyitó beszédet a bál
díszvédnöke: Lendvai-Lintner Imre, mondott, a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség elnöke.
Ez után az ízlésesen tálalt, ízletes vacsorát fogyasztottuk el.
Közben a vendégek minden asztalnál elolvashatták az elmúlt 50
év báljainak az adatait, mert egy nagyon szép kis füzetet helyezett
az asztalokra a gondos rendezıség. Ebben feltőntették a
helyszínt, a belépıjegyek árát, a háziasszonyok és az elsı
bálozók, valamint a nyitótáncosok és a zenekarok sorát. Az elsı
cserkészbálra Clevelandban 1956. januárban került sor, aminek a
célja pénzgyőjtés volt egy építendı cserkészházra, valóban
maguk a jegyek téglákat képviseltek, 25 cent volt egy tégla. A
bálra a belépı öt tégla, illetve $1.25 volt. Érdekes és tanulságos
volt a múltba betekinteni és 50 év cserkészbáljainak az
összefoglalását olvasgatni.
Akinek a beszédek, a háttérzene és az asztaltársasága nem lett
volna elég érdekes, az a bál egész ideje alatt három hatalmas
képernyın figyelhette a régi bálok kivetített fényképeit és
kereshette rajtuk saját magát, családját és ismerıseit. Ezen a
bálon senki sem unatkozhatott.
A vacsora után a bál a négy clevelandi cserkészcsapat zászlóinak
bevonulásával kezdıdött, ami után a résztvevık elénekelték a
cserkészindulót. Ezzel a légkör megtelt várakozással, mert eljött
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az elsı bálozók bemutatásának az ideje. Az idén két elsı bálozó volt, Gáspár Mónika, akit édesapja, Ádám
mutatott be, táncosa Gulden János volt. Utánuk következett Globits Erika, büszke édesapja, Laci karján. Az
ı táncosa Duna Palkó volt. Mónika és Erika mindketten 11 éve, János 7, Palkó pedig 12 éve cserkész. Az
elsı bálozó leányok gyönyörőek voltak hófehér ruhájukban. Fejükön a hagyományos, Gulden Kati által
készített diadém volt, amit minden évben ajándékba kapnak a bálnyitó ifjú hölgyek a cserkészettıl. Az
elmúlt 50 bál során több mint 400 clevelandi leánycserkész lett bemutatva - miután betöltötték a 16. évüket a clevelandi magyar társadalomnak.
A báli nyitótáncon még részt vettek a másodbálozók is, akik a hagyományokhoz híven díszmagyart
viseltek. Gráber Dianna gazdagon hímzett díszmagyart hordott, ruháját édesanyja Anci hímezte még annak
idején saját magának, és most a kislánya tündökölt benne. Diana táncosa Szélpál Tamás volt. Madzsar
Stefánia nagynénje régi mélyrózsaszín díszmagyarját viselte, táncosa Kondray Márton volt. Mikó Pamela
csinos kék színő díszmagyart viselt, táncosa Kondray Viktor volt és Tóth Melinda tiszta fehér
díszmagyarban volt, az ı táncosa Kun Miklós volt.
Ezek a cserkészbál legizgalmasabb pillanatai, a szülık izgatottan és büszkén nézik nyitó
gyermekeiket, mindenki meghatottan állapítja meg, hogy elszaladt az idı és milyen szépség lett a valamikori
kislányból és milyen sudár, jóképő fiatalember lett az egyszeri kisfiúból. Közben azok a szerencsések,
akiknek korábban részük volt ebben az élményben, a saját nyitóbáljaikra emlékeznek. A fiatalság bemutatása
a közösségnek minden kultúra fontos része és a mai világban, ahol ezek a fontos és szép emberi rituálék
egyre inkább elsorvadnak és kihalnak, öröm átélni a felnıttek sorába való belépésnek ezt a szép rítusát,
hosszú évszázadok magyar hagyományainak folytatását. Az édesanyák szemében könny csillog, az apák
keble büszkeségtıl dagad és a debütánsok mosolya olyan ragyogást kölcsönöz a bálnak, amivel a világ
összes izzólámpája nem vetélkedhet.
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Mephamné Dolesch Mária és testvére Dolesch László kreálták a nyitótánc koreográfiáját és tanították
be a táncosoknak. A nyitótánc befejezésével a hagyományokhoz híven engedélyt kértek a bálelnökök a
legmagasabb rangú megjelent cserkésztiszttıl a bál megnyitására. Lendvai-Lintner Imre meg is adta az
engedélyt, mindenki nagy örömére, és megkezdıdhetett a bál egy lassú keringıvel.
Horváth Mihály, a Cleveland Körzet Parancsnoka és az estének a ceremóniamestere felkérte a
résztvevık közül azokat, akik valaha is nyitottak cserkészbálon, hogy fáradjanak a táncparkettre. Hamar
megtelt a táncparkett a sok egykori bálnyitóval. Misinek persze ravasz terve volt evvel, mert lassanként
leültette a 2000-es évek, majd az 1990-es, 80-as, 70-es és 60-as évek nyitóit, míg végül rátalált a legrégebbi
bál debütánsra, Gáspár Katira, aki mint kiderült a legelsı clevelandi cserkészbálon, 1956-ban vett részt.
Gratuláltak Katinak és a nagy csokor virág mellé azt kívántak neki, hogy még sokáig ırizze meg táncos
kedvét!
