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Elment a burkus király Mátyás királyhoz. Mint pajtások köszöntötték egymást. Mondja a burkus király:
- Azt hallottam, hogy magának aranyszırő báránya van!
- Igaz - mondja Mátyás -, van nekem a juhaim közt egy aranyszırő bárányom, meg van egy olyan juhászom,
hogy az még sosem hazudott.
Mondja a burkus király:
- Én megmutatom, hogy fog hazudni!
- De - mondja Mátyás király - nem hazudik ez, olyan nincs!
- De én megmutatom, hogy hazudik, mert én megcsalom, de úgy, hogy muszáj, hogy hazudjon.
- Fogadok akármibe, hogy nem hazudik - mondja Mátyás király. - Fele országomat odaadom.
- Én is odaadom fele országomat, ha nem hazudik - mondja a burkus király.
Jó, kezet fognak. Avval jó éjszakát mond a burkus király, és megy haza, a szállására. Ott felöltözött a burkus
király közönséges parasztgúnyába, és indult ki rögtön a tanyára, a juhászokhoz. Köszönti a juhászt. Az
visszaköszönti:
- Isten hozta, király uram!
- Honnét ismersz te engemet, hogy én király vagyok?
- Megismerem én a szaván, hogy maga király - mondja a juhász.
Azt mondja a burkus király:
- Adok én neked sok pénzt, ráadásul hat lovat meg hintót, csak add
nekem az aranyszırő bárányt.
- Jaj - mondja a juhász -, a világért se adnám, mert felakasztana
Mátyás király.
Még több pénzt ígért neki a burkus király. De nem, a juhász nem állt
kötélnek.
Hazamegy nagy búsan a burkus király a szállására, és csak búsul és
búsul. Ott volt a lánya is.
- Ne búsuljon - mondja az a lány - mert elmegyek én ahhoz a
juhászhoz egy csomó színarannyal: én majd megcsalom!
Vitt egy ládácska színaranyat a lány és egy üveg bort, jó mézesen, hogy a juhászt megcsalja. De azt mondja
neki a juhász, hogy neki nem szőkös a pénz! Mátyás király meg felakasztja, ha megtudja, hogy hova lett az
aranyszırő bárány.
Addig-addig beszélt a lány, addig incselkedett, hogy végül megitták a bort is. De a lánynak kellett elıbb inni
belıle. Látni akarta a juhász, nem tett-e valami étıt beléje. Nem. A bortól olyan kedve kerekedett aztán a
juhásznak, hogy utoljára azt mondja: odaadja a bárányt, ha a lány hozzámegy rögtön feleségül. Pénz néki nem
kell, mert pénze van elég.
Sokat szabódott a leány, de végül mégis beleegyezett. Azt mondja aztán a lány a juhásznak:
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- Nyúzd meg a bárányt, a húst edd meg, mert nékem a húsa nem
kell, csak a bıre!
Megnyúzta a juhász. Hazavitte a lány nagy örömmel az apjának
az aranyszırő báránynak a bırét. No, örvendezett az apja, hogy a
lánya meg tudta csalni a juhászt.
Eljött a reggel, búsult a juhász, hogy mit mondjon ı most Mátyás
királynak, hogy ne tudja meg, hogy az aranyszırő bárány
elveszett. Indult a kastélyba, és útközben elpróbálta, hogyan is
fog hazudni, ha a király elé kerül. Beszúrta botját egy egérlyukba,
a kalapját reátette a botra. Elhátrált aztán tıle, meg feléje ment,
köszöntötte király uramnak. Mondta a király nevében saját
magának:
- Mi újság a tanyán?
Mondta erre ı, a maga nevében:
- Ott biz nincs más, csak az, hogy az aranyszırő bárány elveszett;
a farkas megette!
Mikor kimondta, megijedt.
- Hazudsz, mert akkor a többit is megette volna!
Avval kivette a botját, és ment tovább a király kastélya felé. Ismét
talált egy egérlyukat, ismét beletette a pálcáját, reá a kalapját, és
köszöntötte király uramnak a botot.
- Mi hír a tanyán?
- Nincs egyéb, csak az aranyszırő bárány bedöglött a kútba.
- Hazudsz - vélte hallani a király hangját -, mert a többi is bedöglött volna.
Ismét kivette a pálcáját, és ment tovább, a kastély felé. Harmadszor is talált egy egérlyukat, belétette a pálcáját,
reá a kalapját, és köszöntötte király uramnak a botot.
- Mi újság a tanyán?
- Ellopták az aranyszırő bárányt.
- Hazudsz - mondta a király -, mert a többit is ellopták volna.
Kivette most is a kalapját meg a botját, és ment tovább, Mátyás király palotájába. A burkus király is ott ült az
asztalnál a lányával. Bemegy a juhász, és köszönti a két királyt és a lányt is. A bırt már odavitte volt. Mátyás
királynak a burkus király, és most várták mind, hogy hazudik-e a juhász. Mert ha hazudott volna, Mátyás
király a fogadással elvesztette volna a fele királyságát.
- Mi újság a tanyán? - kérdi Mátyás király.
- Nincs semmi egyéb, mint hogy az aranyszırő bárányt egy szép fekete báránnyal elcseréltem.
Nagy volt Mátyás király öröme. - Hát hozd bé a bárányt! - mondja a juhásznak.
De azt mondja a juhász:
- Ott ül középhelyt, a két király közt.
- Éljen! - mondta Mátyás király a juhásznak. - Nem hazudtál! Ezért néked adom a burkus királynak a fél
országát, amit tıle elnyertem.
- No - mondja a burkus király -, én is odaadom a lányom, úgyis megszerették egymást.
És így lett a juhászból burkus király.
Mit tanultatok a mesébıl? Beszéljétek meg ırsi foglalkozáson.
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Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet második fiaként
született 1443-ban. Gyermekkorát a vajdahunyadi
várban töltötte, ahol Szánoki Gergely és Vitéz János
felügyelete alatt humanista szellemben nevelkedett.
A Cillei Ulrik (Hunyadiak ellensége) ellen elkövetett
merénylet miatt V. László kivégeztette bátyját,
Hunyadi Lászlót, a fiatal Mátyást pedig magával vitte
Prágába. V. László halála után 1458-ban Mátyást
királlyá koronázták, de mellé rendelték
kormányzóként (irányítóként) Szilágyi Mihályt.
Mátyás azonban nem sokáig tőrte el nagybátyja
felügyeletét. Elıbb a török ellen küldte harcolni,
hogy a távollétében a hatalmat magának szerezze
meg. Amikor a mellızött kormányzó a király ellen
fordult, Világos várába záratta.
Mátyás legyızte III. Frigyes seregét, és így 1463-ban
békekötésre kényszerítette. Visszaszerezte tıle a
Szent Koronát, és 1464-ben Székesfehérváron
törvényes keretek között királlyá koronáztatta magát. Megszervezte a híres Fekete Sereget. A töröktıl
visszafoglalta Jajca és Szabács várát, majd 1479-ben a kenyérmezei csatában megsemmisítette az Erdélybe
betörı törököket. Ezekben az években let cseh király is, majd 1485-ben Bécs ellen indult harcolni.
Mátyás támogatta az 1476-ban feleségével, Beatrixszel érkezett humanista tudósokat, mővészeket,
építészeket. Elısegítette a reneszánsz mővészet elterjedését Magyarországon. Európa-szerte híres volt
könyvtára, a Corvina. Élete végén, törvénytelen gyermekét, Corvin Jánost akarta, hogy az utóda legyen. Ezt
a tervét azonban az 1490-ben bekövetkezett halála miatt már nem tudta véghez vinni.
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Nemcsak a madarak dalától csengett a völgy, hanem
a Sydney-i magyar cserkészek nótázásától is ezeken
a meleg nyári napokon.
A vezetôk már ott voltak tíz nappal hamarabb, mert
ebben a gyönyörû völgyben volt a segédtisztképzô
tábor is. Ez a cserkészélet legszigorúbb, legnehezebb
testi megpróbáltatása. A szellemi elôkészület,
vizsgák sikeres letétele után számot kellett adni arról
is, hogy mit és mennyit bír a fiatal test, ha cserkész
segédtiszt akar lenni. Cserhalmi Ottó kerületi
parancsnok és kiképzô gárdája részleteket nem árul
el, hisz nem jó ha valaki évekkel elôre tudja mi vár
rá. A tábor elsöprô siker volt. Tíz új, fiatal
segédtisztünk van: Bakos Erika, Gruber Tibor,
Mártonhelyi Ádám és Tóth Sándor Melbournebôl, valamint Boros Anna, Cserhalmi Csilla, Cserhalmi Sándor,
