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MARGÓ HAZAMENT
“Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen” (Bartalis János)
Elsô argentínai VK tábor, Buenos Aires — 1962
Margó a leánykiképzô keret tagja.
Táborparancsnok: Tóth Veremund OSB
Fiúkiképzô keret: Bodnár Gábor, Chászár Ede, Tóth Veremund

2. oldal

„Isten tudja, mikor látunk
megint ilyent…..”

Látomások
Margó vk-tábortüzeirıl

ANYÁM BALLADÁT TÁNCOL
Egyszer volt szép az anyám tánca,
mikor kendıjét gyepre hányta,
a Korhány vízénél, Pusztapándon
s bokázó lába pásztortőznél,
öles apám örömére
szállt mint illat a virágon.
De gyönyörő lábán víg figurát
eredı táncába ı se vitt,
csak mutatta ringó mozdulattal
halálba járó ıseit.
Mert ugyanaz sírt fel a flótán,
hogy meghaltak azok ima nélkül, nagy
szakállal, akasztófán.
S hajnaltájban, lengı szélben,
hogy fény nyílott két nyárszemében,
elébe raktak tíz szál gyertyát,
hat másikat meg karikába. –
közöttük anyám ott sugárzott,
kis csizmája lángot vert át.
Az ısi ritmust pásztorok fütyölték…
Kettı-kettı felállott szélrül,
jelezve, hogy a csúfolt ıs
szép feje most halálba révül.
S a holtak szemét ahogy lezárták:
ezt a sirató örök búcsút
a nyárfák alatt már öten járták.
Akkor meg mikor sírt nyitnak,
közéjük lendült hatodiknak
apám is kinek lépteit
úgy mérte az öt táncoló,
mint ki utolsó fordulattal
az egész mőbe értelmet vitt.
Mikor a gyertyák porig égtek,
Még anyám eljárta a végét:
egy szál virág körül koszorút táncolt…
A juhászok meg már csak nézték,
hogy az égen hold ballag át
s csudálja nagy fehér szemmel
anyám lábán a balladát.
Sinka István

LAKODALMAS
Ünnepi csizmámon
elvásott a patkó,
talpa is kilyukadt,
szára sem igen jó.
De azért csak járom,
járom ezt a táncot.
Ha nem tudod járni: hallgass!
Egy nóta van: lakodalmas.
Megvénült már a menyasszony,
kitetszik a csontja is már,
feltörte a tenyeremet
a csípeje olyan hitvány.
De azért csak járom,
járom ezt a táncot.
Ha nem tudod járni: hallgass!
Egy nóta van: lakodalmas.
Annyi bánat a szívemen,
Kétrét hajlott az egeken.
Ha még egyet hajlott volna,
szívem ketté hasadt volna.
De azért csak járom,
járom ezt a táncotHa nem tudod járni: hallgass!
Egy nóta van: lakodalmas.
Temetı kapuja sarkig ki van nyitva,
de nem megyek én oda.
nem, nem, nem oda,
nem megyek be én oda,
hanem inkább járom.
járom ezt a táncot.
Vásson el a csizmám térdig!
Kivárom a nóta végit.
Kányádi Sándor

3. oldal

Margó szeretetköre üzen
szerkesztette Piller Éva
Săo Paulo, Brazília
2001 november elsı napjaiban fájdalmas, szomorú hír
szaladt végig villámpostán a Külföldi Magyar Cserkészszövetség számos, különbözı országokban élı
tagjának címére.
"Szomorú szívvel kell közölnöm, hogy cserkésztestvéretek, szeretett feleségem, Dömötör Gáborné
Kokron Margit november 8. hajnalán, 63 éves korában,
50 év folytonos cserkészszolgálat után Săo Paulóban
elhunyt. A temetési szertartást ft. Tóth Veremund cscst.,
Margó volt cserkészparancsnoka végezte, a Dobó Katica
lcscs. egykori tagjainak, valamint Săo Pauló-i
cserkésztest-véreink és családtagjaiknak nagyszámú
részvételével. A vallásos szertartáson kívül népdalokkal és
szeretetkörrel búcsúztattuk Margót."
Tudtuk, hogy Margó végzetes betegséggel küzd
immár hosszú évek óta, de mivel annyiszor együtt voltunk
vele táborokban, látogatókban, mindig mosolygósan, tettre
készen, elegánsan, vidáman népi játékot tanítva vagy
brazil uzsonnát tálalva amerikai barátainak, – sohasem
juttatta eszünkbe, hogy gyilkos kór rombolja belülrıl.
S bár ez a hír nem volt meglepetés, megszakadt a
s zí vünk. M é l ysé ge s en l es új tott bennünke t ,
cserkésztestvéreit, hogy Margó elment, hiszen mindnyájan szegényebbek lettünk, egy nagyszerő emberrel
kevesebb van világunkban. Vannak emberek, akik ha 100
éves korukban halnak meg, akkor is túl korán mennek el.
Margó ilyen ember volt. Ha engedelmes keresztényként
meg is hajtjuk fejünket és elfogadjuk, hogy Margó
befejezte földi küldetését .s az Úr hazahívta ıt – mégis fáj,
nagyon fáj, hogy nincs többé.
De csak fizikailag nincs többet. Ami kincset itt hagyott
nekünk, szinte megszámlálhatatlan. Én legszebb
népdalaimat tıle tanultam. Az elsıt még az embui
cserkészparkban (Brazília): "Erdı, erdı, de magos a
teteje, jaj de régen lehullott a levele…", s az utolsót, egy
ritka szép csángó dalt, Fillmoreból Connecticutba
hazamenet, 1999-ben. Margó rengeteg népdalt tudott, azt
hiszem nemcsak összejövetelekre, vagy tábortüzekre tanult
meg újra meg újra ismeretlen népdalokat, hanem puszta
kedvtelésbıl, csakúgy magának. Népdalszeretetéhez
természetesen kapcsoló-dott a népballada, majd cseperedı
leánykái és VK tábor részére, nagyszerő könyvtárából
kikeresett és betanított számtalan népi játék. De Margóban
egész másfajta tehetség is lakozott: remekül rajzolt és
festett. Aki belelapoz naplójegyzeteibe, sıt még a II.
Leány-cserkészkönyvben is, találkozik Margó ügyes

kezemunkájával. A cserkészmunka hatalmas terület, ahol
mindenki kikeresheti a tehetségének legmegfelelıbb,
kedvenc elfoglaltságot. Margó két kézzel markolt a
tennivalókba, és sokrétő tehetsége a szervezéstıl a
regösmunkáig minden téren kibontakozott, és bıségesen
adott tovább mindent, amit tudott.
És ahogy szétáradt a hír, hogy Margó elment,
megindultak a részvétnyilvánító villámposta üzenetek az
egész világról.
"İszinte együttérzésünket küldjük és oszto-zunk
fájdalmatokban – az ausztráliai magyar cserkészet"
Cserhalmi Ottó.
"Mi magyar cserkészek egy családot alkotunk,
bárhol is éljünk a világon. Ezért ha valaki eltávozik
sorainkból, az mindnyájunk részére gyász. Fogadd ıszinte
részvétemet. a kassai és felvidéki magyar cserkészek
nevében.
Csajka Tamás
"Margót mindenki nagyon tisztelte és becsülte.
Közösségi elkötelezettsége, minıségi embersége páratlan
volt. Máris nagyon hiányzik nekünk! Baráti együttérzéssel
osztozunk fájdalmadban.!"
Somogyi Balázs és Csilla – USA
"…nem lehet szavakat találni a veszteségre.
Margó az örökös derő, a népdalok kútfeje, népi játékok
enciklopédiája, népi kincseink ırzıje, itt-segítı, ott-segítı,
itt-szervezı, ott-szervezı. Magyarázat kell az ıv.
anyaghoz? Magyarázatot ír csendben, térül-fordul és már
kész, de közben vacsorát varázsol az asztalra nemcsak a
családnak, de a hirtelen érkezı vendégeknek is. Utolsó
táborunkon mindenki tudta, hogy szenved a borzasztó
viszketegség miatt, de ı ezt rendíthetetlen türelemmel
viselte. Nem az ı állapota volt a fontos, hanem épp amit
tenni kellett és csinált mindent tovább azzal a
természetességgel, ami annyira jellemzı volt rá. Fogadd
ıszinte részvétünket és legyen ír a fájdalmadra,
fájdalmatokra, hogy mi nagyon szerettük és szeretjük ıt.
Hiszem, hogy ilyen emberek nemcsak akkor vannak
velünk, amikor testileg velünk vannak, talán még inkább
most, hogy csak lélekben. Kedves Margó, még sokáig nem
fog népdal, népi játék elhangzani Fillmoreban, hogy ne
hallanánk a te hangodat is mellette."
Gyulassy Györgyi – New York
"Sok szeretettel gondolunk Rátok és kívánjuk,
hogy valahogy el tudjátok fogadni azt, ami történt."
Fóthy István és Judit – Argentina
"Margó tartása, bátorsága, küzdeni akarása
valamennyiünk számára példa, amire támaszkodhatunk.
Örömöm, hogy tanítása gyermekeiteken keresztül az én
gyermekeimre is a cserkészeten keresztül továbbszáll, és

4. oldal
így velünk marad. egy kicsit mint a mustármag, ugye?"
Fogarasi Miklós
"Az élethez hozzá tartozik az elmúlás is, de ezt
csak az ész tudja felfogni, a lélek nem Vannak embe-

szeretet, vidámság és derőlátás, ami a cserkészet lényege.
Cserkészszaktudása, vezetıképzı tehetsége páratlanok
voltak. Cserkészéletem egyik kimagasló példaképe volt.
Egy síkon Bodnár Gáborral. Az a tudat, hogy Margó már
abban a jutalomban részesül, amely a jó Isten kedveseire
vár, erısítsen Benneteket ezekben a nehéz napokban.”
Vajtay Pista – US
„Fogadd nevemben, a clevelandi
körzet és a clevelandi cserkészek nevében is ıszinte
részvétünket
.
Horváth Misi, USA
„Margó volt, aki bevezette a Mátyás király és a
Fekete Sereg játékot. Többen talán úgy emlékeztek rá,
mint valakire, aki a semmibıl csodás kézügyességgel
tudott alkotni. Hiányozni fog életkedve, jó hangulata és
gyors mosolya.”
Kuni – USA
„Ez talán a legkeservesebb ebben a mi
szétszóródásunkban, hogy az évek múltával úgy ritkulnak
a találkozások. A végén már alig tudunk egymásról. Pedig
éppen Margóval eleitıl kezdve (Săo Paulóban 1953-tól)
együtt voltunk. Legkedvesebb cserkészemlékeim abból az
idıbıl valók. Nem tudtuk, hogy Margó ilyen komolyan
beteg. Nagyon fáj nekem Margó elmenetele.
Gémesné Réka Stuttgart, Németország
„Hisszük, hogy kedves halottaink semmiképpen
nem estek ki Isten kezébıl. Adjon nekünk Isten
vigasztalást és sok erıt a gyász elviseléséhez”
Stuttgart, Németország
„Margó volt az, aki megtanított hogyan kell éneket
jól betanítani. İ volt az egyik kedvenc vezetım. Nagyon
fog hiányzani. fogadd részemrıl, családom és a garfieldi
csapatok részérıl ıszinte részvétünket.”