Ez után persze folytatódott a tánc és ismét megcsodálhattuk, hogy milyen sokan és milyen jól tudnak és
szeretnek táncolni, általában kellemesen mulatni az amerikai magyarok közül. A zenét a helybeli Harmónia
zenekar szolgáltatta és mindenki nagyon meg volt velük elégedve, a fiatalok éppen úgy, mint az idısebbek,
ami nem kis vívmány. A bál igen jó hangulatban folyt, ropta a sok derék magyar a táncot.
Éjfélkor a cserkészcsapatok Regös Csoportjának a tagjai a hagyományos palotást táncolták el
díszmagyar ruhában. Minden résztvevı pezsgıvel köszöntötte az 50. Cserkészbált. Torontáliné Nóra hosszú
évekig tartó önfeláldozó munkát végzet – ı mintegy 25 cserkészbál fıszervezıje volt, egészen a 2003. évi
bálig. Bedy Balázs, a III. Kerület (USA) Parancsnoka és a bál díszvendége, megható és szép visszaemlékezést
adott elı az elmúlt évek cserkészbáljairól. İk ketten mondtak pohárköszöntıt a KMCSSZ és a CSBK részérıl.
A poharak, amibıl a pezsgıt minden vendég itta a Temesváry házaspár, András és Magdi remekei
voltak, gyönyörő, kézzel készített, csiszolt halványzöld poharak, rajtuk szép koszorúban a felirat: 50.
Cserkészbál, Cleveland, 2006. A legjobb az volt benne, hogy ki-ki a poharát emlékként hazavihette. Szép és
értékes emléke ez a pohár nem csak az 50. Clevelandi Magyar Cserkészbálnak, hanem annak is, hogy ilyen
tehetséges mővészek élnek közöttünk, mint a Temesváryék.
Utána aprósüteményeket tálaltak fel, sajtot, teát és kávét és a mulatság fél háromig tartott.
A hazatérık nem csak a díszpoharat vitték haza magukkal, hanem a bál élményét. Nagy öröm volt régi
barátokkal és bajtársakkal találkozni, és az utánpótlást látni és elmondhatjuk, hogy a magyarok még mindig
tudják, hogyan kell jól mulatni. Legalábbis 2006. május 13.-án Clevelandben jót mulatott a megjelent népes
magyar közönség. Hála és köszönet a bál szervezıinek az önfeláldozó munkájukért, a nyitó pároknak és a
Regösöknek a szép táncokért, a Harmóniának a vidám talpalávalóért és minden megjelentnek azért, hogy
eljöttek és evvel a magyar cserkészet jövıjét támogatták.
Rácz Zsuzsa
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A rovercserkész tizenhat éven felüli cserkész, aki önként vállal szolgálatot csapatában, és tudatosan
fejleszti képességeit, hogy minél jobb munkát végezhessen.
Lássuk milyen logikusan tudsz gondolkozni – tedd a következı listát veszélyességi sorrendbe:
1. Cecilia ırsi sátra elıtt a magas főben hever egy balta.
2. Imre benzin segitségével gyújt ırsi tüzet.
3. Zsolt a tábor közepén száguld autójával. Fontos hírt visz a parancsnoknak.
4. Tamás,18 éves segédtiszt, akadályverseny pályát készit. Az egyik állomás
egy magas fal, amelyrıl saját maga is nehezen tud leugrani.
5. Erik, a napos ırs egyik tagja, tüzön felejti a nagy kád mosogató vizet. Forrni
kezd a víz.
6. Vilma hangulatos gyertya fénynél a sátorban társalog az ırsével.
7. Orsolya cserkészeket visz egy nyitott teherautón az országúton.
8. Györgyi, az egyik ırsvezetı, egyedül kocog kora reggel a táboron kivül.
9. Miklós villanyt szerel anélkül, hogy a biztositékot kikapcsolta volna.
10. Péter nagy kövekkel fogja le a mőanyag csuszópályát, amit szappanos vízzel
öntött le. A cserkészek nagy lendülettel rávetik magukat és csúsznak.
11. Réka egy öreg autón indul rovercserkész barátaival egy hegyi túrára. Az autó
féke nem mindig mőködik rendesen.
12. Klára a kiscserkész ırsét szabadtéri uszodába viszi anélkül, hogy bekenné ıket
nap elleni szerrel.
13. Aladár úgy vágja a kötelet, hogy maga felé tartja a bicska élét.
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Máris kész vagy? Nagyszerü. Gondolom számitásba vetted, hogy az egyes esetekben milyen nagy a
valószínősége, hogy baleset fog történi, hogy milyen komoly lenne a baleset, hogy kik sérülnének meg, és
hányan.
Talán gondolkozás közben felmerült benned az a kérdés is, hogy a veszély okozói miért csinálták azt amit
csináltak? Lehet, hogy egyszerüen nem gondolták végig a viselkedésük következményeit, vagy nem tartották
valószínőnek, hogy baleset történjen. A tudás és a tapasztalat hiányzik bennük. Ilyen személyeket
felvilágosítani, tanítani, és figyelmezteni kell. Ez már a TE felelısséged. A veszélyes helyzetek felismerése
nem ér sokat, ha nem teszel valamit. Elsısorban a veszélyt kell elháritanod: közbeszólni, jelzıtáblát készíteni,
szabályt hozni, felszerelést javítani vagy rendbe tenni. Másodsorban igyekezned kell, hogy a veszély
lehetısége ne ismétlıdjön meg: légy a táborod hivatalos “biztonság ır”-e, rendezz biztonságtudat fejlesztı
programokat vagy gyakorlatokat, készíts biztonság ellenörzı listákat az ırsvezetıknek. Ne várd, hogy más
csinálja! Végeredményben, minden cserkész KÖTELES a cserkésztestvérét védeni (néha saját magától) és
óvni a veszélytıl…
A “biztonság” szó a “megbízhatóság” fogalomból ered. A megbízható cserkész az, aki biztonságosan
dolgozik, és biztonságban tartja a rábízott egyéneket. Ez aztán biztos!