Gerecs István, Grubits Tibor és Pósa Zoltán a Sydney-i csapatoktól. Ezek mind csak arra várnak, hogy a
tizenéves gyerekeket elhozzák szüleik a cserkész foglalkozásra, hogy továbbadhassák amit a táborban tanultak,
tapasztaltak.
A csapatok fiatalabbjai január 19-én vonultak be a Mount White környéki táborhelyre. Az ôrsi beosztások,
sátorhelyek kijelölése után nagy iramban megindult a tábor építése. Mindenki kifáradt a nagy munkában, így
az elsô tábortûz nagyon csendes és rövid volt.
20-án éppen úgy, mint mindennap reggel hétkor megszólalt a kürt és kócos fejû cserkészek bujtak ki a
sátrakból és szaladtak a reggeli tornára. Zászlófelvonás és reggeli után mindennap más foglalkozással telt el a
nap. Népijátékok tarkították a forgószinpadnak nevezett változatos kiképzést, ami elsôsegély, csomózás és
tábori építmények tanulásából állott. Ebéd általában hideg felvágott volt, de a délutánokat (mindíg!)
megzavarták a konyháról kiszivárgó finom illatok. A sok izgalom, munka, tanulás, friss levegô és a többi
cserkésszel való boldog együttlét
farkasétvágyat adott mindenkinek a fenséges
ételekhez! Esténként pedig a cserkészélet
legkedvesebb élménye, a tábortûz csillogása,
tükrözôdött vissza a körben ülô cserkészek
szemeibôl. Nóták és mókák követték
egymást, majd a takarodó küldte sátraikba a
tábor lakóit.
A tábor keretmeséje Erdély Bethlen Gábor
idejében volt. Ez a tanítás mellett élvezetes is
volt. A nagy hasú (valóban) török basa
mellett udvari bolond is volt, aki
megnevettette a népséget, katonaságot.
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Bethlen Gábor csatázni ment a Habsburgok ellen és szép menyasszonya Károlyi
Zsuzsanna szívszorongva várta vissza, hogy megtarthassák az esküvôt. A csata
számháború volt, amit napokon keresztül játszottak, egyiket a másik után.
A kiscserkészek közben mint magyar nemesi apródok, ellátogattak a
páfrányerdôbe, ahol elérkeztek Manó király birodalmába. Sajnos Manó király és
Páfrányka nem voltak otthon, így a kiscserkészek egy-egy páfrány kuckót építettek
nekik. Szépen feldíszítették, még ágyat is készítettek nekik. Ez annyira tetszett a
felbolygatott bika-hangya-fészek lakóinak, hogya harisnyán keresztül egy-két
lábszárat megcsókoltak. Általános szipogás (sírás? soha! az apród nem sír!) és a
"viszketés megállító" kenôcs segítségével, mára már mindez csak kacagást okozó
emlék.
Az okosabbak kikeresték a páfrányerdô azon részét ami nem kellett a hangyáknak
és a szép tisztáson leülve megebédeltek. Még palacsinta is volt a tarisznyában, no
meg friss limonádé a nagy ijedtség leöblítésére.
A közeli patak elég vízszegény volt, de akadt olyan rész is ahol, ha nem is
mindenki, de egy-egy ôrs azért élvezhette a patak hûs vizét. A cserkész nyelv
ezeket fürdôlyuknak nevezte el. 22-én megérkeztek a szülôk, hogy a kiscserkészeket hazavigyék
mert...azoknak a 4 nap elég volt a vezetôk és a szülôk szerint.
Megérkézett Nt. Peterffy Kund református lelkész is, aki a "Székely fiú"" ôrs által épített oltárnál, Isten
legszebb templomában, a páfrányok között, népdalokra írt keresztény énekekkel tartotta az Istentiszteletet.
Aznap megint csatázni kellett szegény Bethlen Gábornak a császár csapataival. Nem is egyszer, mert olyan
háborús kedvük volt. Hol az egyik támadott, a másik védett, vagy fordítva, hogy egyenlôek legyenek az
esélyek. A nagy számháborút mindíg fürdés követte, néha egészen vacsoráig. Kezdték otthon érezni magukat a
táborban. A tábortüzek is egyre érdekesebbek lettek. A tábor lakók belejöttek a szórakozásba, nótázásba. Hogy
a háborúzást tarkítsák, akadályversenyen igyekeztek eldönteni ki a legény/leány a gáton. Ez mindig nagy
élmény volt és az nevetett legnagyobbat aki elesett.
23-án aránylag csendes lett a tábor. A “Szász ôrs" portyára ment a bátor Szabó Attila pedig elvégezte a 24 óra
egyedül az erdôben próbát. A táborban csak a fiatalabb cserkészek voltak, akik kérték, hogy nevüket “Magyar
nemes”-rôl “törpé”-re változtathassák. Ez valahogyan jobban is illet rájuk. Ám a törpe ôrs kitett magáért és
finom nyársonsültet készítettek vacsorára, amit pirított marshmallow követett. Ezen a napon csak kis tábortûz
volt, mert a tisztek kimentek ellenôrizni a portyázókat (anélkül, hogy azok tudták volna) és mindent rendben
találtak.
24-én rohampálya volt a napirenden.
Mászás, kúszás, kötélen ugrás, sziklamászás. Úgy élvezték, hogy háromszor
végigcsinálták egymás után. Röplabda
helyett királylabdát, játszottak ami sokkal
népszerûbb, fôleg a kisebbek között. Az
egész társaság fáradtan, megmosakodva,
tisztán és hatalmas étvággyal vacsorázott.
Csatlakozott a beérkezett portyázó ôrs is és
Szabó Attila is nagyszerûen megállta
helyét, 24 óran keresztül az erdôben,
egyedül. Talán neki ízlett a vacsora a
legjobban és ô aludt el leghamarabb.
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25-én hûvösebbre fordult az idô. Tanulmányoztak (tisztes távolból) egy goanna családot akik adoptálták a
konyhán maradt ennivalót. Rendszeresen, sôt pontosan megjelentek minden étkezés után, belakmározni azt
a kicsit amit a cserkészek hagytak. A hûvösebb idô miatt rohampálya
és számháború volt a napirenden. Ezekbôl soha nem lehet elég. Messzirôl
lehet a csatazajt, a gyôztesek diadalkiáltását hallani. A “sebesültek” és a
“halottak” pedig a “temetô”-ben találkoznak és dicsekedve mesélik
hôstetteiket mikor még “életben” voltak.- Délután
népijátékok voltak, ami után (ismét) felséges volt a
rántott hús, pityókával és uborkával.
A búcsú-tábortûz hosszabb és hangulatosabb volt
mint a többi. A napok elszaladtak és mindenki
érezte, vége van a boldog együttlétnek. Új
barátságok, titkos testvéri kapcsolatok
keletkeztek a szebbnél szebb emlékek sorában. A tûz
lángjai lassan elgyengültek és az izzó parázsba nézve
énekeltük el utóljára a “Szellô zúg távolt”, ezzel bezárva táborunk utolsó tábortüzét.
Még utóljára ellátogattunk a patak “fürdılyuk”-ba, hûteni magunkat a 42 C melegben. Délután
díszegyenruhában sorakozott a tábor, még a konyha-ırs is.
Hevesi Nagy Péter táborparancsnok kiosztotta az emlékérméket és külön megdícsérte Cser Borit aki Canberraból jött, eddig soha cserkésztáborban nem volt és mint megbízott ırsvezetı ügyesen vezette ırsét. A konyha
ırsöt is megdícsérte, mert az általános vélemény szerint a tábor legjobb része az ennivaló volt. Köszönet illeti
ezért Kantek Bandit és Andreát, és külön köszönet Kaponay Miska bácsinak és Teri néninek akik Brisbane-bıl
jöttek el a konyhán segédkezni.
A napostiszt vezetésével elmondtuk a befejezı imát, elénekeltük a "Cserkész fel a fejjel..." cserkészindulót,
mialatt a zászlót utóljára méltóságteljesen lehúztuk. Eseményekben gazdag, élménydús táborunk végéhez érve,
a telerakott autók hazavitték a fáradt, de elégedett cserkészeket. Otthon rendes zuhany, fürdıkád,
gombnyomásos összkomfort, édesanyjuk fıztje és tiszta puha ágy várt mindenkit. De ahogy a párnára
hajtottuk fejünket, az álomtündér visszavitt a Csengımadár Völgybe, ahol minden más, minden szép és
minden jó volt. Jövıre is így lesz! Addig is: Jó munkát!
Goór György, cscst.
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Egy izgalmas és emlékezetes portyán vett részt hét svédországi nagycserkész.
Téma: az erdı. Íme a beszámoló két ırsi tagtól:
”…hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr,