Regöstábor parancsnok, Fillmore-1988; a készülı székelykapú elıtt

rek, akik elmenetele nagy őrt okoz. Margó ilyen valaki
volt. Szívem minden porcikája veletek érez. "
Matolcsy Sára – USA
„Annyira megdöbbentett a hír, hogy Margó néni
meghalt. Annyira szerettem és olyan sokat tanultam tıle.
Fantasztikus példamutató volt részemre. Soha nem fogom
ıt elfelejteni.”
Jókay Jutka – USA
„Mély megrendüléssel értesültem Margó
elhunytáról. 35 éve ismertem. Riói látogatásomkor ı kísért
lelkesen a hegyi vasúton a Corcovádóra. A Gondviselés
vigaszát kérem Reád és családodra.”
Mauksch Péter – USA
„Szövetségünk és a külföldi magyarság egyik
ragyogó fényét vesztette el. Margóban megtestesült az a

Marshall Tomi – New Jersey
„Cserkészvezetıképzı táborban vagyunk. Folynak
a nap eseményei. A jelöltek az elıadásokon figyelnek,
tanulnak. Az elıadások között kerekarcú, vidám mosolyú
vezetı jár körbe gyorsan. Friss kávét az egyiknek,
cukorkát a másiknak, megkérdezi a harmadiktól az esti
tábortőz elıkészületének állapotát. Népijáték következik.
„Álljatok körbe…” Korát meghazudtolva elıadja a játék
lényegét, elénekli az odavaló népdalt. Mint falusi
menyecske a fiúk felé incselkedik. Vidámság, jókedv,
mindenki mosolyog, nevet. Amikor elérkezik a tábortőz
órája, ötletekkel segít a tábortőzvezetınek, hogy a nap leg
bensıségesebb pillanata még meghatóbb, elgondolkoztatóbb legyen. Igazi reneszánsz vezetı. A tábortőz után
még a táborparancsnok gondjait is megérdeklıdi, tanácsot
ad. Dömötörné Kokron Margóról van szó. Most hogy
elvonult a mennyei tábortüzek vezetését irányítani,
idézzük fel szeretettel a Tıled tanult népdalokat,
átgondoljuk bölcs tanácsaidat, elmosolyo-dunk vidám
ötleteiden . Isten veled, Margó.
Lendvai-Lintner Imre

5. oldal
Ahogy elszaporáznak fölöttünk az évek,
akképpen gyarapodik azoknak a rokonainknak,
barátainknak, cserkésztestvéreinknek a gyülekezete,
akikkel már nem tudunk telefonon beszélgetni,
villámpostát is hiába küldenénk. Eltávoztak az
örökkévalóságba.
Ezért hozzájuk már csak a múlt
ösvényei vezetnek, emlékeink pislákoló fényében.
Margót az ötvenes évek elején ismertem meg a
Săo Paulo-i leánycserkészcsapatban. Kitőnt kiegyensúlyozott természetével, mindig kedves és önkéntes
szolgálatkészségével, jókedvével, intelligenciájáéval és
tudásszomjával. Margónak fejlett esztétikai érzéke volt.
Mindig megtalálta azokat a motívumokat, melyek
hangsúlyozása, kiemelése az elıadott témának különleges
bájt, ízt kölcsönzött. Dús fantáziája soha nem
kényszeríttette untató ismétlésekre. Mint vezetı lelkesített,
ösztönzött, vonzó célokat jelölt meg – nem parancsolt. Jó
vezetı volt, könnyed, nem erıltetett, természetes
stílussal... Melegszívő, érzékeny és finomlelkő ember.
Mindenkit támogatott, nem ismerte a féltékenységet.
Tehetséges rendezıi képesség jellemezte mőködését. A
kerettörténetekbıl feledhetetlen élménysorozatokat
alkotott. Különös tehetséggel és szeretettel alkalmazta a
népdalokat Ezért maradandó emlékek az általa rendezett
vk-tábortüzek. Margó cserkészvezetıi munkájában a
szeretet a minıséggel ölelkezett, ezért költözött be annyi
magyar cserkész szívébe
Cseh Tibor – New Jersey
„Margó nemcsak családjában hagyott óriási őrt
maga után, hanem egész cserkészközösségünkben, ahol 50
éven keresztül „híven teljesítette kötelességeit”, szolgálva
az ideált, melynek elkötelezte magát. Élete tartalmas,
példaadó, szeretetet osztó volt. Csendes derője,
felkészültsége, tanítása bıségesen gazdagította sok-sok
cserkésznek élményvilágát, akik ma szétszórva élnek.
Európában, Észak- és Dél-Amerikában. Ezek közé
tartozunk mi is itt Venezuelában, ahol Brazílián kívül az
elsık voltunk, akik megismertük. Imádkozom érted, hogy
Isten adjon erıt a fájdalom elviselésére.

cserkészcsapat egyik oszlopa volt. Mi buenosiak 1962-ben
ismertük meg, elsı nagy „nemzetközi” vezetıképzı
táborunk alkalmából, melyet ft. Tóth Veremund vezetett
le, Bodnár Gábor és Chászár Ede bá részvételével. Margó
volt az egyike a három „brazil” leánykiképzınek. Már
akkor kitőnt nemcsak végtelen

Nyisztor Judit
„Dömötör Margó Cserkészszövetségünk egyik
oszlopos tagja és a maga csendes és szerény módján egyik
legmeghatározóbb egyénisége. Sokoldalú ember volt. A
népviselettıl a térképezésig, a kiscserkészettıl a
rovarcserkészetig, nevelési problémáktól tömegeket
mozgató rendezvények összeállításáig gyakorlatilag
mindenhez értett és mindent fantáziadúsan, minıségi
szinten, könnyedén megoldott. Mindig oda állt be, ahol
éppen szükség volt rá. Se rangot, se köszönetet nem
keresett. Mindenben és mindenkiben a pozitívet, a szépet
látta. Példájával irányított, és ezáltal, amerre járt,
szeretetkört alakított ki maga körül.
Margó Săo Paulóban nıtt fel, a 36. Dobó Katica

tudásával, de kedvességével, vidámságával, türelmével,
cserkésziességével is. Azon a táboron döbbentünk rá,
buenosiak az összetartozás erejére, hogy nem vagyunk
egyedül „a világ végén”, hiszen vannak
cserkésztestvéreink, bárhol legyünk is a világban. Ezt az
összetartozási érzést tanultuk meg abban a táborban és
egyik nagy példamutatónk Margó volt.
Margó hazament, de emléke köztünk marad.
Mindig hálásak leszünk neki, mert élete által mindannyian
gazdagabbak lettünk. Baden Powell utolsó üzenetében
többek között ezt mondta: „Kíséreljétek meg ezt a Földet
egy kicsit jobb állapotban hátrahagyni, mint ahogyan
találtátok.” Margó ezt megfogadta és megtette.
Dr. Némethy Kesserő Judit – New York

New Canaan, Connecticut, USA –1980-as évek derekán
cserkészbálra indulás elıtt

6. oldal
"Dear Gabor, My thoughts are with you as you
come back to the house that is so touched by Margo's
spirit, so shaped by the life you two had together. I
remember the last time I saw the both of you there, when
we visited in the summer. Ill as she was, Margo radiated
graciousness, set a meal in the table in minutes and
warmed us with her welcome. Hers was a charm that was
grace. She warmed child and adults alike. Whatever she
did was touched by beauty – whether she planted a garden
or created a wedding. My thoughts are with you as you
mourn her whom you tended with the dedication and
tenderness that comes from a long shared love. May you
find meaning and strength in the memory of shared love,
that endures in the legacy of daughters and grandchildren.
With sadness and warm regard
.”
Bill (Barnes) – Washington
„Vannak lángelméi az alkotásnak, mővészet-nek,
tudománynak. Margóban a szeretetnek volt meg a
zsenialitása, attól kezdve, hogy 13 éves korában
családjának Săo Pauloba érkezésekor belépett a Dobó
Katica leánycserkészcsapatba.. A cserkész napi jótett
gyakorlásában tanulta meg edzeni magát a
szeretetben.„Jézus szeretett engem és önmagát adta
értem.”(Gal 2,20). A szeretet önátadás azokért, akiket
szeretünk. A szeretetben adta át önmagát Margó, mint
ırsvezetı, rajparancsnok,. majd mint csapatparancsnok
cserkésztestvéreiért. „Erıs mint a halál a
szeretet.” (Énekek éneke 8,6). „A szeretet nem szőnik meg
soha.” (I.Kor. 13,8). Margó távozásával nagy őr támadt a
világon a szeretet energiatartalékában. Ezt az őrt senki más
nem tudja betölteni, hanem csak azok, akik Margót
szerették. Mindazok, akik szerették Margót, tegyék ıt
élıvé szívükben, a szeretet által.”
Ft Tóth Veremund OSB – a
Dobó Katica lcscs. parancsnoka 16 éven keresztül – Săo
Paulo, Brazília
***

Kossuth ünnepségek Amerikában
Kossuth Lajos Amerikába érkezésének 150 éves emlékére
a washingtoni magyar nagykövetség Amerika
több
városában Kossuth ünnepségeket rendez .Az elsıt New
Yorkban rendezték, ahol Dávid Ibolya miniszterasszony
megkoszorúzta a Kossuth szobrot. Ezen egy 8 tagú
cserkésztiszti delegáció díszırséget adott, köztük Fischer
Viktor külügyi vezetı, Szórád Gábor fıtitkár, Tiger
Julianna new york-i körzet-parancsnok, Baráth Károly és
Baráth Judith helyi csapatparancsnokok. A koszorúzás
után Dávid Ibolya megnyitotta a Kossuth kiállítást a
manhattani Fıkonzulátuson. Az istentiszteleten
a
cserkészvezetık is részt vettek és az ünnepségen
szerepeltek. Az ünneplés nagy gálaesttel zárult,

magyarországi vendégszereplık részvételével, a Fashion
Institute of Technology egyík dísztermében. Az ünnepség
kereté-ben Pataki György, New York állam kormányzója
díszoklevelet adott át dr. Jeszenszky Géza washingtoni
magyar nagykövetnek. A kormányzó külön odajött, hogy a
cserkészvezetıkkel beszélgessen, a nagykövet pedig
levélben köszönte meg részvételünket.
Az ünnepségek érdekessége Kossuth szobor avatás
Kossuth megye székhelyén, Algonában, (Iowa), ahol
Kossuth soha nem járt, és a megyének a mai napig 1849
és 2002 között, magyar származású lakója sem volt. Ez a
tény is mutatja Kossuth Lajos nagy népszerőségét az
amerikai nép szívében..
Fischer Viktor tudósítása
***