A fenti lista helyes sorrendje nem olyan fontos, mint az, hogy elismered, hogy a listában található példáknak
nincs semmi helye cserkészetünkben. Sıt, ez a 13 csak jelképezi a több ezer kisebb nagyobb veszélyes
helyzetet ami elı fordul táboraink, gyüléseink és eseményeink közben. De ha mégis kiváncsi vagy, hogy én
milyen sorrendbe teném ezt a tizenhármat, megsugom, hogy azonos az egyes személy nevek ábécé
sorrendjével. Megigéred, ugy-e, hogy ezentúl TE is harcolsz a veszélyes helyzetek ellen?
Benkı Zoltán

Kónya Lajos: A magyarokhoz
Fıváros, meghajtom fejemet elıtted!
Most lettél e forró napokban honommá,
hogy hőségbıl vérre menı vizsgát tettél.
Áldjon meg téged a magyarok istene!
Nem szántad magadat halomra lövetni,
magasra emelted háromszínő zászlónk.
S a megcsúfolt címert szívedre öltötted,
zengvén a szép Himnuszt, az évekig némát.

Fiatalok, a vulkán felcsapó lángjai.

. Szokody Tibor: Hiszekegy Igazunk
„Hiszek egy Istenben”
bármi történik. - Hitetlen
sem vagyok! - Tudom s érzem,
segítsége vezérli létezésem!
„Hiszek egy hazában”
élni sem tudnék hazátlan!
Házamat szolgálom s védem,
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Az évek során több ízben esett szó az MCS hasábjain a New York-i körzetben tartott atlétikai
versenyekrıl, amit mi a körzetben egyszerően „sportversenynek” nevezünk.Hagyományszerően
általában évente június második vasárnapján tartjuk meg, valamelyik környékbeli iskola
szabályos atlétikai pályáján. Ezen fıleg a körzet három városának (a New Jersey-i New
Brunswick és Garfield, valamint New York) a kihívást vállaló cserkészei mérik össze erejüket,
de részt vettek a 4-5 órás autótávolságra lévı washingtoniak is. A bostoniak azt állítják, hogy
jövıre ık is megjelennek!
Több évtizedes hagyománnyal büszkélkedhet a külföldi magyar cserkészet egyik leghosszabb
ideig fenntartott és ma is látogatott rendezvénye.
A külön szabályzattal mőködı versenyen a hangsúly nem annyira a nyerésen, a
csúcsteljesítmények elérésén van, hanem a részvételen, a kőzdelmen, a rendszeres sportra való
szoktatáson van, valamint a csapatok közti nemes versengés szorgalmazására összpontosul.
Miért az atlétikával? – kérdezhetjük. Mert ebben a sportágban rejlenek az egyik legegyszerőbb
és legtermészetesebb testmozgási formák: a futás, ugrás és dobás. Kezdeti ismeretekkel és
aránylag biztonságos körülmények között lehet megtartani. Minden 10-ik életévét betöltött
cserkész feltétel nélkül jelentkezhet. Mint szervezett körzeti cserkész rendezvényre, az
elıkészület erre nem kötelezı, de ajánlatos. Aki nem hiszi, az a másnapi izomláz és az ezzel
járó egyéb fájdalmak után meggyızıdhet róla!
A verseny fıszáma a cserkész sokoldalúságát fejleszteni kívánó három próba, melynek egyes
számai az 50- és 100 yard-os síkfutás, távol- és magasugrás, súlylökés és kosárlabda dobás,
életkortól és nemtıl függıen. A yardokban mért futási számok még a 1960-as években
megalapozott távolságokból erednek és összehasonlítás végett használjuk ıket ma is. Az egyes
csapatok benevezettjei négy fiú- és három leánykorosztályban mérik össze erejüket.
Megkülönböztetés és elbírálás céljából minden városnak versenyzıi más-más színő inget
viselnek. A versenyszámokból az izgalmas 4x100 m-es csapatváltó sem marad ki, amit a fiúk 1
mérföldes síkfutása - amelyre alkalmonként felnıttek mindkét nembıl benevezhetnek - és a
leányok 400 méteres sikfutása zár be. Persze a rajthoz állókat a sok szülı és többi
cserkészszurkoló nagy lelkesedéssel bíztatja. A végén a várva-várt eredmény hirdetés
következik. A kiértekelési várakozás alatt a napostiszt cserkészmódra összeszedeti a szemetet a
csatárláncban menetelö cserkészsereggel. A kiosztandó 36 szépen stilizált és nemzeti színő
szalaggal ellátott Ifj. Keresztes Béla Emlékverseny (a névadóra még visszatérek) arany-, ezüstés bronz érmek a jutalma minden versenyszám és korosztály elsı három nyertesének. A
gyıztes fiú- vagy leánycsapat pedig a vándordíjat viszi haza egy évre. Három év egymásutáni
csapatgyızelem után meg is tarthatja.
Hogy kiscserkészeink se maradjanak ki a programból, részükre 1976-ban bevezettünk egy
rövidtávú síkfutást, elıkészítve ıket a nagyok “versenyére”, amit a kiscserkészvezetık nagy
lelkesedéssel és odaadással utána játékkal és ügyességi versenyekkel töltenek ki. Jutalmul a két
korosztályba osztott külön kisfiú- és kisleánycserkészek elsı három helyezettje emlékszalagot
kap.