egy gyönyörû tónál, körülvéve nagy erdıkkel és hegyekkel, volt egyszer négy Turul,
egy Hanga, három Virág és egy magyarországi vezetı, Barna Gábor. Indulhatott a
kalandos portya.
Alig mentünk 70 métert a nagy hátizsákunkkal, amikor megláttunk egy gyönyörû
mászásra váró sziklát. Ledobtuk batyunkat és teljes gızzel nekiálltunk megmászni a
hegyet. A kemény munka után várt a jutalom: a gyönyörû kilátás! Láttuk az egész
tavat és a körülötte elterülı hatalmas erdıt, ami az egészet még szebbé tette. Egy pár
percig nézegettünk és örvendtünk, aztán kezdtük is a mászást lefelé, mert tudtuk,
hogy még alig tettük meg az út 1/116-t… Így hát mikor leértünk, felkaptuk
csomagjainkat és irány az erdı.
Sokáig sétáltunk és énekeltünk, de mint akárki más is, a sok kiabálástól és énekléstıl
megéheztünk és megszomjaztunk. Leültünk egy szép kis tisztásra és megettünk egykét csomag kekszet és almát. Egy pár órával késôbb ismét találtunk magunknak egy
jó kis sziklát. Arra letelepedtünk és kaptunk egy feladatot: mivel, hogy cserkészek
vagyunk és szeretjük a természetet, szednünk kell mindenféle virágot, növényt és
beragasztani egy kis könyvbe, az u.n. „Erdô füzetbe”.
Arra járt egy-két szerencsétlen bogárka is, amelyek egy-egy lapon megtalálták a helyüket. Persze, mi annyira
szeretjük az állatokat, hogy ezeket is meg akartuk ôrizni szívünkben (no, meg hát a könyvünkben is). De hát itt
sem maradhattunk örökké. Annyit, amennyit ott, rég nem kacagtunk együtt!! Indultunk is tovább.
Nagy téma a FOCI volt, mivel közeledett a világbajnokság (meg hát persze a Csillagok Háborúja címû film is,
aminek akkor volt a bemutatója). Sokat beszélgettünk és egy-egy népdalt is elénekeltünk, s egyszer-egyszer
köszöntünk az embereknek, akik elmentek mellettünk.
Szép volt a környezet, és úgy éreztük, mi idevalósiak vagyunk!
Már kezdtünk egy kicsit elfáradni (pedig ez nem szokás
cserkészeknél!), persze, mert már egész nap gyalogoltunk és egy s
más cserkész közölünk meg is éhezett. De a kedvünkön ez meg
sem látszott, sıt, lehet, hogy többet is nevetgéltünk emiatt.
Amikor Hanga és Gábor kijelentették, hogy megérkeztünk, még
jobban örültünk. Azonnal kezdtünk jó sátorhelyeket keresni.
Nekiestünk a sátorverésnek, és nagyon meg voltunk elégedve a
gyönyörû kis igloo-sátrakkal, amelyek olyan elegánsan álltak a
kiszemelt rét három különféle pontján, nem túl messze egymástól.
Hát, miután most már mindenkinek nagyon korgott a gyomra,
elkezdtük pucolni a krumplit, vágni a hagymát, a kolbászt és a
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drága kolozsvári szalonnát a világ LEGFINOMABB krumplipaprikásához. Elôszedtük a kis lapítónkat és a
hátunkon cipelt vizet. Épp nekifogtunk a munkánknak, amikor egy pár méterrel odébb három srác minduntalan
egy focilabdát rugdosott felénk (fıleg a szegény sátrainkra). Ez nem nagyon tetszett, fıleg a Virág ôrsnek,
úgyhogy azonnal védekezni kezdtünk: viccekkel, bámulással és egy nagyon hasznos tárggyal – a krumplipucolóval. Nem sokkal utána beavatkoztak a többiek is. De ez már a vezetônknek nem tetszett.
A svéd fiúk fenyegetésétôl, hogy „majd este” senki sem ijedt meg…
Észrevették, hogy más nyelven beszélünk, és sikertelenül találgatni kezdték, hogy honnan jövünk. „Talán
cigányok? Talán szerb menekültek? Ah, tudjuk: lengyelek.” Egyik sem volt helyes, ezért megmondtuk, hogy
magyar cserkészek vagyunk. Ez már tetszett is az egyiknek. „Van-e olyan finom szalámitok”, mert ık látták a
tévében, hogy az nagyon finom. A másik meg kifejtette, hogy az ı nagyapjának az anyósának az apukája
magyar volt.
Mikor készen állt a vacsora, a csajkák gyorsan kiürültek és csodálatos volt, hogy
milyen csendben ültünk. (NAGYON csodálatos volt az õrsvezetõk számára.) Aztán
gyorsan eltettük csajkánkat és nekifogtunk a tábortûzrakáshoz. A fiuk hozták a fát, a
lányok meg a köveket, melyekkel körbe raktuk a tüzet. Nem sokkal késıbb már
össze is bujtunk a tûz körül, énekeltünk és beszélgettünk. Nem telt el sok idı , amíg
újra ott voltak a svédek.
De most már nemcsak hárman, hanem hatan. És még két vezetı is. Bocsánatot
akartak kérni, amiért rugdosták a labdát a sátrainkra. Mivel, hogy így már jó sokan
voltunk, úgy döntöttünk, hogy kölcsön kérjük labdájukat és kihívjuk ôket egy
meccsre. Igaz, hogy kevertek voltak a csapatok, de egyértelmûen jobbak voltunk mi
magyarok. A fiúk hamar rájöttek, hogy a magyarok az erôsebbek, és, hogy sokkal jobban játszunk – megunták
az állandó kikapást. Így hát újra visszaültünk a meleg tûzhöz.
Ott vártak a finom sütésrevaló marshmallows-ok (szokás a stockholmi cserkészcsapatban!) Nagyon jól
elbeszélgettünk a fiúkkal. Megtanítottunk nekik egy-két jó magyar játékot és éneket, amit nagyon élveztek.
Sôt, a srácok eldöntötték, hogy magyar feleségeket akarnak maguknak, és meg is kérték egy-két lánynak a
kezét.
Nem sokkal késôbb kijött az egész svéd cserkészház, de itt jött az a pillanat, amikor úgy éreztük, hogy túl
sokan vagyunk, s rájuk kellett szólnunk. Maradtak tehát azok, akik eleinte ott voltak, a többiek meg szépen
visszavonultak aludni. Közülünk is elment az egyik pihenni a hosszú nap után. Már-már világosodott, amikor
hazamentek a svédek, habár nagyon irigyek voltak, hogy mi sátorban aludhattunk és ôk csak az unalmas
házban. Miután egész este sikertelenül próbálkoztak bekéredzkedni a sátrainkba, eldöntöttük, hogy lesz éjjeli
ırség, és ezért mindenki kihozta hálózsákját a tûzhöz. Vezetınk, Gábor, úgy döntött, hogy ı is akar már aludni
– és elment lefeküdni. Mi, akik ott maradtunk, nagyon élveztük az estét és mindenki elôvett valami kis
finomságot, amit persze testvériesen elosztottunk.
Aznap reggel már 8 órakor ébren voltunk (3 óra alvás után a szép madárcsicsergésben). Némelyek nem voltak
hajlandók kikelni a hálózsákból, ezért úgy ettük a reggeli
szendvicseket (jó magyar szalámival). Utána azonnal lementünk
a svéd cserkészek kenuházába, tudniillik az éjszaka folyamán
furfangosan elkértük tılük erre a napra a kenukat meg a
csónakokat. (Többet ésszel, mint erıvel!) Mikor beültünk a
kenukba, már ott álltak a svédek könnyes szemmel és
kérdezték, hogy mikor hozzuk vissza a kenukat, de mi csak
mosolyogtunk és mentünk tovább. két órát kenuzgattunk.
Nagyon kellemes meleg volt és a víz gyönyörûen csillogott.
Énekeltünk, ordibáltunk, NAGYON jól éreztük magunkat.
Mikor visszaérkeztünk a partra, összeszedtük sátorfánkat. Nem
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szívesen tettük ezt, mert mindenki maradt volna még egy-két napot,
de hát tudtuk, hogy ami meg van beszélve, az meg van beszélve.
Összegurítottuk a hálózsákokat, a sátrakat szépen elcsomagoltuk és a
hátizsákjainkat összepakoltuk. A maradék kis idınkben kihasználtuk
az akadálypályát, ami nem messze volt a sátorhelyünktôl. Közeledett
a dél, s énekelve elindultunk csomagjainkkal. Közben hallottuk,
hogy a svédek, akik most már szintén kint voltak a vízen, azt a
csatakiáltást kiáltották nekünk, amit mi elızı este tanítottunk nekik.
Nagyon örültünk, hogy valami jót is tanultak az utóbbi napban. Ott,
ahol találkoztunk még eltáncoltunk mindannyian egy „Wattanchu”-t,
és egy „csirkepörköltet” (portya sláger!). Aztán nagy csapatölelés
után búcsúzás…Hát, sajnos ez sem tarthatott örökké, de azt tudjuk,
hogy az emlékek viszont sosem fognak elmúlni. Itt a vége, fuss el
véle!”