Rovásírás vetélkedı Erdélyben
Maradandó élményt nyújtott Szamosújváron a harmadik
alkalommal kiírt rovásírás verseny. A vetélkedıre 11
cserkészcsapat nevezett be Hargita, Maros, Máramaros,
Szatmár, Szilágy és Kolozs megyékbıl. Mind szervezés,
mind minıség szempontjából jelesre vizsgáztak a
résztvevık. A botrovás II. csoportjában a szatmárnémeti
Rácz Tímea volt a legjobb, míg az I-es csoportban a
borszéki (Hargita) Kovács Levente végzett az élen. A
kiscserkészeknél a szamosújvári Tasnádi Tímea remekelt.
A Rover AT. kategóriában a dobogó felsı fokát a
szatmárnémeti Rácz Tímea foglalta el, miközben a Rover
II. versenyét
Balla Boglárka (Dés) nyerte.
Csapatversenyben a legjobban a szamosújvári 5í. számú
Czetz János csapatának elsı csoportja szerepelt, míg a
második csoport az "ezüstérem" birtokosa. A verseny után
a Téka-házban érdekes és hasznos elıadásokon vettek
részt a vendégek. A székelyuudvarhelyi Sándor József
László A hunok nagy története címmel tartott tudományos
értekezést, majd Tölgyesi András Béla A honfoglaló
magyarok történetével, és Zomora Márta A rovásírás
titkaival kötötte le a hallgatók érdeklıdését. A Téka
klubban kiállítás is nyílt varrottasokból és rovásírásemlékekbıl. A 2. sz. Iskola termeiben ugyanakkor
bırdíszítés, rézdomborítás és íjazás foglalkoztatta a
résztvevıket. A sikeres rendezvényhez gratulálunk.
Erkedi Csaba
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Vízitábor Franciaországban
az Allier folyón, 2001. aug. 6-18.
2001 nyarára készen lett a „Gilgames” tábor tervezete. A
résztvevık száma korlátolt volt a kenuk szállítási költsége
miatt. A helyek hamar megteltek. Négy magyarországi
cserkészt is meghívtam oly módon, hogy csak
Stuttgartig kellett eljutniuk, onnan mi fedeztük a
költségeket.
A Gilgames eposzt választottuk keretmesének,
Werner Pappke "Babylon csillagai" címő népszerő
tudományos könyve alapján, mely kiértékeli az eposzt, és
megtanítja nekünk, hogy a csillagokból olvassuk le az
eposz történetét. Hirtelen megértettük a csillagképek
jelentıségét. Az eposz bizonyította, hogy a baby-loniaiak
már 4000 évvel ezelıtt ismerték a bolygók és a csillagok
járását. Kopernikust és Hipparchost már régen megelızték.
Az Allier folyó messze van, Franciaországban, a Központi
Masszívumban. Hogy ne csak vizet lássunk, szükségünk
volt 2
idegenvezetıre. Arra is gondoltan, hogy a
népdaltanulással is foglalkozzunk, mert azt a
vízicserkészetben egy kicsit elhanyagoltuk. Ezt úgy
oldottuk meg, hogy minden résztvevı egy népdalra
tanítja meg a tábort. A jelentkezık és beosztásuk a
következı volt:

Néha a zátonyok felett tolni kellett a kenukat….

Táborparancsnok: Horváth Bernát
Vezetık Drana Andrea és Orosz László
Keretmese (szóban): Varjú Ilona ("Pencsi")
Keretmese (rajzban, képekben) : Horváth Bernát.
Máskor meg kötéllel húztuk…

Csillagászat: Ribiánszky Orsolya és Devich Dénes
Népdalgyőjtemény: Tatár Andrea és Orosz László
Idegenvezetık: Szijártó Ádám és Szabó Pál
Szakácsok: Malarik Szabine és Sebı Péter bá
Tábori fényképész: Pruszák András
Tábori emlékkészítés: Peres Erzsébet és Willi

Zsuzsa

Tolmács: Bartha Ildikó
Lelkészünk: Molnár Ottó (ı csak a misére jött el.)
A Német Kenuszövetség Európa vizeire, folyóira
részletes vízi kalauzokat ad ki, melyek nagyon
megbízhatóak. Egy ilyen könyv segítségével terveztem
meg otthon a vízi tábort. Kiválasztottam, hogy a folyó
melyik részein fogunk csónakázni. Vonattal
megközelíthetı induló- és célpontokat választottam ki.
Langeacból indultunk el vízen. A tábor aug. 6-án jött össze
teljes létszámban. Este tábornyitás, utána ismerkedési

Este finom kaját kaptunk a szakácsoktól
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játékkal kezdtük. Kihirdettük, hogy alkoholt behozni a
tábor területére szigorúan tilos, a részegség és kábítószer
használata szigorított tilalommal jár. ez azonnali kirúgást
jelent. Semmi ilyen problémánk nem volt. Cserkészing
kötelezı tábornyitásnál és zárásnál, nyakkendı viselete
zászló le- és felvonásnál.
A konyhásokat segítettük, amikor csak tudtuk.
reggel és délben hideget ettünk, este fıztek meleget,
rendesen gázon. Nem használtunk konzerveket. Vittünk
magunkkal teljes konyhafelszerelést, gázpalackot, rózsákat
stb. Mindent elraktároztunk a kenukban. Mindig nagyon
jókat ettünk. A konyhásokat este azzal is támogattuk, hogy
este mások verték fel a sátraikat. A kaja mindig elég volt
és változatos.
A népdaltanítást a népdalgyőjtık intézték.
Összeírták a népdalokat és mindennap valaki tanította az
általa választott dalt. A tábori fényképész nagyon jó
képeket csinált. de a nyitásról lekésett, a zárásra meg
elfogytak a filmek. Beváltak az idegenvezetık is. A
városokat megnéztük, különösen Vichyt.
Jól mőködtek a csillagászok. Jóval a tábor kezdete
elıtt küldtem nekik egy sötétben is olvasható térképet A
térképpel elıkészülhettek. Megvárták, míg várostól távol
táboroztunk Az ilyen estéken sokáig feküdtünk egymás
mellett az Allier partján és kerestük, néztük a Skorpiót, a
Szüzet, a Lantot, stb. Bevált a tolmács, kedves fellépésével
még az öreg, részeg franciákat is kibékítette. Az atya rövid
vendégsége megint velıs volt. Részt vett a záró tábortőzön
is.
A tábordíj 300 DM volt. Ebben benne van a
csónakszállítás Stuttgarttól Stuttgartig, az autópályadíj
Franciaországban, a vonatjegy Varennestıl Langeacba, a
fényképezés, a fényképek is, melyeket körbe küldtünk, a
csónakbér 11 napra, a kajapénz 12 napra és fejenként 30
DM magyarországi vendégeink támogatására. Ebbıl csak
a csónakbér maradt meg. A csónakok nagyon
megsínylették a tábort, rengeteget kellett foltozni azokat.
A folyó telitalálat volt. Zubogók, lassú, csendes részek
váltották egymást, kanyargós, gyors sodrású részek
váltakoztak. Vichyig a nagyon tiszta vízben rengeteg halat
láttunk
A magyarországi vendégekrıl csak a legjobbakat
mondhatom. Ahol tudtak, segítettek, fáradhatatlanul.
Mndenki nagyon jól, érezte magát. Két különbözı magyar
kultúra, nyugati és keleti együtt két hétig, nagyon jól
megfértek egymással. Véleményem az, hogy az otthoniak
korukhoz képest érettebbek. A jövıben ius szeretnék
vendégeket fogadni vízi táborokon, hja nem
Magyarországon csónakázunk. 2002-ben pedig ott
leszünk.
Kérdésekre szívesen válaszolok.
Horváth Bernát

Magyarországi vendégeink jól eveztek, mindenben segítettek

Rendkívüli jótékonysági eredmény
Nádas Gabriella vagyis Kuni, a népszerő cserkészvezetı,
a Kálvin Református Egyház erdélyi segélyakciójának
élén, messzire kimagasló, áldásos eredményt ért el a
mögöttünk álló tíz évben. Csiha Kálmán erdélyi
református püspök 1991-es amerikai útját követıen,
Kuni megszervezett egy győjtési programot, melyben a
kolozsvári Református Középiskola szegénysorsú diákjait
párosította amerikai magyar „keresztszülıkkel”, akik 240
(jelenleg 300) dollár évi adományaikkal fedezték a
támogatott ifjú vagy leány bentlakási költségeit. Az
összegek valóban rendkívüliek. Kuni 177,383 dollárt
győjtött diákok támogatására., de ezen kívül két új iskola
építésére is
igen jelentıs összegeket mozgósított..
Győjtéseinek összege 467,895 dollárra nıtt. Köszönjük
a fárad-hatatlan segítıkészséget, és kívánjuk, hogy
szolgáljon ösztönzı bíztatásnak más cserkészvezetık
számára is.
***

Magyar Cserkészotthon Kárpátalján
beteljesült álom
Csapatunk, a kecskeméti 878. sz. Hatvani Pál cscs. 1994ben alakult. 1995-ben létrehoztuk "A cserkészetért"
alapítványt, azzal a céllal, hogy a cserkészet eszméjét
minél több ember számára láthatóvá tegyük. 1998 ıszén.a
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kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskolából
felkerekedtünk néhányan , hogy a kárpátaljai Beregszászra
utazva testvériskolai kapcsolatot teremtsünk.
Megérkezésünk után hamarosan mély baráti
együttmőködés alakult ki két ottani család cserkészvezetıi
és miközöttünk Ezt a baráti találkozást, számos kiutazás,
két, Kárpátokban eltöltött téli és egy nyári tábor követte és
egy cserkészothon lett a gyümölcse. Láttuk a sok ötletet,
ami nem valósulhatott meg az otthon hiánya miatt.
Elhatároztuk, hogy otthont teremtünk nekik. A
megvalósításhoz jó lehetıségnek tőnt az alapítványunk. Az
elsı támogatónk a torontói magyar cscs. egykori
parancsnoka, Göcsei Rita cs.testvér nıvér volt, aki azzal
adta át a kanadai cserkészek karitatív célokra győjtött
összegét. hogy „az elsı összeget a legnehezebb
összegyőjteni.†
Újságokban is hírt adtunk tervünkrıl, aztán a
véletlenek is segítettek. Egy cs. megbeszélésen
összeakadtam Dömötör Gáborral, neki megtetszett az ötlet
és Brazíliától Kanadáig meghirdette a magyar közösségek
számára. Orbán miniszterelnök úrhoz küldött levelem egy
éven belül meghozta a gyümölcsét a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumától. „Véletlenül”összefutottunk
Kecskemét polgármeste-rével, dr.Szécsi Gábor úrral is, aki
szintén anyagi és erkölcsi támogatásáról biztosított.
2001. október 21-én több közjogi méltóság
jelenlétében , Horkai László református és Majnek Antal
ferences püspök megáldották a beregszászi Sinkovits Imre
Cserkészházat. .A felszentelésen jelen volt még Némethy
Mária, a KMCSSZ képviselıje, Popovits Béla a
Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke, a Magyar
Cserkészszövetség külügyi vezetıje, és Sinkovits Imre –
Siki bá – fia is. A kecskeméti Szent Család Plébánia
nevében Jávorka Lajos atya, cserkésztestvérünk
köszöntötte a jelenlévıket.
Végezetül meg kell említenem Alapítványunk
titkárának, Kovács Gabriellának és Kovács Juditnak a
nevét, aki cikkeikkel és képeikkel segítették az események
szekerét.
Papp Zsolt cs.pk.
878.sz. Hatvani Pál cscs.

második, harmadik nemzedékhez tartoznak, szüleik vagy
nagyszüleik kértek menedékjogot – valamelyik politikai
emigráció tagjaiként – Franciaországban. Más részük
Magyar-országon tett fogadalmat és kiküldetésben lévı
szüleikkel kerültek Párizsba. Az ünnepélyes
fogadalomtétel -- Kipling A dzsungel könyve alapján
-- egy szerepjáték keretében történt meg.
A II. világ-háború után már volt párizsi magyar csapat,
de a fejlıdésnek a kivándorlás vetett véget. A csapat
fenntartója a Párizsi Katolikus Misszió, vezetıje,
Somodiné dr. Dobó Katalin. A kiscserkészet vonalán
Kulcsár Zsolt segít a csapatban. Lelki vezetıjük Molnár
Ottó párizsi magyar fılelkész, aki mint hajdani Burg
Kastl-i diák maga is negyven éve cserkész.
A párizsi magyar cserkészek örömmel vennének
fel kapcsolatokat magyarországi testvér- szervezetekkel és
szívesen vennének részt közös nyári táborozásokon.
Zelliger Erzsébet
148.sz. Nagyboldogasszony cscs.
***