A versenyek rövid története
Az elsı versenyt 1953 nyarán a New York-i Central Parkban, az akkor alig két éve megalakult
Turul ırs - késıbb a 7. sz. Erıs Guszáv cserkészcsapat egyedül indította három
versenyszámmal. Ezek: 60 m-es síkfutás, magasugrás (két fa közt kifeszített kötélen) és
labdadobás baseball labdával. Az elsı évek úti pályáit szabályos atlétikai salak- majd
permapályák válthatták fel. Igy fejlıdött eme elıször New York-i vállalkozás egyre tágasabb
körben, késıbb csapatok közti versennyé, 1967-tıl körzeti alapon és idınként nyári táborokban
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is. Intézménnyé vált az intézményen belül. Több és több résztvevıvel korcsoportok alakultak, 1963-tól
leányokkal is, valamint bıvülı versenyszámokkal. A leányok részvétele a new brunswicki Farkas Feribá
öregcserkész nevéhez főzıdik. A vetélkedı névadója ifj. Keresztes Béla, a garfieldi 6. sz. Gábor Áron
cserkészcsapat egyik vezetıje lett, aki 1966-ban katonai szolgálatban tragikus körülmények között életét
vesztette. Két évre rá róla kapta a verseny elnevezését. A rendezık és tisztségviselık között számos egykori
versenyzı is van. Ez remek példája tevékenységünk megtartó erejének. Már 1962-ben v. Serényi István
felnıttcserkész (akkoriban öregcserkész volt a megnevezés) az 1 mérföldes síkfutás gyıztesei részére tőzött ki
vándordíjat. Ezt követték 1967-ben általa és Farkas Ferenc a leánycsapat gyıztesei és 1970-ben a leányváltó
nyertesei részére kitőzött-, majd 1969-ben a philadelphiai csapatok csatlakozása a fiúcsapatok vándordíjának
felállítása. Az alapítók vándordíjának kiosztása néhány évig tartott, amíg valaki véglegesen el nem nyerte.
Ezek jutalmazását ezután a rendezıség vette át. Az 50 év alatt a pálmát legtöbbször a két new brunswicki
csapat - az ötösök és negyvenegyesek – vitte el. Az 1960-as versenytıl kezdve mindegyikrıl összefoglalót
adtunk ki, amely az összes egyéni- és csapateredményt tartalmazza. Az 50 éves jubileumról emlékalbum is
készülıben van.
Az elsı évek versenyeit - pontosabban 1956-tól 1969-ig, - New York Bronx-i városrészének a híres Yankee
Stadium melletti Macombs Dam Parkja salakpályáján tartottuk. Oda sok idegen kocogó és atléta járt edzeni,
sokszor nem törıdve a magyar cserkészeknek a várostól hivatalosan engedélyt kapott versenyével. Egyik
évben egy sereg feketebırő gyerek egyszerően beállt a rajtvonalhoz. Ez persze a verseny menetét megzavarta,
mondani sem kell, a fiatalabb fekete gyerekek messze lehagyták a valamivel idısebb korú cserkészeinket... így
1969-ben elhatároztuk, hogy más pályát kell keríteni s a következı évben New Jerseybe költöztünk.
A verseny párhuzamban fejlıdött a versenyzık létszámával. A 1970-es évek elején a körzet – a Szövetségnek
ma is legnagyobb körzete - hét városában mőködı 12 cserkészcsapatából több esetben 11 benevezett s néhány
alkalommal több mint 100 cserkész sorakozott fel a pályán. Az utóbbi években a nyolc csapatból kb. 5-6 nevez
be 60-70 versenyzıvel. A legnagyobb létszámot 1985-ben értük el 167 cserkésszel.
A 25-ik évfordulón, 1978-ban tartott verseny volt az egyik legsikeresebb. A 130 résztvevı díszes zászlós
felvonulását az elsı filmünk örökítette meg, amit a késıbbiekben idınkénti videófelvételek követtek. Ebben az
évben több újítást vezettünk be, mint pl. a csapatok számára különbızı színő ingek viselését, amely
megkönnyítette a lebonyolítást. A RENDEZİSÉG feliratú sötétpiros ingek történetéhez tartozik, hogy egyik
tag politikai kérdést látott ebben, mivel a piros a kommunisták színe s emiatt megtagadta a trikóing viselését.
A közremőködık a versenyen végzett szolgálatukért elsı ízben kaptak elismerı oklevelet a következı évben
megrendezett jubileumi díszvacsorán. A jutalmazást minden ezutáni 5 éves jubileumon hagyományszerően
folytattuk, így minden 5 évi szolgálat után a közremőködık a nyilvánosság elıtt megkapják a díszes oklevelet.
Ugyanitt vezettük be a verseny nyertesei részére a stilizált érmekkel való jutalmazást, melyekbıl ekkor 63-at
osztottunk ki. Erre az alkalomra külön emlékfüzetet adtunk ki. Néhány esetben a részvételre meghívtunk nemcserkészeket és polgári egyesületeket. Az 1993-ban tartott 40 éves jubileumi versenyen László Balázs New
York-i magyar fıkonzul úr és családja is látogatást tett.