Második alkalommal osztotta ki
szövetségünk az ırsvezetıjelöltek
magyarságismereti vándordíját. Mint
ismeretes, az év három legjobb
e r e d m é n yé t e l é r ı Ô V j e l ö l t
kitüntetésben részesül. A Pándi
Gyurka bá által remekbe faragott
vándordíjon megörökítjük az elsı
helyezett és csapatának nevét és a
vándordíj egy évig a nyertes csapat
ırizetében marad. Így került 2001-ben
Münchenbe, mert Kováts Judit volt a
gyıztes. A második és harmadik
helyezettek a bécsi csapat tagjai,
Veress András és Szegedi-Székely
Béla voltak.
2002-ben viszont nagy utat kellett a
vándordíjnak megtennie: Argentínába
került, ahol Sala Leonárd a Buenos Aires-i 18.sz. Bartók Béla csapat cserkésze érte el a szövetség legjobb
eredményét. A második helyezést Tóth Anna, a San Francisco-i 43.sz. Losárdy Zsuzsanna lcscs. tagja, a
harmadikat pedig Felsıvályi Olga, a garfieldi 38.sz. Rozgonyi Cicelle lcscs. tagja nyerte el. Mindhármuknak
szívbıl gratulálunk! Eredményük valóban kimagasló volt, sok igen jól vizsgázó jelölt között voltak a
legjobbak. Valóban megérdemelték a kapott díjakat is: Leonárd egy sátrat, Anna egy hátizsákot, Olga pedig
egy svájci bicskát kapott és mindhárman kaptak egy igen szép népmővészeti könyvet is.
Vajon 2003-ban hova kerül a vándordíj?
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Cserkészetünk alapja az ırs és az ırsi munka meghatározó része cserkészetünknek. Ezért a Magyar Cserkész,
ettıl a számától kezdve, szeretne ırsvezetıinknek egy-egy kiképzési ötlettel szolgálni. Minden számban más és
más próbaponttal fogunk foglalkozni. Ha vannak nektek is ötleteitek, vagy már gyakorlatban kipróbált
munkaterveitek, küldjétek be a szerkesztıségbe, szívesen leközöljük.
Várjuk jelentkezéseteket! Jó munkát és további jó felkészülést!