Világjamboree 2002
A XX. Világjamboreet a Cserkész Világszövetség
Thaiföldön, Bangkoktól keletre, Chonburi tartomány-ban,
Sattahip város közelében tartja, 2002. december 28-tól
2003 január 8-ig. A rendezı helyi szövetség és a
Világszövetség 100 ország 30,000 körüli résztvevıjére
számít. Jelentkezni 14-18 éves korig lehet. Tudomásunk
szerint a KMCSSZ és a MCSSZ ismét egy közös,
felkészült kontingens küldését tervezi, a többi Kárpátmedencei magyar szövetségek képvise-lıivel együtt. A
jelentkezések feltételeit a Központ a csapat
parancsnokokkal rövidesen ismerteti.
fv
***

50 éves a New York-i cserkészetünk
***

Cserkészcsapat alakult Párizsban
Október 13-án a Tuileriák kertjében magyar
zászlókat lobogtatott a szél. Öt-hat éves gyerekek vidám
szaladgálása vezette be azt az ünnepséget, melynek
keretében belılük a párizsi magyar cserkészcsapat
legfiatalabb tagjai lettek. A gyerekeket azok kísérik, akik a

Nem tartjuk cserkésziesnek, hogy saját dolgainkkal
dicsekedjünk, de 50 éves mőködés után elérkezett az ideje
a New York.i magyar cserkészet félévszázados
munkássága után, hogy eredményeit néhány statisztikai
adattal alátámasztott beszámolóval ismertessük. A nagy
ünnepélyt valamikor tavasszal rendezzük.
Kb. 600-700 gyerek legalább egy évig
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cserkészkedett. A 7. sz. cscs. a legrégibb a New York.i
körzetben, 1953 decemberében igazolták. Azóta
folytatólagos a cserkészmunka. A cserkészotthonok száma
összesen 7. A legfontosabb a Magyar Ház, három
gyülekezı helyet magyar egyházak biztosítottak.
Sok nehézséget kellett legyıznünk. Jelentısebbek
a vezetıhiány, a gyülekezı helyet sokszor zavarták .A
gyermekek nyelvtudása nagyon különbözı fokú. kevés a
hasonlókorú gyerek, megnehezítve a nevelést.
Mindezek ellenére elértük számos gyerek
magyarrá nevelését, illetve magyarnak megtartását, több
magyar-magyar, illetve cserkészházasságot (az utóbbi 10
év alatt 2 ill. 3 cspk. pár házasodott össze a csapatokból).
Csapataink a magyar cserkészetnek adtak: 4 cspkot más cscs.-oknak, 5 körzeti pk.-ot 42 év alatt,
3 kerületi pk.-ot, 1 iskolaügyi vezetıtisztet, 1 kcs.
vezetıtisztet, 2 külügyi vt.-et, 1 leánycs. vt.-et, 2
vezetıképzı vt.-et, 1 rovercs. vt.-et, 1 egyetemista
cserkészkör vezetıt, 1 Magyar Cserkész szerkesztıt, 1
vezetıtiszt h.-t, 1 vt.-et, és 1 elnököt is. Ez a kimutatás
megmagyarázza, hogy hová lett a sok cs.vezetı a
csapatainkból. Mind a központot szolgálják.
Vannak, akik azt állítják, hogy cserkészeink nem
vesznek részt má magyar szervezetek munkáiban.
Kétségtelen, hogy sokan nem vállalnak munkát a ci
vakodások miatt. Aktív vezetıinken kívül sokan vállalnak
munkát a helyi szervezeteknél önkéntesekként, sıt néha
felelıs vezetıi beosztásban is mőködnek. Elköltözés
esetén más államokban vagy országokban is vállalnak
szerepet a helyi magyar szervezetekben. A New York-i
Magyar Ház igazgatóságának több tagja volt vagy még ma
is cserkész. A helyi egyházaknál besegítenek,
ünnepélyeken szerepelnek. 1998-ban a Kossuth szobornál
rendezett március 15-ikét a Kossuth szobornál nagyrészt
cs.vezetık szervezték és bonyolították le.
Egyik legnagyobb eredményük a New York-i
hétvégi magyar iskola, a jelenlegi Arany János Iskola
megalapítása (1963) cs.vezetık és felnıtt cs.-ek által. A
két cscs.. szoros együttmőködésben van a helyi magyar
iskolával, kezdetben a vezetık, tanárok mind cs. vezetık
és fcs.-ek voltak.
Az elsı magyar néptánccsoport cs. vezetıkbıl
alakult 1957-ben. egy nemrégen kezdett csoport szintén
egyik helyi cs. vezetı kezdeményezése.
Két polgári szervezetnek megalapítása is New
York-iakhoz főzıdik. Az egyik a Magyar Baráti Közösség
(1967), a másik az Emberi Jogok Alapítványa.Mindkettı
életképes, az összmagyarság céljait szolgáló közösség,
fontos szerepet játszanak a világ minden táján, ahol
magyarok élnek. Az elsınek egyik alapítója dr. Ludányi

András. a másiké Hámos László volt. Mindketten a 7. sz.
csapatnál voltak vezetık, az 50-es és a 60-as évek idején.
Még 2 példa a történetükbıl. Dr. Bálinth Noémi
pszichológus, volt 46-os leánycserkész a 911 –es orv
terror-támadás idején a depressziósokat kezelte (tőzoltók,
rendırök, civilek). Ugyanakkor a két csapat piros-fehérkék szalagokat főzött össze és árult. A 451 dolláros
jövedelmet a Magyar Ház körzetén belüli tőzoltóknak
ajándékozták.
Források: Csapatok története
Fischer Viktor beszéde a 40 éves évfordulón
A csapatok évi jelentései
Magyar Cserkész cikkek
`

Itt-Ott cikk, 2000. 1.sz.

Fischer Viktor
***

„Fát ültessetek…”
zászlóavatás Garfielden (New Jersey)
Fát ültessetek kertetekbe.
Jó szót a szívetekbe sokat.

Tollas Tibor

A garfieldi csapatok két zászlaja között egy harmadik áll
2001. november 27. óta .
Tiger Juci, a New York-i körzet parancsnoka:
"Valahol fenn a havasokban élt egy pásztorfiú. A lenti
falut csak hallomásból ismerte. Édesapja haldoklott. fisam,
drága fiacskám. semmim sincsen, csak egy ígéretet
kaptam. A bíró azt mondta, egy szép báránybır kucsmát
ad nékem. Ezt hagyom rád.—A mezítlábas fiú megadta
édesapjának a végtisztességet. Kérte Isten segítségét
édesapjára és magára és elindult a faluba.
-Bíró uram, jöttem a báránybır kucsmámért –
kinevették. Ment a paphoz, ment mindenkihez, hallani sem
akartak róla. Valahol mélyen tudta ez az ı öröksége.. a
fának nagyon szép a lombja, mert nagyon mélyek a
gyökerei. Az ı kucsmája is azért szép, mert mély
hagyományban gyökerezik."
Íme, itt e gyönyörő történelmi zászló, a Ti, a Mi
örökségünk. Énekeltünk: Cserkész, fel a fejjel. Marshall
Tomi felolvasta az adományozónak, Katalin néninek
meleg, hittel, reménnyel teli sorait Felsıvályi Olga Tollas
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Tibor verset mondott. Mustos atya megáldotta a zászlót.
Az esti tábortőz fényénél cserkészek, szülık, vendégek
együtt népdaloztunk, élveztük a tábortőzi számokat.
Szeretetkör elıtt Marshall Sarolta és Tomi emlékeztek
életük elsı megvalósult csodájáról. „Anya mesélt. Kéthárom évesek lehettünk. Keresztszüleink lent voltak.
Mikor lementünk, egy fa állt ott, amilyent sohase láttunk.
Csillogó aranyszálakkal, gyertyákkal. Mennybıl az
angyalt, Dicsıséget énekeltünk. Emlékszem édesapám
születésnapjára is. Édesanyánk a Serkenj fel-t tanította
meg Lacinak és nekem" – mondta Tomi a meghitt
csendben. A tőz lobogott s mi mindannyian láttuk az
örökséget.
Megalakítottuk a szeretetkört. A himnuszt
énekeltük.
Másnap Károly Lászlót, a mindentudó
cserkésztisztet kérdeztem, aki mindig szívesen, örömmel
segített.:
"Ki volt Bokor Pali bá és a felesége?"
"A II. világháború elıtt jó nevő szegedi ügyvéd. A
képen láthatjuk ıt és Katalin nénit a zászlóval."
Gáspár atya egy idıben sokat tett a passaici Szent
István templomért. A templommal szemben, ahol most az
oroszok parkolója van, állt a Tisza, közkedvelt
vendéglıjük. Mise után ott beszélgettünk. 50 éve lesz,
hogy ide érkeztem. – mondta árolyi László. Bokor Pali bá
és Katalin néni két évvel elıbb jöttek. Úgyszólván minden
magyart náluk ismertem meg. Ott zajlott a magyar élet. Ezt
a zászlót 1940-ben hímezték Magyarországon. Horthy
Miklós kolozsvári bevonulására készült. Katalin néni hozta
ki a kabátja alatt. Ha a Szent Istvánból temettünk, ezt a
zászlót kértük el. s takartuk be vele a búcsúzó koporsóját.
Nem is volt más szép zászlónk."
Milyen ez a zászló? Közepén koronás címer az
angyalokkal, körben piros-fehér-zöld hímzett
háromszögekkel, az évszám rajta 1942. Amikor Bokor Pali
bácsi meghalt, megkérte a feleségét, hogy adományozza a
zászlót a garfieldi cserkészeknek.
38 év után így került sor zászlóavatásra. a 6. sz.
Gábor Áron és a 38, sz. Rozgonyi Cicelle cserkészcsapatoknál. Fát ültettünk mély gyökerekkel, Amíg élünk,
ırizzük örökségünket.
Dr. Kerekes Judit
***