A közremőködık
A közremőködı szó győjtı fogalom. Ide sorolhatjuk a rendezıket, bírókat, titkárokat, korcsoport vezetıket és
sok más szolgálatot, beosztást vállalókat, akik között van cserkészszülı, cserkészvezetı, a versenyek iránt
érdeklıdı „civil” kívülálló. Igyekeztünk a rendezıségbe a cserkészet iránt érdeklıdıket, támogatókat, és ha
lehetett, atlétikai szakembereket bevonni. Néhány példát említve, volt köztük magyar olimpiai válogatott és
országos futóbajnok - a már említett Serényi Pistabá - és +Farkas Feribá volt dunántúli rúdugró bajnok
valamint Gombos Gerzson. A verseny szervezıje, e sorok írója is hiteles atlétikai bíró. Továbbá, beosztást
vállalt a magyar királyi légierık egyik kimagasló pilótája, egy sebészorvos aki az elsı magyarországi
szívmőtétet hajtotta végre, két lelkész, számos 1956-os szabadságharcos, több magyar szerevezeti vezetı,
egyikük a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének (MHBK) fıcsoportvezetıje, egy rendırfınök, sıt egy volt
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magyar miniszterelnök unokája is. Az 50 év alatt 19 családnak minden tagja, vagy mint versenyzı, vagy mint
közremőködı vett részt. Ám létezik olyan család is, amelybıl mind a szülık mind gyerekeik - persze különbözı
években - rajthoz álltak. A rend kedvéért a nevüket itt felsoroljuk: id. Hajdu-Németh Lászlóék, Keresztes
Józsefék, Salopek Jánosék, és ifj. Zalán Béláék, mind New Brunswickból.
Sok versenyzıbıl közremőködı is lett. Ezek közé sorolhatunk több ma már közismert és a Szövetség élvonalbeli
cserkészvezetıjét, mint pl. a Szövetség elnökét, Lendvai-Lintner Imrét - aki még most is lefutja az 1 mérföldet –
, ifj. Vajtay István vezetıtisztet (ı már nem fut, de lelkesít, bíráskodik, és készíti elı gyerekeit a versenyre, de
nem ilyen sorrendben), számos csapatparancsnokot és körzeti parancsnokot. A minden megkezdett 5. évi
szolgálat után a közremőködık díszes oklevelet kapnak munkájuk elismeréséül. Az alant felsoroltak a
rendezıbizottságban 2003-ig tíz vagy annál több éven keresztül szolgáltak. A sikert nélkülük nem lehetett volna
elkönyvelni. Munkájuk elismeréseként nevük legyen itt megörökítve:
Fischer Viktorné Domonkos Judith, 36 év; Imrányi Gáborné Andreánszky Erzsébet, 36 év; id. Hajdu-Németh
Lászlóné Keresztes Irén, 34 év; Imrányi Gábor, 34 év; Pándi György, 30 év; id. Hajdu-Németh László, 30 év; id.
Zalán Béla, 30 év; Kerkay László, 27 év; Schlóder Miklós, 26 év; Bányai Kertész Csilla, 26 év; v. Martonfalvay
Hugó, 24 év; Keresztes Józsefné Vári Rózsa, 23 év; Tótha Istvánné Bodnár Csilla, 21 év; v. Serényi István, 20
év; Bálinth G. Imre, 20 év; Merényi Imre, 20 év; ifj. Vajtay István, 19 év; id. Herczeg Imre, 19 év; Merényi Rita,
19 év; Lendvai-Lintner Imre, 19 év; Kertész Csaba, 19 év; id. Varga Gyuláné Gergátz Magda, 19 év; Klúg
István, 19 év; Lendvai-Lintner Imréné Medgyessy Ágnes, 18 év; id. Zalán Béláné Zepeczauer Irén, 18 év; +id.
Farkas Ferenc, 17 év; Vannucci Lawrencené Vári Ágnes, 16 év; Salopek Jánosné Vári Ida, 15 év; Merényi
Imréné Bornemisza Mária, 14 év; Papirnyik József, 14 év; Szalay Gyula, 13 év; dr. Tarján Gáborné Bodnár
Ágnes, 13 év; +Vigh Szabolcs, 13 év; ifj. Zalán Béla, 13 év; Zaha Gáborné Vajtay Katalin, 13 év; Aknay
Elemér, 12 év; Fischer Miklós, 12 év; Gyímesi István, 12 év; Pándi Györgyné Uray Erzsébet, 11 év;
+Andreánszky Károly, 11 év; Bányai István, 11 év; +Vigh Zsolt, 11 év; Sándor István, 10 év; ifj. Mohácsi
Károly, 10 év; dr. id. Horváth István, 10 év; dr. Gyulassy Miklósné Hites Györgyi, 10 év; id. Baráth Károlyné
Erdıssy Judit, 10 év; Papirnyik Józsefné Boytár Valéria, 10 év; Balogh Gyula, 10 év; +Pigniczky László, 10 év.
A teljes névsor a kiadandó emlékkönyvben lesz olvasható.
Az 50 éves jubileumi díszebéd
Noha az 50-ik évfordulót még 2003-ban ünnepeltük, a formális megemlékezést csak az idén tudtuk
megrendezni. Igy 2005. április 3-án díszebéddel és kiállítással egybekötve tartottuk e mérföldkı megünneplését
a Passaic, New Jersey-i Szent István Egyházközség termében. A különbözı városokból összesereglett vendégek
között a Szövetség részérıl megtisztelte az eseményt Bodnár Gáborné társelnök és volt 38.sz.cspk., LendvaiLintner Imre elnök és volt 6. sz. cspk., Dömötör Gábor alelnök, Szórád Gábor fıtitkár, Pándi György gazdasági
hivatal vezetı és volt 6.sz.cspk, valamint a jelen csapatparancsnokok közül Marshall Tamás (6. és 38. cscs.-k) –
aki egyben a mősorvezetı szerepét vállalta -, Hajdu-Németh Gergely (5. sz. cscs.) és Vigh Ildikó (41. sz. lcscs.)