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben
Próbapont

Próba

Célja / Témája

Csomózás

Táborverı
Honkeresı

Cserkésztudás

1. Motiválás / Bevezetés:
Anekdóta: Egy kikötött kajak eloldódott; be kellett ugorni a vízbe.
Kikötött kajakot gyorsan el kellett oldani, mert valaki megvágta magát, és orvoshoz kellett vinni.
Aludtatok már valamikor kunyhón egy fa tetején? Mutass képeket tábori építményekrôl.
2. Kiképzés / Tanítás:

Kellékek:

Mutasd meg a csomót, és minden tag saját kötelével gyakorolja.
Minden csomónak amit tanítasz, mondd el a célját, hogy mire jó.
Különös tekintettel és türelemmel legyél azok iránt, akik lassabban tanulják.

Annyi darab 1 m-es kötél, mint amennyi
tag van + 1 az ıv.-nek

3. Gyakorlás / Játékok:
Ismételd meg mindig a jó csomózás feltételeit: a. Gyors megkötés b. Biztos tartás c. Könnyő kibontás.
Készíts egy csomó "alagutat" 3-4 csomóval. Vezesd át rajta ırsödet és mutasd a csomókat. Aztán egyénileg, idıre.
Két egyforma alagút, és versenyszerően futnak ketten. Bekötött szemmel is lehet. Idıre. A "rekordokat" tartsd nyilván.
Két csoport, mindegyiknek egy "vezére". A két csoport kap 5 percet, hogy bekösse a másik csoport vezérét. Szabályos
csomókat szabad csak használni. Az a csoport nyer, amely gyorsabban kitudja oldani magát.
4. Egyéb Ötletek:
Legyen az ırsnek csomózási felszerelése.
Csomótábla készítése: Lehet egy nagy az egész ırsnek; lehetnek pici egyéni táblák (lehet versenyezni). A táblák az ırsi
sarkot díszítik.
Csináljatok cserkészbotot, és arra kössék ki a csomókat amit már tudnak.
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A
vándorcserkész tizenhat éven felüli cserkész, aki önként
válal szolgálatot csapatában, és tudatosan fejleszti tehetségeit, hogy minél jobb munkát
végezhessen.

A Tervezés
Szóval rád bizták. Büszke vagy, ugy e? Végre belátta a parancsnok, hogy ügyes és tehetséges cserkész vagy. Már
évek óta figyeled, hogy mások milyen idétlenül csinálják azt a programot… bezzeg te megmutatnád!
Vagy azért… mégis… jobb lesz, ha vigyázol. Ha még sosem állítottál össze és vezettél le egy programot, tudd
meg, hogy illik egy kis idıt szentelni a tervezésre. Sıt, mindig illik idıt szánni a terv készitésére, mert csak úgy
biztosíthatod a sikert. Gyakorlat teszi a mestert! Végeredményben, a tervezés is egy fajta mesterség, és mint
minden mesterség, meg van a titka. Sssss… (suttogva) Ezt a titkot most megosztom veled. Ha lelkiismeretesen
követed az alábbi lépéseket, biztos lesz a siker. Garantálom.
***
1. A CÉL Mit akarsz elérni? Ha nincs jó válaszod erre a fontos kérdésre, akkor kár az idıt pazarolni. [Például,
“szorakoztatni” nem megfelelı válasz. Más, színvonalasabb célt kell kitûzni. Ha jó a tervezés, a szórakoztatás
magától kialakul.]
2. ALAPOK Idıpont? Hely? Résztvevık? Létszám? Munkaerı? Költség?
3. LEIRÁS-RAJZ-PÉLDA KÉSZÍTÉS Könnyebb, ha papírra veted gondoataidat, mert jobban feltünnek az
esetleges problémák. Ilyenkor kell hosszabban végig gondolni az egész munkát, forrásmunkákhoz fordulni,
ötletesnek lenni. Hasznos a vázlat rajz, táblázat vagy
grafikon. Ha kézügyességrıl van szó, készíts egy példát.
4. LISTÁK Anyag? Ki mit csinál?
5. GONDOLATBELI PRÓBA
Képzeld el magadban,
lépésrıl lépésre, a programod lezajlását. Esetleges
problémákat kiemel ez a módszer.
Elég az idı?
Összeszedelıdzésre is hagytál idıt? Számítottál esıre?
Szerszámra? Mi lesz, ha nem jön el valaki? Van e pót
programod?
6. MÁSOK VÉLEMÉNYE Beszéld meg másokkal a
tervedet. Lehet, hogy kapsz újabb jó ötletet, de még
fontosabb, ha esetleges problémákra rámutat valaki.
7. ÉRTESÍTÉS
felelısségeiket.

A résztvevık tudják jóval elıre

8. BESZERZÉS Anyag, könyv, jelmez, étel …
9. ELLENİRZÉS Telefon, levél, drótposta: Mindenki fel
van készülve? Mindenki tudja a dolgát? Ne feltételezd,
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hogy minden rendben van, ha nem hallasz semmit!
10. ELİZİ ESTE

Készíts mindent össze amire szükséged lesz..

11. ELİZİ ÓRÁK Számíts arra is, hogy kell idı a felállitásra.

PROGRAM
12. KIÉRTÉKELÉS Elérte a programod a célt? Hogy tetszett a résztvevıknek? Kívül állóknak? Mit
csinálnál másképpen? Logikus folytatódás? Jelentés készítés?
***
Remélem megszívleled ezeket a jó tanácsokat. Befejezésként egy még nagyobb titkot osztok most meg
veled… (alig hallhatóan suttogva) …hajolj közelebb… Ez a módszer a cserkészeten kívül is mûködik!