Füstbe ment terv Ausztráliában
(Szabadon lopva Petıfi Sándortól)
Négy cserkészvezetı karácsony másodnapján kiment Mt.
White-Spencer városka vidékére elıkészíteni a már évek
óta tervezett vezetıképzı tábort. 28-án reggel a

segédtisztjelöltek is megérkeztek. Barátságos tőzoltókkal
találkoztak, akik csak azzal a feltétellel engedték ıket ott
maradni, ha megígérik, hogy a tőzrendészeti szabályaiknak
engedelmeskednek. A fıtőzoltó elkísérte ıket a kiszemelt
táborhelyre, meggyızıdött arról, hogy fiatal felnıttek és
képzett felelısségteljes cserkészvezetık a csapat tagjai.
Megígértették velük, hogy ha kell, egy óra alatt
kilakoltatásra készen kell lenniök. Cserhalmi Ottó
táborparancsnok azonnal megkezdte a vizsgáztatást. A
tábor szinte percek alatt felépült. A sátrak álltak, tábori
bútorok, berendezések, zuhanyok elıkészítése után
zászlófelvonás, majd 4 elıadás következett.
20:15 órakor a tőzoltók újból megjelentek és a
Spencer-i tőzoltóállomás melletti épületbe irányították
ıket sürgısen! Ott aludtak, ha lehetett alvásnak nevezni.
1500 tőzoltó jött-ment, motorok berregtek egész éjjel.
29-én reggel visszaengedték a csapatot leszedni a
sátrakat. A terv szerint a vk. tábort a sydney csapatok nyári
tábora követte volna. A felszerelés és az élelmiszer már
mindkét táborra a táborhelyen volt. Mindent el kellett
hozni. A tőzoltók aggódva figyelték a fejleményeket, de
nagyon hamar menetkész lett a csapat és sikeresen
elhagyták a táborhelyet baj nélkül, a tőzoltók és az aggódó
szülık legnagyobb megelégedettségére. Sajnos minden
más ismert táborhely tőzveszélyes volt, így az Ausztráliai
Kerület
vezetıképzı tábora „füstbement terv" lett csupán.
A fiatalabbak majdnem sírtak a rövid és szomorú
végő tábor miatt. A vezetıkkel együtt sajnálták, hogy
hiába vették ki és használták fel szabadságukat. A
legnagyobb vesztes a Berlinbıl ide repülı (eredetileg
miskolci) cserkészvezetı, Drana Andrea volt, aki térdig
érı hóból jött el, és szokatlan meleg, füstös levegı és az
égı hegyoldal lesz, amire emlékezhet.
No de azért nem ilyen fából faragták vezetıinket
és a jelölteket. Újra és újra megkíséreljük , míg olyan
helyet nem találunk, ahol a tőz nem a tábor körül ég,
hanem a tábor közepén! – Nem most, hanem késıbb,
amikor az idıjárás szeszélye nem zavarja a kiképzést. A
vezetıképzés fontos, az utánpótlásra szükség van, mert
csak így tudjuk folytatni az ifjúságot nevelı munkánkat.
Jó munkát!
Füstszínőhajú krónikás
Jegyzet:
2001-ben Ausztráliában több hónapon át
hatalmas tőzvész pusztított az erdıkben .Egy idıben még
magát Sydney városát is fenyegette a tőzvész. Végül a
széljárás javulásával és a tőzoltók hısi munkájával sikerült
elhárítani a veszélyt.

12. oldal

Végvári Vazul könyvérıl
Az Arcok és fények címet adta a ferences szerzı ízléses
kiállítású kötetének, amely zömmel verseket tartalmaz. Az
1956-os szabadságharc leverése után Végvári Vazul is a
halálra ítéltek listájára került, el kellett hagynia hazáját.
Az események, a sorstársak élete külhonban is
folyton az itt hagyott országot juttatja eszébe s mint a
bujdosóénekek szerzıi történelmünkben, ı is dalba
foglalja lelkiállapotát. Ajánlásában ezt írja a szerzı:
„Számomra ez a kötet nem annyira irodalmi alkotások
győjteménye, hanem sokkal inkább egy ember tekervényes
élete. Formálta mély hit, háborús tragédiák, és lelkes
akarások, forradalom, minden bizonnyal nem kevés
áldozat, szerzetesi élet, a számőzetés keserő magánya, a
hazatérés öröme és csalódása, ki tudja, még mi”
A hang ıszintesége, a sorok mögött olvasható
vallomás átfogja Európát és Amerikát. s amikor az író már
újra az esztergomi ferences rendház lakójaként
összefoglalja évtizedek emlékeit, a gyerekkor fénye villan
elı: Tiszta intonálás, pasztell tájak, az elmaradhatatlan
muzsika – dal, liturgia – minden részlet a természetesség
erejével gyızi meg az olvasót, hogy a hivatásában minden
nemes szolgálatát vállaló szerzetes szerzı ugyanaz maradt,
aki lobogó fiatalságával, magyarságával bontott zászlót
Buda falain '56-ban.. A remény derőjével írja „…ideje
már, hogy ez a tétlenül pletykáló, de jobb sorsra érdemes
város valójában megyei jogúvá érjen, és a királyi jelzıt ne
hívalkodó kokárdának tekintse, hanem mestersége
címereként, büszkén és kiemelt öntudattal hordja
megfiatalodott szíve fölött.”
Új Ember, 2001. április 29Részlet Vazul atya egyik versébıl:

Bodnár Gáborról
(75. születésnapján)
„…………………………………

a tábori kereszt karjára
Hontalan sasok települnek
ı a tőzbe néz
fürkészi: fiatalodik-e körülötte az öreg éjjel,
meg hogy a vénülı fenyık háta merre dıl el
keresztnek, zászlórúdnak, kopjafának,avarokat
termékenyítınek, ahová egy idı óta készül
és Imrével és Istvánnal új hadak nyomába szegıdnek."

Figyelem! Végvári Vazul atya verseskötete "Arcok és
fények"megrendelhetı a következı címen: Julianna
Riederer 1701 Barron Lane Fort Worth TX 76112
Tel.:: 817 –457- 8760 Ára az USÁ-ba:$15, Kanadába:$16
e-mail: miker4@flash.net

Tavaszi Noémi grafikája

Márton Lajos
Márton Lajos 1891 október 18-án született Székelyudvarhelyen, 1953. január 26-án halt meg Budapesten. Rajzoló
tehetségét az Iparmővészeti fıiskolán tökéletesítette
Márton Lajos egy személyben volt festımővész,
restaurátor, grafikus, valamint bélyeg- és plakáttervezı.
Számos templomi festménye található Czibakházán,
Gyöngyösön, Jászberényben, Nagyecseden, Szentesen,
Szolnokon és Rómában, a Vatikánban. Cserkészrajzaival
világhírre tett szert, Szinte hihetetlen könnyedséggel tudott
rajzolni. A cserkészek közkedvelt "Mártonkája"
vázlatfüzettel és ceruzával járta a cserkésztáborokat és pár
gyors vonallal mindent megörökített. Száz
cserkésztémából álló levelezılap győjteményét ma is
keresik a mőgyőjtık.
A mai napig ı volt a legismertebb magyar cserkész a
világon. 1991-ben hamvait a budai ferencesek
templomának kriptájában helyezték el (Margit körút 23.),
Kékesi László festımővész, Márton Lajos tanítványának
hamvaival közös urnafülkében.

13. oldal

A rovercserkész tizenhat éven felüli cserkész, aki önként vállal szolgálatot csapatában,
és tudatosan fejleszti tehetségeit,
hogy minél jobb munkát végezhessen.
Az ám! Az kell nekünk... egy valóságos rovercserkész csoport. Milyen jó lenne összefogni a magyar fiatalokat és vagány
dolgokat csinálni! Mindenféle kiváló és érdekes kirándulást és programot... ez majd nem csak kiegészíti a csapatot, hanem
fel is lendíti... mindenki majd csak arról fog beszélni, hogy milyen nagyszerő!
Fellegekben járó fantázia? Ha ügyesen és megfontoltan álltok hozzá, teljesen megvalósítható egy rovercserkész csoport saját
csapatotoknál. Egy életrevaló rovercserkész csoportot viszont nem lehet úgy létesíteni, hogy kitaláltok egy csomó érdekes
programot és egy óriási nagy toborzó akciót indíttattok. Így legfeljebb egy „vagány dolgokat csinálunk” klubra tesztek szert.
Az a klub pedig csak addig létezne, amíg tartana az izgalmas programok sorozata. Bár egy rovercserkész csoport
alakításához okvetlen kell program, résztvevı és vezetı, gondosan kell azokat összeválogatni.

A PROGRAM
A rovercserkész programot elsı sorban SZOLGÁLATra kell alapozni. Vagány túráknak is meg van a helye, de öncélú
akciók magukban sohasem építik ki azt a szellemet ami összetart egy csoportot. A „másokon való segítés” magába foglalja
mind azokat a jó tulajdonságokat amit a cserkészet hangsúlyoz: a szorgalmat, az áldozatvállalást, az örömszerzést, az igazság
teremtést, az önképzést, a határozott erkölcsös viselkedést. A közösen elért szolgálati cél sokkal erısebb szellemi ragasztó,
mint akár milyen érdekes, de csak szórakoztató program.
A szolgálat vállaláshoz sokféleképpen lehet hozzá állni. Azt ajánlom, hogy elıszır is a helyi cserkészcsapatoknál keressetek
lehetıségeket. Érdemes a parancsnokkal, a többi vezetıkkel és az idısebb rendszeresen járó cserkészekkel megbeszélni,
hogy milyen hiányok vagy gondok vannak a csapatnál. Egy néhány példa: kirándulás szervezés, pénzgyőjtés tábori költség
fedezésre, raktár rendezés, bábszínház csoport a kicsik részére, népdal tanítás, cserkész otthon feljavítás, verseny szervezés,
tábortőz vezetés, színjátszó csoport rendezés, tanító videó film készítés, toborzás, honlap készítés.
Szolgálati munkát lehet szélesebb körökben is vállalni. A magyar közösségben: ünnepélyek
rendezése, templomoknál segítés, magyar iskoláknál beosztás vállalás, könyvgyőjtés magyar
árvaházak részére. Majd aztán még szélesebb körő szolgálat vállalásról is lehet szó: ösvények
ápolása, temetık felújítása, szegények segítése, öreg otthon látogatás, elsı segély tanfolyam
végzés, véradás, újságcikk írás. Program tervezésnél lehet több kisebb célt választani, vagy egy
nagyot - fı hogy hasznosak legyenek és a csoport értékesnek találja ıket.
A szolgálati programokat egyensúlyozni kell az ÖNFEJLESZTÉSsel. Fontos, hogy magatokat
állandóan mőveljétek. Az évi tervben legyen erre is lehetıség vagy alkalom. Lehet egyénileg,
vagy lehet csoportosan foglalkozni megfelelı témakörökkel: táborozás, gyaloglás, magyar nyelv
tanulás, történelem, kerékpár használat, természetjárás, vitorlázás, túlélés, varrás, fızés,
barkácsolás, faragás, festés, számítógép használás. A régi különpróba rendszert is fel lehet
eleveníteni. Ezekbe a programokba be lehet építeni az egyéni érdeklıdéseket. Így vonzóbb a
csoportnak és nagyobb a lelkesedés.
Rendszeresen kell találkozni. Hogy milyen gyakran, az már kevésbé fontos, de például össze
lehet kapcsolni a csapatgyőléssel (ez különösen hatásos). Kirándulás keretében is lehet csinálni.
Ez az idı nem csak azért fontos mert kell alkalom tervezni és ellenırizni a haladást, de azért is,
mert az élményeket meg kell osztani és tárgyalni. Ez roppant fontos az egység kialakításához és
a szellem fejlesztéshez. Minden rovercsoport egy külön mestermő, amit a helyi adottságok és az
alkotó egyének teremtenek meg.