- akik rövidesen rá megesküdtek, melyhez a Magyar Cserkész is gratulál! A körzet egykori csapatparancsnokai
közül is többen jelen voltak. Szintén megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget az elsı (1953) vetélkedın
résztvevık közül ifj. Makay Árpád, dr. Tarköy Péter és Ludányi Pál, a versenyhez és a cserkészethez
kötıdésüket kifejezve. Az eseményrıl Bán Emese csíkszeredai felnıttcserkész és a 2005. évi verseny
résztvevıje az Amerikai Magyar Szó-A Híd c. helyi újság szerkesztıségi tagja, a lapba cikket írt. Az ünnepségrıl
és a 2003-as versenyrıl fényképes beszámolót láthatunk a www.gimagine.com honlapon.
Az ünnepély programját a helyi cserkésztiszt plébános, Mustos István atya imával nyitotta meg. Az ebéd után a
hat évig a körzeti paracsnokságot viselı és leköszönıben lévı Tíger Jucinéni számolt be a körzet munkájáról,
majd cserkész mősor következett, melyben a garfieldi cserkészek bemutatták, hogy készülnek az egyes csapatok
a versenyre, alaposan megnevettetve a közönséget. A 20 évig indítói szerepet viselı 87 éves Serényi Pistabá volt
országos futóbajnok - aki 1974-ben átgyalogolva az Egyesült Államokat San Francisco-tól New York-ig
országos csúcsot állítva – üzenetének felovasása következett. Személyesen nem tudott jelen lenni, mivel
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Bécsben él, levélben köszöntötte az ünneplıket, elismerését kifejezve a “matematikai pontossággal”
megszervezett és lebonyolított versenyekért. Feltárta benne saját cserkészemlékeit a v. kisbarnaki Farkas Ferenc
egykori fıcserkészünk által szervezett világtalákozón, az 1933-as világjamboreen, amelyen szinte elıször került
a világ elé a magyarság legnagyobb fájdalma: Trianon. Idevonatkozólag emlékeztetett, hogy ne felejtsük el
cserkészindulónk sorait s annak jelentıségét:
...
Értünk kiált, felénk süvölt
Az ısi föld, a drága föld.
Követte ezt Fischer Viktorbá a versenyekrıl való visszaemlékezése: “Versenyeink az 50 év távlatából” címen,
a közremőködık oklevéllel való kitüntetése, amit Lendvai-Lintner Imrebá szavai követtek, majd gyertyás
megemlékezés az 50 év alatt elhunyt versenyzıkrıl és közremőködıkrıl...
Támogatóink
Versenyeinket továbbra is kizárólag adományokból és benevezési díjakból tartjuk fenn. Örökös támogatóinknak
listája oly hosszú, hogy nem lenne elég hely itt mindenkit felsorolni. Nekik ezuton is köszönetet mondunk és
reméljük versenyeinket továbbra is szívügyüknek tekintik. A sok adakozó közül az “aranygyőrősek” listájából a
következı családok és személyek nevét megörökítjük (1980-2005): Keresztes Bélabá (szeretett felesége, Erzsi
néni elhunytáról lapzártakor értesültünk. R.I.P.), Keresztes József és Rózsi, id. Hajdu-Németh László és Irén,
dr. Tarköy Péter, Lendvai-Lintner Imre, Endresz József, Sándor István, Merényi Rita, Bálinth G. Imre,
Keresztes Judit, id. Zalán Béla, Votin Mihály és Katalin, Papirnyik József, dr. Kerekes Judit, dr. Horváth István
és Brigitta, v. Serényi István, Keresztes Ferenc, id. Kerekes János és családja, Takács Tibor, Kriváchy Gábor és
Orsolya és a philadelphiai/lansdalei 10. és 48. sz. (1998,2002,2003) valamint a new yorki 46. sz. lcscs. (1993).

Néhány statisztikai adat az 50 évrıl
Végezetül, hadd álljon itt a résztvevı csapatok seregszemléje.
A csillaggal (*) jelöltek már sajnos megszüntek.
2. sz. Bulcsú vcscs.*, Woodbridge, NJ
3. sz. Gérecz Attila vcscs.*, Yonkers, NY
4. sz. Bátori József vcscs., Washington, DC
5. sz. Bornemissza Gergely cscs.*, Woodbridge, NJ
5. sz. Bornemissza Gergely cscs., New Brunswick, NJ
6. sz. Gábor Áron cscs., Garfield, NJ
7. sz. Erıs Gusztáv cscs., New York, NY
10. sz. Jedlik Ányos cscs.*, Philadelphia/Lansdale, PA
18. sz. Széchenyi István cscs.*, New Brunswick, NJ
38. sz. Rozgonyi Cicelle lcscs., Garfield, NJ
41. sz. Lórántffy Zsuzsánna lcscs., New Brunswick, NJ
46. sz. Kanizsay Dorottya lcscs.*, New York, NY
46. sz. Bánffy Kata lcscs., New York, NY
48. sz. Leıvey Klára lcscs.*, Philadelphia/Lansdale, PA
50. sz. Frangepán Katalin lcscs.*, Woodbridge, NJ
68. sz. Frangepán Katalin lcscs.*, Woodbridge, NJ
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Anderson Jessica
Rendhagyó nekrológ egy fiatal lány emlékére.
1989. július 6. - 2006. augusztus 16.
Élt 17 évet.