TÁJÉKOZÓDÁS
Idıbecslés
A cserkészek cserkésznyakkendıjükkel bekötik a szemüket. A játékvezetı kijelenti,
hogy egy bizonyos ídı után (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).
IRÁNYTŐ HASZNÁLAT
Szórejtvény
Egy körben kiraksz betőket. A cserkészek irányítást kapnak papíron, így haladnak betőrıl betőre. A végén egy
értelmes szót kibetőztek.
Kincskeresés
A cserkészek egy elrejtett kincset keresnek. A vezetı elmesél egy kerettörténetet, amiben számok is
szerepelnek. A cserkészeknek meg kell jegyezniük ezeket a számokat, mivelhogy ezek iránytő fokok amelyek a
kincshez vezetik ıket.
Vak séta
Minden cserkész egy darab papírra kb. tíz iránytő méretet ír le. (Például: 230° - 23 lépés). Ezek után elindul
iránytővel, hogy lejárja “sétáját.” Kinek sikerül akadály nélkül végig sétálni?
TÉRKÉPISMERET
Térképes kím
A vezetı a térképen körülrajzol egy bizonyos területet. A cserkészek két percig nézik és megfigyelik mindazt,
ami ezen a kijelölt részen látható. Utána felírják (esetleg lerajzolják) a látottakat a legapróbb részletekig.
Térképjel dominó
Kis kártyákból dominó játékot készítünk. Az egyik oldálán egy térképjelet rajzolunk, a másikon a rajznak nem
megfelelı szót írjuk le.
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A garfieldi cserkészház
megvételére, ill. ünnepélyes
felavatására 1969 március 23-án került
sor. A római katolikus plébános és a
református lelkész áldása után,
nagyszámú, a helyi cserkészek
ö r ö m éb e n o s z t o z k o d n i k í v á n ó
közönség lépte át elsô ízben, s sokan
közülük késôbb még számos
alkalommal, a garfieldi cserkészház
küszöbét.
Mint minden háztulajdonos
t ap aszt alt a, a “b ek ö lt öz ésn ek ”
elôzményei voltak. Minthogy a helyi
két csapat, a 6-os Gábor Áron és a 38as Rozgonnyi Cicelle, rendelkezésére álló $3,000 összeg még a letétet sem fedezte, a központi
Szövetség jóvoltából és utánajárásával, az Amerikai Magyar Református Egyesület $12,000
kölcsönt bocsájtott rendelkezésükre. A hivatalosan megkövetelt személyes jótállást Bodnár
Gábor, Keresztes Béla és dr. Némethy György vállalták. Ez összeg mellett, önzetlen egyéni
megajánlásokból (beleértve a New Brunswick—i és philadelphiai csapatok ajándékát), tevôdött
össze az átírás lebonyolításához szükséges összeg.
A következô cél: a volt lengyel sport-klubházból cserkészeink részére otthont
varázsolni! Az alagsor zuhanyozói helyére konyha került. A lépcsôk, bejáratok, falak, mind
renoválásra szorultak. A ház elejére egy új elôtér, vagyis bejárat épült. E mammut vállalkozás
felelôsségét ekkor is, majd az 1990-es fenti nagyterem ujjáalakítása alkalmával is Keresztes
Béla bá’ vállalta.
A cserkészszülôkre, ill. a Fenntartó Testületre egy új feladat várt: pénzt teremteni a
kölcsön törlesztésére, további javításokra és a mindenkori számlák kifizetésére.
Az évek során, a cserkészház teljes metamorfózison ment át: a három mellékhelyiség
felújítása, a konyha felújítása, az alagsor “ebédlôvé” alakítása, amely harmincnégy év után is a
népszerü ôszi, farsangi, mikulás és anyáknapi ebédek színhelye. (A piknik jellegü apáknapi
ebédet hagyományosan a gyepes udvaron rendezzük). 1990-ben a fenti terem, amely kizárólag a
cserkészeink rendelkezésére áll, teljes felújításon ment át, beleértve új tetôgerendákat, új
ablakokat, új padlót, stb. Ezt megelôzôen új tetô került a házra, majd új járda a ház elé.
A sokak, s fôleg egyesek erôfeszítése, cserkészetünk s magyarságunk jövôjébe való
befektetése meghozta a gyümölcsöt. Kúltúresték, impozáns mûsorok, eminens magyarok
elôadásai, beszámolói tették gazdaggá cserkészházunk rendezvényeit. Vendégeink közé
sorolhatjuk Balczó Andrást, Czine Mihályt, Jancsó Adriennt, László Gyulát, Püspöki Nagy
Pétert, Duray Miklóst, stb. 1974-ben Mindszenty József hercegprímás úr meglátogatta és
megáldotta cserkészotthonunkat. Közénk ült és elbeszélgetett cserkészeinkkel.
Szövetségünk és a Körzet számos gyülést, felvételi vizsgát, díszvacsorát,
vendégfogadást tartott a garfieldi cserkészházban.
Gábor bá’ halála után, 1997-ben a Fenntartó Testület kérvényezte, hogy a “névtelen”
garfieldi cserkészház a Bodnár Gábor Cserkészház nevet kapja. Gábor bá’ közel ötven évig
garfieldból kormányozta és vezette vaskézzel, de apai szeretettel a külföldi magyar cserkészetet.
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A cserkészházat cserkészeink érdekében kellett megvalósítani. Szép, tágas teremnek s füves udvarnak
lettek a birtokosai. Ahogy létszámban növekedett a csapat, úgy terjeszkedtek. Jelenleg az alagsor s a fenti
telefonszoba is ôrsi gyûlések székhelye. Az ici-pici raktár s a mellékhelyiségek szolgálnak titkos ôrsi
megbeszélésekre.
Ha nagyon hallgatózunk, a falak sok, vidám cserkészrendezésnek adnak visszhangot: szüreti
mulatságok, középkori jelmezbál, cserkészfoglalkozások utáni ping-pong ill. magyar mesefilm vetítés,
kiscserkészek bábszinház zsúrjai. Amellett, hogy fúrnak-faragnak, rover cserkészeink már a konyha titkaiba is
behatoltak. Lekvárt fôztek, amit a karácsonyi vásáron el is adtak. Regöseink, többek között, népi
hagyománnyal foglalkoznak: népitáncot, balladákat tanulnak s a nemzeti ünnepélyeken képviselik a csapatot.
Cserkészeink a cserkészházunk szíve-lelke. A ház gazdája, fenntartója, ápolója, gondnoka,
háziasszonya pedig a Fenntartó Testület. A ház fenntartásához bevált szükséges pénzforrás az évi öt ebéd
megrendezése. Ez is sok munkát, telefonálást, felkészülést igényel, fôleg a lelkes cserkészmamák részérôl.
Ugyanakkor sok, finom vasárnapi ebédet és kellemes délutánt nyújtott sok magyar számára.
Rendszeres vendégeink közül többen elköltöztek az örök hazába. Hagyatékaikban nem felejtkeztek meg
cserkészházunkról. Nevüket kis emléktáblák örzik – mi sem felejtjük el ôket!