14. oldal
A RÉSZTVEVöK
Ritka találni csapatainknál annyi kamasz korú fiatalt, hogy elég legyen egy rovercserkész ırsre. Rendszerint tizenhat
éves korban már „ kinıttek” a cserkészetbıl és abbahagyják, ha csak nem kapnak örsöt vezetni. A megoldást viszont
nem a toborzásban kell keresni, legalábbis nem az elején. Elég nehéz kamasz korú újoncokból alakítani egy
rovercserkész csoportot. Inkább olyanokra van szükség, akik értik és értékelik a cserkészetet. Olyanokra, például,
mint ... az ırsvezetık.
Az ırsvezetık, és az a néhány roverkorú fiatal aki még szokásból eljár a győlésekre, nagyszerő atommagja egy új
rovercserkész csoportnak. Az ırs vezetés, végül is, szolgálati munka! Egy csapatban sok a tennivaló és minden munka
fontos. Meg kell értetni a csoporttal, hogy az ırsvezetés egymagában nem elég – többféleképpen kell a cserkészetben
szolgálni. A fogaskerék nagyszerő jelképe a rovercserkésznek. Minél több és jól mőködı fogaskerék van a masinában,
annál több és hatásosabb a teljesítmény.
Csapat összejövetel alatt természetesen nem lehet rovergyőlést tartani – azt elıtte, vagy utána, vagy más idıpontban kell
megszervezni. Azok a roverek akik nem vezetnek ırsöket, az általuk vállalt szolgálati munkákon dolgozhatnak
csapatgyőlés alatt, vagy önfejlesztı programokon. Ismét ajánlom, hogy a rovergyőlés valahogyan a csapat
összejövetelhez főzıdjön, mert jó példamutatás a fiatalok számára és érdeklıdést kelt bennük. Ezen kívül spórol egy
külön győlést a roverek számára.
Ha már sikerült egy életrevaló rovercserkész csoportot létesíteni, jöhet a toborzás. Az is sokkal könnyebben fog menni,
ha már létezik egy vonzó, jó hírnevő csoport. Valószínő, hogy a kezdetben csak egy kis ırsre való rovercserkészetek
lesz. Ez a csoport lehet vegyesen fiú és leány, ha éppen így alkalmasabb. Erısen ajánlom, viszont, az ırsi
hagyományokat. Nagyszerő eszközök az ırsi szellem építéshez.

A VEZETö
Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy milyen egy jó vezetı. Ezért inkább csak egy néhány tapasztalatot szeretnék
megosztani veletek a rovercserkész csoport vezetésérıl. Elsı sorban, a rovercserkész vezetınek a fı munkája a szervezés
és számontartás. Ez rendkívülien fontos, mert avval nyilvánul meg a haladás. Ez azt jelenti, hogy az évi tervet le kell
írni és a roverektıl rendszeresen számon kérni, hogy teljesítették e a vállalt munkákat. Nagy ellensége a sikeres rover
programnak (és a cserkészetnek általában) a társadalmunkban most már nagyon elterjedt két elv: 1) én vagyok az elsı,
aki számít 2) csak a legkevesebbet csinálni, amit lehet. Ez ellen állandóan küzdeni kell. A vezetı egyik célja, hogy
roverjeit rávezesse az ÖNKÉNTES szolgálatvállalásra. Ha ezt sikerül neki elérni, a rovercsoport már szinte magától fog
mőködni és sokkal könnyebb és élvezetesebb lesz munkája. Ezt a nívót sajnos nem lehet rögtön elérni és valószínû,
hogy több évig fog tartani míg beleidegzıdik a társaságba az ilyen féle gondolkodás. De ha sikerül, óriási teljesítmény
lesz. A magyar nyelv fontosságát is szeretném hangsúlyozni, mert az köt minket össze a többi magyar cserkésszel. Végül
is, rugalmasnak kell lenni. A roverkorú fiatalok manapság nagyon elvannak foglalva, tehát alkalmazkodni gyakran kell.
Rovercsoportot minden csapatnál lehet alapítani. Nézetek jól körül: az igény, helyi adottság, és cserkész már megvan.
Hogy milyen sikeres lesz, teljesen tıletek függ…
Benkı Zoltán

15. oldal

A XIX. század elejére vált
várost állandó híddal kössék
hajóhíd, ezt azonban a jégzajlás
Ilyenkor, amíg még nem fagyott
való átjutás legegyszerőbb módja

égetıen szükségessé, hogy a két
össze. 1767-tıl már létezett a
kezdetekor mindig el kellett bontani.
be teljesen a Duna, a Pestrıl Budára
a bécsi kerülı volt...

A XIX. század elején számos terv született a hídra. Ezek azonban többnyire csak mőszaki tervek voltak. Az elsı híd
megvalósulásához viszont komoly gazdasági, jogi és politikai elıkészítés szükségeltetett. Ebben tudott újat nyújtani,
Széchenyi István gróf, aki képes volt irányítani a híd megvalósításához szükséges teendıket. Éppen ezért elsı lépésként
létrehozta a Hídegyletet 1832 februárjában, hogy összefogja a hídépítés tervét támogató szellemi erıket. A Hídegylet
megalapításához képest még így is több mint 17 évnek kellett eltelnie, hogy átadhassák a Lánchidat.
Széchenyi 1832. augusztus 6 -án barátjával, gróf Andrássy Györggyel együtt Angliába indult, hogy tanulmányozza az
ottani hidakat és a brit hídépítı mérnökök munkáit. A három hónapos körútról hazatérve Széchenyi több mint
százoldalas jelentésben számolt be a Hídegyletnek tapasztalatairól. Széchenyire a legnagyobb hatást az angol W.
Thierney Clark mérnök munkái gyakorolták. Ahhoz azonban, hogy az építést megkezdhessék, még hat év munkára volt
szükség.
Mindenekelıtt a társadalmi hátteret kellett biztosítani. Széchenyi és Andrássy gróf jelentését az Országgyőlés is
tárgyalta, és elfogadta. A jelentésrıl kiadott véleményben már szerepel, hogy amennyiben a híd felépül, azon az
áthaladásért mindenkinek hídvámot kell fizetnie, rangtól függetlenül. Az akkori rendi társadalomban, melyben a
nemesek adómentességet élveztek, ez az ötlet heves ellenzésre talált, de végül mégis elfogadták a rendeletet, ami
jelentıs lépés volt az egyenlı teherviselés elvének kiteljesedésében.
Elı kellett teremteni a hídépítés költségeit is. Széchenyi egy nem túl sikeres közadakozási felhívás után megállapodást
kötött Sina György bécsi bankárral, aki a hídépítés pénzügyi részét koordinálta. Széchenyi javaslatára Budapestre
hívták William Thirney Clark és Georg Rennie hídépítı mérnököket. Mindketten többféle tervvel álltak elı.
Clark három, míg Rennie négy különbözı változatot mutatott be a Hídegyletnek. Mivel azonban az egyesület
hozzáértés híján nem tudott dönteni a tervekrıl, két szakértıt, szintén angolokat kértek fel, hogy tanulmányozzák a
tervezeteket. Végül a Nákó-ház, a mai Gresham-palota vonalába tervezett kétféle terv közül kellett választani. Mindkét
mérnök három nyílású lánchidat tervezett erre a helyre, végül
Clark terve került ki gyıztesen a versenybıl. Az
országgyőlés jóváhagyta a szerzıdést a Lánchíd
Részvénytársasággal, mely szerint a hidat Clark tervei
alapján, a Nákó-ház vonalában kell felépíteni. A szerzıdés
rögzítette a hídvám mértékét, és azt is, hogy a híd
nyolckilométeres körzetében nem épülhet más híd a
szerzıdés idıtartama, tehát 97 év alatt, és kompot is csak a
részvénytársaság elızetes engedélyével szabad mőködtetni.
Az rt. magára vállalta a híd felépítését, karbantartását és
üzemeltetését is.
1839-ben hozzákezdhettek az építkezés közvetlen
elıkészületeihez. Thirney Clark névrokonát, Adam Clarkot
nevezte ki építésvezetınek. Feltérképezték a magyarországi
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lehetıségeket, de sok anyagot, így a fát és a láncszerkezetet külföldrıl kellett
beszerezni. 1839-ben verték le az elsı próbacölöpöket a Dunába, de az építés igazán
1840 nyarán indult be. Az alapozáshoz úgynevezett jászolgátat kellett építeni, amihez
több ezer cölöpöt vertek le, majd az elzárt területrıl a vizet kiszivattyúzva, le tudtak
ásni a szilárd rétegig, és megkezdhették a pillérek alapozását. Az építkezésen leginkább
magyarok dolgoztak, de Angliából is érkeztek szakmunkások, akik fıleg a vasszerelési
munkákban segédkeztek. A dolgozni idejött családok között akadtak olyanok, akik a
híd megépülte után sem tértek haza, hanem végleg itt telepedtek le. Ilyen volt maga
Clark Ádám is.
Két év után elsınek a pesti oldal alapgödre lett kész, itt tartották a Lánchíd
alapkıletételét 1842. augusztus 24-én. Az építés innentıl fogva folyamatosan haladt,
csak a szabadságharc, és az 1849-es osztrák megszállás alatt szünetelt néhányszor rövid
ideig. A Lánchíd ekkorra már majdnem kész volt, március végén kezdték a láncokat
beemelni a helyükre. Az utolsó lánc ünnepélyes beemelését 1848. június 28-ra tervezték. Az eseményre számos vendéget
hívtak, ezek egy része Széchenyivel együtt a láncot tartó úszóállványról
figyelte a mőveletet. Amikor a lánc már közel volt a helyéhez, a felhúzó
csigasor egyik láncszeme elpattant, a vasszerkezet pedig visszazuhant az
állványra, így mindenki, aki az állványon állt, a vízbe esett.
A szabadságharc során a harcoló felekben többször felmerült a híd
megsemmisítésének gondolata. Az osztrákok egy alkalommal, amikor a
várból lıtték a Duna-partot, el is találták a láncszerkezetet. Ennél is nagyobb
kárt okozott, amikor 1849 májusában négy mázsa lıport robbantottak fel a
hídon. Az osztrákok a lánckamrát is fel akarták robbantani, de Clark vízzel
öntötte el a kamrákat, így a híd végül átvészelte a támadásokat. Június 11-én
elrendelték a híd építésének befejezését.
A Lánchidat 1849. november 20-án avatta fel Haynau, a szabadságharc utáni megtorlások irányítója. A híd 1870-ben
állami tulajdon lett. Megépítésétıl fogva csaknem hét évtizedig nem volt szükség komolyabb felújításra. A XX. század
elejére a híd állapota erısen leomlott, azonban a felújításhoz csak 1913-ban, a másik két Duna-híd elkészülte után tudtak
hozzákezdeni. A két tervezı - Beke József és Gállik István - a teljes átépítés mellett tették le a voksukat. Ez az átépítés
sem került el egy súlyos balesetet: 1914 júniusában egy elszabadult úszóhajó nekiment az állványzatnak, és az azon
fekvı láncok a vízbe estek. Így az átadás késett, 1915. november 27-én nyitották meg újra a forgalom elıtt.

17. oldal

Tavaszi rongymadár
Borítsuk be a fejet ronggyal. A fejhez valamilyen gömbölyded termést válasszunk. Lehet ez az alap apró
bab, cseresznyemag, meggymag, makk (pici fejhez), kemény héjú dió, mogyoró, gubacs, gesztenye
(nagyobb fejhez). Méretét a leendı figura nagysága határozza meg. A kiválasztott termést szép, fehér
ronggyal borítsuk
1. Helyezzük az arcnak kiszemelt oldalhoz a levelet
úgy, hogy a levél erezete függılegesen legyen.
2. Kétoldalt – a „halántéknál” – a levelet fogjuk oda.
3. A másik kézzel egy csavarással összeszőkítjük a
levélrészt, majd úgy csavartan szorítsuk a
„tarkójához”, és kössük körbe jó szorosan.
- Ügyeljünk arra, hogy a fejet alkotó magból semmi se
legyen látható, a rongy teljesen betakarja a fejet.
- A fej alatti levélrészbe helyezzünk egy másik magot és
próbáljuk meg minél inkább beborítani a csuhéval, majd
alul kössük meg úgy, hogy a mag szorosan, kotyogás
nélkül a rongyban legyen.
- Vágjunk szárnyakat a csuhéból. Ragasztózzuk be a
madár hátát.
- Ragasszuk fel a szárnyakat.
- Ragasztózzuk meg a szárnyakat, majd farokkal
érintkezı részét és hajtsuk fel a csuhét farkincáknak.
- Ha pici a madár, úgy ruhacsipesszel, ha nagyobb,
szorítsuk egymáshoz száradásig a beragasztózott
részeket.
- Másból is készíthetjük a szárnyakat és a test oldalához
is ragaszthatjuk.
- A csırt narancshéjból, a szemeket pedig fekete borsból
ragaszthatjuk rá.