-- Hát elment. Itt hagyott bennünket. Már csak
emlékeinkben látjuk sudár termetét, mosolygó kék
szemét, selymes szıke haját. İt, aki szemünk elıtt vált
nyakigláb, gátlásos kamaszlányból komoly,
felelısségtudó, szépséges ifjú hölggyé. Igen! A
szemünk elıtt. – A cserkészet nagy családja nevelte, s
most ırsvezetıként készült a benne megért tudást
kamatoztatni a fiatalokkal való foglalkozásokon.
Néhány napja jött meg társaival New York államból, a
Sík Sándor Cserkészparkból, sikeres leány ırsvezetı
kiképzés után. Ambícióval főtötten készült munkájára
a nagy családban.
Nekrológot egy hosszú, termékeny élet elmúlását
követıen szokás írni. De itt – borzasztó kimondani is –
egy 17 éves leány pályáját törte derékba a halálos
baleset. Éppen megindult az élete – és nincs tovább!
Édesanyja, testvére lelkében, életében pótolhatatlan őrt
hagyva távozott.
Rövid életébıl a következı adatok tőnnek fontosnak.
Anderson Jessica Los Angelesben született. Glendaleben élt édesanyjával és öccsével, Kristopherrel. Nehéz
körülmények között, de becsülettel nevelkedtek.
Iskolába járt, és tervezte, hogy egyetemet végez majd.
Egyetem után az Air Force-nál kívánt dolgozni. Már
most rendszeresen járt a NOE Police Station-be. Ott
tanítják a rendıri munkához szükséges törvényeket és gyakorlatot. Kiváló teljesítményét a TEA
(toughest explorer alive) kitüntetéssel honorálták. Ez is mutatja, hogy felelısséggel készült az életre.
A cserkészetben is szép eredményeket ért el. Különösen a gyakorlati foglalkozásokon tőnt ki. Például
elsı lett a rohampályán, ahol rajta kívül az USA és Kanada több államából indultak.
Jessica! A földi élet rohampályáján már nem folytathatod a versenyt. A jó Isten tudja, mit miért csinál.
Visszavette az életet, amit kaptál Tıle. S nekünk bele kell nyugodnunk a megváltoztathatatlanba.
Búcsúzunk tıled! Lelkedet fogadja be az ég! Lelj örök nyugodalmat! Búcsúznak tıled édesanyád,
testvéred, barátaid. Búcsúzik a 49-es és a 8-as cserkészcsapat, meg a magyar cserkészek nagy
családjának minden tagja, aki csak ismert téged.
"Sem térbeli távolság, sem halál vagy távollét szét nem választhatja
azokat, akiket egy lélek éltet, egy szeretet fûz össze" (Szent Bernát).
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Tájékozódás
Itt az ideje?
A cserkészek cserkésznyakkendıjükkel szemüket bekötik. A játékvezetı
kijelenti, hogy egy bizonyos ídıután (pl. 1, 2, 5 perc) emeljék fel kezüket.
Hangosan számolni tilos, így mindenki a fejében számolhat csak! Az nyer,
aki pontos idıt jelentett, vagy a legközelebb volt.

Világtájak
A cserkészek egy csoportban állnak. Az északi irányt megállapítva, a
vezetı mond egy világtájat. Mindenki arccal arrafelé fordul. Aki hibát
követ, kiesik a játékból. (Változat: ország nevek).

Iránytü
használat
Szórejtvény
Egy körban kiraksz betőket. A cserkészek irányítást kapnak
papíron, így haladnak betőrıl betőre. A végén egy ertelmes
szót kibetőztek.

Kincskeresés
A cserkészek egy elrejtett kincset keresnek. A vezetı egy kerettörténetet elmesél, amiben számok is szerepelnek. A tagoknak meg kell jegyezni ezeket a számokat, mivelhogy ezek iránytő fokok, ami a kincshez vezeti
ıket.
Vak séta
Minden cserkész egy darab
(Például: 230° - 23 lépés). Ezek
“sétáját.” Kinek sikerül akadály

papírra kb. tíz iránytő méretet ír le.
után elindul iránytővel, hogy lejárja
nélkül végig sétálni?
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Térképismeret
Térképes kím
A vezetı a térképen bizonyos területet körülrajzól. A cserkészek két percig nézik és
megfigyelik mindazt, ami ezen a kijelölt részen látható. Utána felírják (esetleg változása, hogy lerajzolják) a legapróbb részletekig a látottakat.
Térképjel dominó

A kanadai cserkészkerület 2006-ban kétszeres jubileumot ünnepel: 55 éve indult be a magyar cserkészet és 35
éve, hogy V. kerületként mőködik.
A legelsı magyar bevándorlás Kanada nyugati búzaföldjeire 120 éve kezdıdött. Ezt követte egy újabb bevándorlási hullám az elsı világháború után. İk építették a templomokat és magyar kultúrközpontokat. A II.
világháborút követıen, 1951-ben indult be Kanadában a magyar cserkészet és 1953-ban már 6 csapatunk volt:
Torontóban, Wellandban, Hamiltonban és Montreálban.
Az 1956-os szabadságharc után érkezett a legnagyobb emigrációs hullám, 40 000 magyarral. Ez a világesemény nagyhatású változást hozott mind a magyar közösségekben mind Kanada történelmében is. A kanadai
szervek gyorsan felismerték a rengeteg fiatal, a sok gyermek és a képzett menekültek fontosságát. A bevándorlási miniszter személyes intézkedésének eredményeként, percenként egy menekült bevándorlását intézték, ingyenes repülıgép járatokkal szállítva ıket Kanadába amíg a 40 ezres szám be nem telt.