Január elején jöttünk össze körzetünk vezetıivel,
ôrsvezetıkkel és segédtisztekkel, hogy
gyakorlati ötleteket, osszunk meg egymással.
Idén többen érkeztek Chicagoból, Buffaloból és
Pittsburghból, így hát a clevelandi vezetıkkel
együtt 45-en töltöttük a VK hétvégét.
Szép új helyre érkeztünk péntek este, sok hó is
volt. Egy nagy épület állt rendelkezésünkre, ahol
gyülekezı helység és modern konyha volt. Sok
alkalmas helység volt elıadásra, játékra és más
foglalkozásra.Kényelmes alvóhelyek és
fürdıszobák- talán nem is cserkész kiránduláson
voltunk?
Témánk az ÔRS volt- örsi kirándulások, örsi játékok, kézügyességek és örsi keretben elsısegély, népdal és
csomózás. Minta örsi összejövetel is volt. Clevelandban és körzetünkben sok fiatal segédtiszt aktívan
cserkészkedik, igyhát sok elöadást rájuk bíztunk. Kitőnı munkát végeztek-de rájuk mindig lehet számítani. A
segédtisztek egy kis kostolót kaptak az EXTREME táborról, a többiek iránytőpályát jártak végig a nagy
hóban.
Beodray Feri bá és Bernhardt Béla bá meglátogattak és meséltek nekünk cserkészélményeikrôl. A
tábortőzünket pedig a kurucok és labancok látogatták meg! Az étkezések finomak voltak és bôségesek-nem
hiányzott semmi!
Mindenki nagyon jót szórakozott és reméljük sokat tanult!
Jó Munkát!
Globits Zsuzsi cscst. hétvég pk.

17. oldal

Tizedik alkalommal a New York-i körzetben
Felemelô látvány volt a 2003. január 3-5. között
rendezett Kodály hétvégen több mint 100 magyar
cserkészt, cserkészvezetôt és szülôt a New York-i
cserkészkörzet számos csapatából immár 10.
alkalommal munkában látni. A New Brunswick-i
Teleki Pál Cserkészházban és Múzeumban és a helyi
Amerikai Magyar Atlétikai Klub helyiségeiben tartott
nagy találkozó célja, hogy ismét elmélyüljenek
szellemi és részben tárgyi néprajzunk egyes ágainak
gazdag hagyományaiban.
A négy korosztályra osztott, 6-18 éves leányokat és
fiúkat, szakszerû irányítással tanították a
cserkészvezetôk valamint hivatásos zene- és
énektanárok. A kép nem lenne teljes annak említése
nélkül, hogy több mint 1000 mérföld távolság választotta el az összesereglett cserkészek lakhelyét. A helyi New
Brunswick-i valamint garfieldi és New York-i cserkészeken kívül részt vettek a távolabbi, 4 1/2 órát utazott
washingtoniak, a legnagyobb létszámot képviselve. A legmesszebbi résztvevôk Hamiltonból és ÉszakKarolínából érkeztek, az utóbbiak 10 óra hosszat kuporogtak autójukban.
Bartók, Kodály, Veress Sándor, Domokos Pál Péter gyûjtései alapján elsô-, másod-és harmadgenerációs magyar
gyermekek többszólamú kórusokban, tiszta magyar kiejtéssel énekelték ôsi dalainkat. Az alíg másfélnapos
találkozón népdalainkból, népszokásainkból és néptáncainkból kaptak ízelítôt. A furulyázásban mindenki részt
vett. A négy csoportra osztott furulyások között voltak kezdôk, haladók, sôt még a felnôttek kórusa is. Az idei
programban kézügyességként népi hímzést gyakoroltak a résztvevôk. A szombat esti táncházon kicsik, nagyok,
szülôk, egyaránt részt vettek. A 14 éven felüli korosztály részére, immár tizedszer, a több évtizedes szakmai
tapasztalattal rendelkezô Zadubán Gyurkabá' zenetanár és karnagy Torontoból, óriási hóviharban közel 500
mérföldet hajtott, hogy irányítása alatt többek között Bárdos Lajos Tréfás Házasítóját a reá bízott kamaszkorú
cserkészekkel tökéletesen énekeltesse.
A gyermekek a szolmizálás alapjainak bevezetését és a felnôttek négyszólamú énekkórusát az erre az alkalomra
Budapestrôl érkezett Farkas Mária, a Kodály módszer szakértôje hozta összhangba. Ôsi csángó népdalokon
kívül Bartók és Kodály feldolgozások hangzottak el a záróünnepélyen, melyet a New York-i Hungarian TV
Magazine of Queens is felvett mûsorára.
Ugyanakkor a program egyik fénypontja, a négy városból összejött felnôttek háromszólamú furulyakórusa volt.
Magyar népdalokon kívül, Kodály Karácsonyi pásztortánca is szerepelt a mûsoron.
Az 1994-ben bevezetett Kodály hétvégek a Kaliforniából áttelepült dr. Gyulassyné Hites Györgyi szüleménye,
aki azóta is egyik lelkes vezetôje ennek a népszerû programnak. Az idei szervezés a New York-i cserkészkörzet
megbízottjának, Tígerné Hevesi Júliannának érdeme.
A Szövetség vezetôtisztjének, ifj. Vajtay Istvánnak záróbeszéde fontos mondanivalót tartalmazott a külföldi
magyar szülôk számára, gyermekeik magyarnak való megtartását illetôleg. A magyar közösségek fontosságát

18. oldal
emelte ki. A cserkészvezetôk, akik fokozatos kiképzésben részesülnek, saját elhatározásukból vállalják a
cserkészmunkát, fizetést ezért nem fogadnak el. Ez a cserkészvezetés egyik alapelve.
Az egyik leánycserkész résztvevô megjegyzése talán jellemzi a progam sikerét. Azt mondta, hogy amennyit itt
haladtak, nem történt volna meg egy fél év alatt az [amerikai] iskolában.
Fischer Viktor

Idén,

mint az elmúlt három évben, ismét megrendeztük az immár hagyománnyá vált
gulyásvacsoránkat.

Ebben az évben ez az est jubileumi évnyító szerepet kapott, mert a csapatok idén ünneplik
fennállásuk 50-ik évfordulóját. Az est hagyományosan kezdıdött, a szülıknek alkalmuk nyílt
egymással újból találkozni, beszélgetni és a gyerekek egy kicsit hosszabb idıre maradhatak
együtt. A szülık is örömmel vettek részt a játékokban; a nagyterem megtelt hangos jókedvvel,
nevetéssel.
A vacsora megkezdése elıtt Deák atya intézett hozzánk pár szót és elmondta az asztali áldást,
utána a cserkészek a sajátos módjukon kívántak jó étvágyat és gyors ügyességgel tálalták fel az
asztalokra a levest. A nagyszerő gulyás Szép Bernadettnek és Edvi Anikónak köszönhetı, de
megköszönjük mindenkinek a segítségét aki részt vett a vacsora elıkészítésében. A finom gulyás
minden várakozást kielégített, a leves fogyott - az éhség kopott.
A cserkészleleményességnek nincs határa, és még a templom alá is tőzet tud gyújtani.