Játékok
Az ábrából kihúzzuk az értelmes magyar szavakat, majd kiválasztjuk közülük azokat, amiket egy
egynapos kirándulásra magunkkal vinnénk.
Megjegyzés: Bármilyen szavakra bontható próbapontnál alkalmazható.
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18. oldal

Volt egyszer egy gömbölyded, jól táplált
szamár. A réten legelészett, amikor meglátta a róka, és kedvet kapott az ízletes
szamárhúsra. De jól tudta, hogy egymaga
nem bír vele, szaladt hát a farkashoz:
- Gyere csak, komám! Mutatok valamit.
Odamentek, és most már kettesben lesték
a békésen legelészı szamarat. A farkasnak
csorgott a nyála:
- Az ám! Micsoda pompás falat! De hogyan bírnánk vele?
- Kieszeltem valamit - mondta a róka. - Bocsássunk vízre egy csónakot, amelyben olajbogyót és más egyebet
szállítunk. Öltözzünk cifra ruhába, és vegyük rá a szamarat, hogy szegıdjön el hozzánk matróznak. Ígérjük meg
neki, hogy annyit ehet-ihat, amennyi csak belefér, ı meg, az ostoba, biztos kapva kap az alkalmon. Ha pedig kiérünk vele a nyílt tcngerre, háborítatlanul felfaljuk.
- Ez aztán a terv! - örvendezett a farkas.
- Akkor most menj, ölts magadra úri gúnyát, hozz egy ladikot, és töltsd meg áruval. Én meg megyek a szamárhoz, és elcsalom a tengerpartra.
A farkas megrakott egy ladikot olajbogyóval és más egyébbel. A róka közben szép szavakkal megkörnyékezte a
szamarat. Ígért neki főt-fát, míg végül a szamár elszegıdött hozzájuk matróznak. A farkas lett a kapitány, a róka
a kormányos, így aztán jól közrefogták a gyanútlan jószágot.
Szelíden hullámzott a víz, és a szamár még élvezte is a csónakázást. De alighogy kiértek a nyílt tengerre, a róka
és a farkas ráugrott a megszeppent csacsira.
- Irgalom! - nyögött szegény szamár. - Nincs irgalom, menten széttépünk!
- Legyen hát - sóhajtott a szamár. - Csak egyet kérek tıletek. Mikor boldogult anyám halálán volt, egy írást
adott nekem, amit itt ırzök a hátsó patkóm alatt. Mielıtt meghalok, szeretném tudni, mit írt benne. Gyere ide,
farkas uram, húzd elı onnét és olvasd fel, aztán felfalhattok.
Felemelte a hátsó lábát, a farkas meg mögéje került, hogy kihúzza az írást a patkó alól. Több se kellett a
szamárnak: hirtelenében akkorát rúgott a képébe, hogy menten a vízbe
bukfencezett. Mikor a róka látta, hogy magára maradt, belevetette
magát a tengerbe, hogy mentse a bırét.
Így a találékony szamár kétszeresen is jól járt: megmaradt az élete, és
a rakománnyal teli csónak is az övé lett

Mit tanultál a fenti mesébôl??? Beszéljétek meg
ôrsvezetôitekkel.

19. oldal

Ezzel a jelszóval reklámoz egy készleveseket gyártó neves cég. Nos, ha ez
túlzásnak is tőnik - mert ahhoz, hogy minden jó legyen, bizony sok egyéb is szükséges
- mégis tartalmaz egy fontos igazságot. S ez táborainkban is érvényes.
A táplálkozás szervezetünk (tehát fizikai létünk) folyamatos mőködését biztosítja: fedezi az
energia-utánpótlást, a szükséges vitaminok és ásványi anyagok felvételét.
A táplálkozás nemcsak fizikai, hanem lelki örömmel is jár. A jó ételnek örülünk, és megköszönjük. Különösen a meghitt
körben elfogyasztott kitőnı étel okoz lelki örömet. Gondoljunk csak az „utolsó vacsora” jelképére, az agape-ra, amely
keresztény életünk legfontosabb pillanata, amelyet minden misén/úrvacsorán ma is ismételünk. S ma is, életünk
legfontosabb eseményei általában ünnepélyes, közös étkezéssel vannak összekötve: keresztelı, lakodalom, Karácsony,
Húsvét, elsı áldozás, bérmálás/konfirmáció, stb. Sıt még a magába-szállás ideje is, a nagyböjt, az étkezéssel
kapcsolatos. Nos, mi cserkészek, táborainkban mindig közösségben étkezünk és a jó étkezés nagymértékben
hozzájárulhat hangulatunkhoz, hozzáállásunkhoz.
A táplálkozás azonban kultúrát is jelent. Nem hiába beszélnek a kultúrtörténészek szakácsmővészetrıl. Régebben ez a
mővészet csak fıurak, gazdag polgárok számára volt elérhetı, megfizethetı. Ma minden közepes színvonalú vendéglıtıl
elvárjuk az elsırangú ételt és fizetni is tudunk érte. És Édesanyáink fıztje is mérce számunkra, ehhez hasonlítjuk a
vendéglıi, vagy a tábori ételt is. Rajta keresztül ismerjük meg a mai magyar konyhát.
Még nagyobb kultúrtörténeti feladat a régi magyar konyha ételeinek megismerése és a fogyasztása. Sokan nem tudják,
hogy már a „füstös konyhától” való eltérés és a tőzhely (sparhelt) használatba vétele, mennyi ízveszteséget jelentett
számunkra. Pedig a „lábas” szavunk még ma is arra utal, hogy ezen edény ıse, még három lábon állt a nyílt tőz felett... S
éppen a sokasodó magyarországi több száz résztvevıs halászlé-, gulyás-, birkapörkölt-, szilvalekvárfızı versenyek
bizonyítják, hogy népünk újra felfedezi az ısi konyha kiváló és egyedülálló ízeit, és a régi közkedvelt ételek korszerő
elkészítési módját. Magyar ízekben élni és felnıni egyszerően hozzátartozik magyarságunkhoz.
Amint láttuk, a táplálkozás több mint az anyagcsere egyszerő biztosítása. Mondjuk ki, hogy a jó tábori konyha jelentısen
hozzájárulhat a tábor sikeréhez, a jó hangulat megteremtéséhez.

Nem véletlenül zengi a tábor néha az ebédosztás elıtt, hogy
Éhes a banda,
Korog a gyomra!
Kaját!
Hanem kapunk kaját:
Kitépjük a szakácsnak a haját,
Ha nem kopasz...
Egy kiscserkész meg ilyen imát mondott:
Édes Jézus, idehallgass.
Éhes vagyok, mint a farkas. Ámen.

20. oldal
Valaha bizony nem valami nagy volt a cserkész-szakácsmővészet. Ezt bizonyítja két régi cserkészdalunk:
„Egyszer esik esztendıben nagytábor,
Egyszer eszünk szárazbabot csajkából.
Te szakács! Te szakács! A babra vigyázz,
Mert, ha jı „Kozma-úr” az lesz csak a gyász!

„Lencse, borsó, kása
Cserkész táplálása
Káposzta, derelye:
Cserkészek ereje!”

Álmaink netovábbja a gulyás volt. Így hangzott az „Óda a gulyáshoz”:
Zeng a gyomrom, lapát füleimet enyhe szellı nyalja,
S az éhség hasfalam csak úgy rágja-falja.
Hol, vagy óh levesek-levese: büszke gulyásom?
Kenyerem, ha levedbe mártom...
Miattad minden nemő bablevest felejtek,
A lekváros csirke is eltörpül melletted!
Melletted hitványság a torta,
S piszkos cipıfőzı a diós-mákos tészta!
A töltött csirkét álmomban is unom,
A pástétomot a kutyának rúgom...
Te vagy az életem és te vagy az álmom,
Éhes gyomrom nyögi: légy enyém gulyásom!
Fülembe zengje a sok pásztorfurulyás
Lelkes sípjával, hogy é l j e n a g u l y á s !
Aztán nyomjatok el bennem mindennemő vágyat,
S jóllakok, hogy hétig nyomom majd az ágyat...
Mert, ha nem? Úgy felmászom a Turul-madárra,
Onnan pedig átugrom a szakács sátrára.
Ott fogom majd negyven centis kiskésem kivenni,
S ott fogom majd éItemet szeletekre metélni.
Vele együtt megeszem búrkalapom, ingem és gatyám...
Megeszem a kopaszodó kövér nagyatyám!
Kiszáradt tengeren egy hintósió imbolyog,
S ti itt azt hiszitek: nem csak éhes vagyok.
De bolond csak az lehet, tessék ezt elhinni,
Aki éhségében ily verset tud írni!”
(Én írtam...)
A legtöbb magyar család konyhája valamelyik tájkonyhában gyökerezik, s mint ilyen a magyar konyhának legfeljebb
csak egyik vetületét tükrözi.
Dehát, miért kell a tájkonyhák bevonásával az egyetemes magyar konyha megismertetésére törekedni cserkészeinknél?
Annyira fontos a magyar konyha készítményeinek, ízeinek ismerete? Nos a népdal-tanításnál sem szorítkozhatunk az
általánosan ismert dalokra. Tájegységeink jellegzetes népdalai adják a savát-borsát népdalkincsünknek. Földrajzi
ismereteinket sem szőkíthetjük le, pl. a mai Magyarország földrajzára. Népi kultúránk minden ágazatában a teljességre
törekszünk.
Miért ne tennénk ezt az étkezéssel? Hiszen a teljes magyar konyha megismerésére éppen nekünk sokkal jobb
adottságaink vannak. mint honfitársainknak bárhol a Kárpát-medence területén! Nincsen olyan csapat, ahol a legtöbb
tájegység ne lenne képviselve. Használjuk ki ezt a lehetıséget!
Legfontosabb nemzeti ételünk a pörkölt. És, sajnos, kevesen tudják, hogy a pörkölt-készítésnek 3 változata van: A
pörkölt pásztor módra, pörkölt háziasszony módra és a pörkölt gazda módra. A következı számunkban pedig

megismerkedhettek ezeknek az ételeknek a receptjeivel is.
(Folytatás a következı számban)
id. Klement Kornél, cst.