Cserkészetünkben óriási növekedés következett! Öt éven belül a cserkészcsapatok létszáma és a csapatok
száma is megduplázódott. A következı öt évben ismét megkétszeresıdött és 1970-ig folyamatosan erısödött.
Így került sor 1971-ben az önálló kerület létesítésére, 16 mőködı csapattal. Jubileumi táboraink közül kettıt a
kerület torontói körzete szervezett: az 1975-öst, mely közel 1100 résztvevıvel és 1300 vendéggel külföldi
cserkészetünk egyik legnagyobb tábora volt és az 1980-ast.
Jelenleg Montréalban, Ottawaban, Torontoban, Hamiltonban, Calgaryban és Edmontonban vannak csapataink.
A hamiltoni 105. sz. Hunyadi Mátyás Munkaközösség néven ismert felnıttcserkészcsapat is szép munkát
végez, elsısorban “könyvakcióikon” keresztül. A Sík Sándor Cserkészpark fejlesztésében és karbantartásában
túlnyomó részt a torontói körzet vállalja.
Zubrits Árpád cst.
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Jelentkezés a centenáriumi dzsemborira
Csapatparancsnokodon keresztül már értesültél a XXI. világdzsemborira való jelentkezésrıl. A cserkészet
legnagyobb eseménye az 1920 óta négyévenként megtartott világtalálkozó. Jövıre lesz 100 éve, hogy BadenPowell lord a cserkészetetet beindította egy háromhetes táborozással az angliai Brownsea szigetén. Ekkor volt
BiPi 50 eves, tehát az ı születésének 150. évét is ünnepli a világ cserkészete. A világtábor 2007. július 27-tıl
augusztus 8-ig tart az Egyesült Királyságban, közel 50 000 cserkész részvételével a Chelsmford falú közelében
fekvı Hylands Parkban. A jamboree jelmondata: “One World, One Promise”, magyarul Egy Világ, Egy
Fogadalom.
A Magyar Cserkészszövetség egy közel 400 fıs kontingenssel képviseli Magyarországot, melyben a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség is részvételi jogot kapott. Ez lesz hivatalosan az elsı alkalom, hogy a külföldi
magyar cserkészet tagjai hivatalosan is vesz részt vehetnek világjamboreen, a Világszervezet jóváhagyásával.
Mire ezt a Magyar Cserkész hasábjain olvasod, csapatparancsnokod már a jelentkezési lapot megkapta.
Csapatkötelékbe tartozó cserkészek a csapatparancsnokaikon keresztül, a csapatokhoz nem igazoltak pedig
egyenesen a Központtól ígényelhetik. A cím a sorok végén megtalálható. 18 éven felüli cserkészek és vezetık
az IST-be (International Service Team) jelentkezhetnek. A jelentkezési ívek postai úton küldendık be,
melynek határideje 2006. szeptember 30.
Elvárások
A jamboree kontingensbe olyan fiúkat és lányokat várunk, akik a cserkészetben és azon kívül is közösségi
munkájukkal megmutatták, hogy képesek az együttmőködésre, akik legalább három éves aktív cserkészmúlttal
rendelkeznek, és legalább két egyhetes cserkésztáboron vettek már részt.
További jelentkezési feltételek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

İrsvezetıi képesítés. Kivételes esetben ez nélkülözhetı.
Csapatparancsnoki ajánlás.
A kerületi vagy körzeti parancsnok ajánlása.
A jamboree idıpontjára betöltött 14. ill. még be nem töltött
18. életév.
Szülı vagy gyám írásbeli beleegyezése.
Személyes vagy telefonbeli interjú.
Esetleges próbatáboron való részvétel.

Anyagiak
A részvételnek komoly anyagi vonzata is van. A teljes összeg
cserkészenként változik, de valószínüleg meghaladja a US$1300-t,
attól is függıen, hogy ki honnan utazik Angliába ill. az Egyesült

Királyságba. A költségeket a következı forrásból ajánlatos elıteremteni: a résztvevı cserkész munkája révén,
megtakarított pénzével, esetleg a szülık és a csapat hozzájárulásával, támogatók keresésével. Ne feledd,
életedben, mondhatjuk, egy egyedülálló lehetıség az ilyen nagy eseményen való részvétel.
Felvétel
Amennyiben a keretbe felvételt nyertél, különbözı feladatokat kell határidın belül elvégezni.
A jelentkezési ívet postai úton, az alábbi feladatokkal, a következı címre kell beküldeni:
Jamboree2007
c/o Viktor Fischer,
12 Dome Lane
Wantagh, NY 11793-1816, USA.
Végsı határidı: 2006. szeptember 30.
A jelentkezıket rövidesen utána értesítjuk a felvételrıl.
Egyedi feladatok, amelyek a jelentkezéssel együtt beküldendık:
1. Egyoldalas dolgozat: Miért szeretnék a dzsemborira eljutni?
2. Egyoldalas, kézzel írott fogalmazás: Miért vagyok büszke magyarságomra?
3. Egyoldalas, legemlékezetesebb cserkészélményem beszámoló vagy újságcikk formájában lehetıleg
nyomtatott változatban.
4. A jelentkezési lap hiánytalanul való kitöltése.
5. Megcímzett válaszboríték.
6. US$10.00-os benevezési díj.
További tájélkoztatás és felvilágosítás a következı honlapokon található:
www.cserkesz.hu-jamboree
www.Scouting2007.org
Sikeres pályázást!