Ha
valaki azt gondolja, hogy ez csak játék és még melegedni sem lehet e tőz mellett, az téved. A
melegség, fıleg ez alkalommal, más mint a közönséges tőzeknél, mert a melegség bentrıl árad
kifelé, és nem csak az egyén, hanem egy egész közösség érzi a meleget. Egy közösség él,
megmarad, növekszik és virul, ha van erı ami összefogja és továbbviszi.

Mi,

mai montreáli cserkészek, kaptunk
valamit az elıttünk járóktól ami összetart
minket. Ha valaki megkérdi tılünk, hogy mi
az, azt felelhetjük, hogy egy pici láng. Ez a
láng ott fénylik gyermekeink sugárzó arcán,
vidám nevetésében, és egymást szeretı
gyengédségében. Ez a láng itt él
Montreálban már ötven éve, és hiszünk
abban, hogy nagyon sokáig fog itt élni. A
láng eddig is megırzıdött a szívekben, és
ezután is vigyázunk rá.
„Egy lángot adok, ápold, add tovább,
és gondozd híven!” szavalták testvéreink
Reményik Sándor híres „Öröktőz” címő
versét, és meggyújtották az örökmécsest.
Ezután Siket György cst. cspk. szólt hozzánk:
„50 évvel ezelıtt kaptunk egy lángot, ez a láng adott egy meleg légkört ahol több száz
montreáli gyerek tudott felnıni, tudott cserkészkedni és tudott élettapasztalokat szerezni. Akár
észreveszük akár nem, ez a láng nagyon fontos szerepet játszik életünkben.

Jubileumi évünkben jelen lesz ez a láng, minden összejövetelen meg lesz gyújtva,
jelképesen emlékezve múltunkra és gondolva jövınkre. Mi is tovább adjuk ezt a lángot.”
-montreáli cserkészek-
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Beszámoló a 2003-as San Francisco-i Cserkészbálról
2003. február 22-én kivételesen kellemes idıjárás köszöntött San Francisco-ra és környékére. A
napsütés és késıbb a még este is kitartó tavaszias meleg eleve jókedvre hangolta a cserkészbálra igyekvıket,
akik hat óra körül gyülekeztek a Crown Plaza Hotel báltermében. Jó volt látni az estélyibe öltözött hölgyeket
és urakat, akik örömmel üdvözölték az ismerısöket. Immár harminc éve a minden év februárjában a San
Francisco-i Magyar Cserkész Vigalmi Bizottság által megrendezett bál az Öböl-környéki magyarság egyik
legrangosabb eseménye. A résztvevık azzal a jó érzéssel szórakozhatnak, hogy megjelenésükkel és
adományaikkal igazán nemes célt támogatnak. Idén is hosszú volt a védnökök és pártfogók névsora, és jól
fogytak a helyszínen vásárolható tombola jegyek is. A bál a 43. és 77. cserkészcsapatok fontos jótékonysági
estje, ahol nemcsak a cserkészek családtagjai jelennek meg, hanem a magyar közösség jelentıs része is jelét
adja annak, hogy milyen nagyra értékelik a cserkészmozgalom szerepét a magyar kultúra fenntartásában itt a
Csendes Óceán partvidékén.
Hét óra felé a vendégek helyet foglaltak a nagy, tizszemélyes asztalok körül. Magyary-Kossa Ilona a
Vigalmi Bizottság nevében köszöntötte a megjelenteket, majd Németh Maurus atya, a Katolikus Misszió
vezetıjének asztali áldásával kezdetét vette a vacsora. Az ízletes fogások fogyasztása közben a vendégek
régebbi bálok emlékeit elevenítették fel, vagy éppen új ismeretségeket kötöttek, esetleg csupán az alkalomhoz
illı zenét hallgatták, amit évek óta hagyományosan Reno Di Bono zenekara szolgáltatott.
A vacsorát követıen Némethy Dia, a helyi cserkészcsapatok parancsnoka lépett a mikrofon elé.
Remek ünnepi beszédében méltatta a 30. Cserkészbál jelentıségét, köszönetet mondott a szervezıknek és
emlékoklevelet adott át Csoboth Tamásnak, aki harmincnégy évvel ezelıtt San Francisco-ban elinditotta az
elsı cserkészcsapatot, és a mai napig cserkészek felnövekvı generációit szolgálja tapasztalataival és
tanácsaival.
Az est fénypontja természetesen a nyitótánc volt. Idén elsı bálozó korúak nem lévén a cserkészek
között, négy tapasztalt táncospár (Csepely Edith, Kelemen Ildikó, Némethy Dia, Sonkoly Gyöngyi, Csajka
Tamás, Kelemen Zoltán, Némethy Sándor és Wágner Zoltán) lépett a táncparkettre és a hagyományoknak
megfelelıen keringıt adott elı. Az évrıl-évre megújuló, bájos és vidám meglepetésekkel teli koreográfiát
Szabó Zsuzsának köszönhetjük. Zsuzsa nemcsak a közönség tapsát érdemelte ki, hanem egy óriási
virágcsokrot és szívbıl jövı köszönı szavakat is kapott a táncosoktól, mivel hosszú órákat áldozott a keringı
betanítására. A nyitótánc után a vendégek vették birtokukba a táncparkettet, és a vígasság kisebb
megszakításokkal éjfélig tartott. Ilyen szünetekben került sor a tombola sorsolásra is, amelyen gazdára talált
többek között egy hímzett magyaros teritı, egy éjszakára a Crown Plaza hotelbe szoló meghívás valamint egy
magyaros finomságokkal teli ajándékkosár.
A táncmulatságnak a zenekar az utolsó szám eljátszásával éjfélkor vetett véget. A bál sikerét az is
mutatja, hogy a vendégek jelentıs része csak ekkor távozott. Külön öröm volt számunkra, hogy idén is szép
számmal jöttek el cserkészek Los Angeles-bıl, a testvércsapatoktól és, hogy ık is jól érezték magukat az est
folyamán.
A vendégek elégedettségéért köszönettel tartozunk a szervezıknek, Gilbert Szilviának, MagyaryKossa Andrásnak és Ilonának valamint segitıiknek: Szalay Esthernek, Trefil Carmennek és Trefil Imrének,
akik áldozatos munkával dolgoztak azon, hogy az idei San Francisco-i cserkészbál ilyen sikeres legyen.
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Az utolsó két számunkban beszámoltunk a szakácskodás rejtelmeirôl és megosztottunk veletek egy pár receptet
is. Mostani számunkban szeretnénk megmutatni nektek egy pár tőzhelyet. Táborokban, tavaszi kirándulások
alkalmával, próbáljátok ki az alábbi fôzési alkalmatosságokat.
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A cserkész egyeneslelkő és feltétlenül igazat mond.
A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a
magyarságnak tartozik.
A cserkész, ahol tud, segít.
A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
A cserkész vidám és meggondolt.
A cserkész takarékos.
A cserkész testben és lélekben tiszta.