21. oldal

1892—1980
Az idén ünnepeljük a Magyar Cserkészet utolsó Fôcserkészének, Kisbarnaki Farkas Ferencnek, születésének 110-ik és
Fôcserkésszé avatásának pedig 60-ik évfordulóját. Talán vannak még közöttünk olyanok akik még életében is ismerték a
Fôcserkész urat, így talán nem is kell csodálkoznunk ezeken a nagy számokon. Bár a többi olvasónk biztos csodálkozva
néznek egy ilyen nagy kettôs évfordulóra.
Fôcserkészünk, mint fiatal ember, olyan pályát választott, amelyen kora ifjuságától kezdve a hazát szolgálhatta. Katona
lett. Alighogy elvégezte a Ludovika Akadémiát, kitört az elsô világháboró. Átharcolta ennek négy esztendejét. A vérzivatar
után újabb feladatokat vállalt. A megcsonkított ország különösen erôs, munkaképes ifjuságot igényelt. A fiatal katonatiszt
ebbôl is részt kért.
Elôbb a szombathelyi 48.sz. Rákóczi csapat parancsnokságát vállalta. A csapat tanonc fiúkból állt. Azért vállalta ezt a
csapatot, mert éppen ezek voltak a legjobban rászorulva egy jó parancsnokra. Ezzel egyidejûleg kitûnô szervezô
képességeit, a nyugat-magyarországi Cserkész Kerület ügyvezetô elnökeként is kamatoztatta. Ebben a minôségében
szervezte meg (1921) Tapolcán a dunántúli magyar cserkészek elsô közös nagy táborozását.
Az 1920-as évek második felében beosztása a fôvárosba szólította. Kénytelen volt megválni csapatától, de Budapesten is
hû maradt a tanonc fiúk nevelésében vállalt szerepéhez. Itt a 13. sz. Ezermester csapat vezetôi karában tevékenykedett.
1928-tól az Országos Intézô Bizottság tagjaként, a Szôvetségi Központ irányító munkájában is résztvett.
1929-ben kint járt az Arrow-parki jamboreen, a magyar csapat egyik vezetôjeként. Itt szerzett tapasztalatait értékesítette
négy évvel késôbb Gödöllôn mint a felejthetettlen magyarországi jamboree vezérkari fônöke. A jamboree ujság eként
emlékezett meg munkájáról: “A láthatatlan erôközpont a vezérkari fônök vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc. Akit senki sem
lát, mert nem mutatkozik;¸akikrôl a látogatók nem vesznek tudomást, mert nem reprezentál, nem jár vendégségbe, nem áll
a fotográfus gépe elé, nem nyilatkozik a riportereknek, nem ül a díszpáholyba. Sehol sincs ott. És mégis mindenütt ott van.
Kora reggeltôl késô estig ül az iróasztalnál, telefonkészülékek drótakadályai, térképek barikádjai, írógépek pergôtüze közt
és dolgozik: mindenrôl tud, mindent intéz, elligazít, helyrehoz, megszervez, és közben nyel és uralkodik magán, nem
sértôdik és nem veszti el a fejét és nem fakad ki és nem fárad el. Tesz, mosolyog,
szolgál. Amit a vezérkari fônök mûvelt, az ideális megtestesülése a
cserkészlelkületnek. MUNKA, ÖNFELÁLDOZÁS, SZERÉNYSÉG,
SZOLGÁLAT A LEGTÖKÉLETESEBB FORMÁBAN.”
A siker jutalmaként kapta meg az egyik legfontosabb nemzetközi
cserkészkitüntetést, az Ezüst Farkas Rendet.
A jamboreet követôen, mint a MCSSZ Nemzetvédelmi Fôbizottság elnöke és a
Ludovika Akadémia prancsnoka, felmérhetetlenül sokat tett a cserkész nevelés és
kiképzés érdekében. Az ô támogatásával fejlôdött naggyá a magyar cserkészet
vezetôképzô testülete , a HÖK, de jelentôs szerepe volt az új próbarendszer
kialakításában is.
Ezen érdemeit figyelembe véve nevezte ki az államfô, Teleki Pál halála után,
1942-ben Fôcserkésszé. Az államfô nem is választhatott volna megfelelôbb
személyt erre a pozicióra. Ezt már a háború alatt bizonyította, amikor is
megmentette a cserkészetet a fasizmus elnyomása alól.
Feladatait, kötellességeit az emigrációban is híven teljesítette haláláig. A második
világháborút követô nagy összeomlás után, a romok között felnövô ifjúságot
újból a liliomos zászló alá hívta. Megalapította emigrációban a gr. Teleki Pál
Munkaközösséget, amibôl a mai Külföldi Magyar Cserkész-szövetség nôtt,
fejlôdött ki. Így élete során kétszer mentette meg a cserkészetet a jövô generációi
számára.

22. oldal

1676. - II. Rákóczi Ferenc születése Borsiban
1694. - II. Rákóczi elveszi feleségül Amália Saroltát
1701. - spanyol örökösödési háború, XIV. Lajos és I. Lipót között
1702. - Magyarországon is megkezdıdött a készülıdés az örökösödési küzdelemre
1703. április - II. Rákóczi a tiszaháti parasztság élére áll
1703. május - a tiszaháti felkelés kezdete
1703. június 14. - Rákóczi és Esze Tamás seregének találkozása
1703. június 16. - Vereckénél Rákóczi a népi felkelés élére áll
1703. július - a seregek átkeltek a Tiszán
1703. október - Duna-Tisza köze és a Felvidék nagy része Rákóczi birtokában volt
1703. december - a kurucok bevonultak Lıcsére
XVIII. sz. vége - meghonosodik a kuruc megnevezés
1704. - Höchstadtnél a franciák vereséget szenvednek az osztrákoktól
1704. vége - a kurucok vereséget szenvednek Nagyszombatnál
1704. - Rákóczi kivégeztette Kis Albert ezredeskapitányt
1704. - az államformát konföderációban jelölte meg Rákóczi
1705. - Szécsényben tartott országgyőlés: Rákóczi vezérlı fejedelem mellé 24 tagú szenátust állítottak, aminek elnöke Bercsényi
1705. május - I. Lipót halála, utóda I. József
1705. vége - a kuruc sereg vereséget szenved a zsibói szorosban, Erdély császári kézbe kerül
1706. - ıszi hadjárat, a kurucok kiverik Erdélybıl a császáriakat
1707. - majdnem az egész ország kuruc kézen volt
1707. április - Rákóczi erdélyi fejedelem is (marosvásárhelyi országgyőlés)
1707. május - ónodi országgyőlés
1707. szeptember - Rákóczi és Nagy Péter szövetsége Varsóban
1708. - Trencsénnél nagy vereség a császáriaktól
1708. után - a szabadságharc állandó védekezésre szorult
1710. január - a romhányi ütközetben a kurucok vesztenek
1711. eleje - Rákóczi teljhatalmat ad Károlyi Sándornak
1711. - szatmári országgyőlés: kurucok elfogadják a békefeltételeket
1711. április 30. - majtényi síkon a kurucok leteszik a fegyvert
1711. április 31. - Nagykárolyban a nemesség a szatmári béke szövegét aláírta
1711. április közepe - I. József meghal, utóda Habsburg Károly
1735. - II. Rákóczi Ferenc halála

23. oldal
2003. évi akadályversenyeink kerettörténete Rákóczi Ferenc és a
kuruckor lesz. Az alábbiakban kis ízelítôt szeretnénk adni a számotokra.
Bôvebbet a hamarosan kiadásra kerülô kerettörténet füzetbôl tudhatsz
meg a kurucokról és labancokról. Egy kis meglepetést is szánunk a
számotokra az idei füzetecskében, így vegyétek és olvassátok.

A

Bécsben hozott törvénytelen intézkedések egyaránt
sújtották a magyar nemességet és a jobbágyságot. A
nemesség elôjogai megsértése miatt háborodott fel, a
parasztok pedig a már-már elviselhetetlenné váló terhek
miatt fordultak szembe a Habsburg udvarral. Ezek az okok
nagyban hozzájárultak a Rákóczi-szabadságharc kirobbanásához...
II. Rákóczi Ferencet Munkács várából, édesanyja mellôl hurcolták
el a bécsi udvarba, ahol különös gondot fordítottak neveltetésére.
Anyját többet nem láthatta, s mire felnôttként hazakerült, már a
bécsi divat szerint öltözködött, feleségével franciául társalgott, és
német kísérettel vette körül magát. A kömyékbeli nemesek azt
mondogatták, hogy még magyarul is elfelejtett.
Bercsényi Miklós volt az a nemes, aki nem adott sokat a
szóbeszédre, s egy ôszi napon felkereste szomszédját. Amikor
beszédbe elegyedett vele, már tudta, hogy Rákóczin csak a ruha
idegen, de a németes küllem alatt igazi magyar szív dobog.
A két fôúr hamar összebarátkozott. Egyre többet járták együtt az erdôt, s a hosszú kilovaglások alkalmával az ország
dolgairól beszélgettek.
Bercsényi jól ismerte a magyar nemesség sérelmeit, hisz ô is a saját bôrén tapasztalta az igazságtalanságokat.
- A király nem tart országgyûlést, rendeletekkel igazgatja az országot - háborodott fel Bercsényi. - A generálisok és
hadseregszállítók egyre gyarapodnak, a nemesember meg romlik, szegényedik. A jobbágyait meg tönkreteszi a porció, a
falvak elnéptelenednek, s még apái vallásából is kiforgatják szegény ördögöket.
Rákóczi szomorúan hallgatta, hogy hazája törvényeit lábbal tiporják a bécsiek, majd így szólt barátjához:
- Sem panasz, sem könyörgés nem indítja meg az udvart. Csak az iga lerázásával menthetjük meg Magyarországot.
Ezután levelet írt XIV. Lajos francia királynak, melyben felvázolta az ország helyzetét, és anyagi támogatást kért tervei
megvalósításához. A levelet egy francia születésû császári tiszt, Longueval kezébe adta. Rákóczi megbízott benne, de
rosszul tette, mert Loungeval egyenesen Bécsbe ment, s a császár elé vitte az írást.
II. Rákóczi Ferencet rövidesen felkeresték a császár fogdmegjei, s beteg felesége mellôl egyenesen a bécsújhelyi
börtönbe hurcolták. A vádirat szerint felségárulás bûnébe esett, s ezért halálra ítélték.
Rákóczi börtönének parancsnoka Lehmann kapitány volt, aki gondjaiba vette a magyar fôurat. Megengedte, hogy
felesége titkon meglátogassa, parasztmenyecskének öltözve. Késôbb rájött, hogyha ô nem segít az elôkelô rabon, az
bizony vérpadon végzi.
Ezért egy novemberi napon, ahogy besötétedett, Lehmann kapitány elküldte az ôrt Rákóczi szobája elôl
faggyúgyertyáért. Mire az ôr visszatért, a vár parancsnoka épp arra csörtetett, s benyitott a kapitány szállására. A szoba
sarkában spanyolfal állt, mely mögül elfojtott suttogás hallatszott. A kapitány hirtelen elfújta a mécsest, és teljes
sötétség borult a szobára. Lehmann kapitány azt ajánlotta a parancsnoknak, hogy nézzék meg a rabokat. Ô gyanútlanul
bele is egyezett az éjszakai sétába, mert azt hitte, hogy valami találkát zavart meg. Amikor a parancsnok nyugovóra tért,
a kapitány visszasietett a szobájába, s a spanyolfal mögött várakozó öccsével s egy nagy fekete bajuszú dragonyossal kinek a vállán egy nehéz zsák volt átvetve -, megindult a kongó folyosókon át a várbörtön kijárata felé. Az ôröknek,
akik épp akkor gyújtogatták a fáklyákat, nem tûnt fel semmi, s a dragonyos nyugodt léptekkel kisétált a kapun a
terhével. Ott felült a rá várakozó lóra, s nem sokkal késôbb már a város kapujánál ügetett, ahol az ôrök éppen
nekigyürkôztek, hogy éjszakára leeresszék a sorompót. Éppen akkor ért oda az önfeledten dúdoló dragonyos, s mert azt
gondolták, hogy egy kicsit felöntött a garatra, kiengedték a kapun. Amikor biztonságos távolságra értek a várostól,
Rákóczi kibújt a zsákból, gyorsan megkereste a vadaskertben várakozó apródját, s útra keltek Lengyelország felé.

széki Gróf Teleki Pál

A Magyar Cserkészmozgalom elsô Fôcserkésze, cserkészkiképzésünk megújítója.
A megújítás kettôs forrása: nemzeti hagyományaink és a Biblia

