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“60 ÉVES A KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZET”
“JUBILEUMI NAGYTÁBOR FILLMOREBAN 2005 AUGUSZTUSÁBAN”
2005-ben kettıs évfordulót ünnepel minden magyar
cserkész, a világ
Budapesten. A magyar ifjúság
mozgalma egy-két évtized alatt országformáló erıvé
fejlıdött, a nemzetközi cserkészközösségnek is
megbecsült része lett.
60 évvel ezelıtt a világháború összetörte a magyar
cserkészet reménykeltı hajtásait. De a
cserkészliliom újra kinyilt a menekülttáborok
lágerjai között. Egymás után alakultak a
cserkészcsapatok: Braunau, Kellerberg, Treffling,
Plattling, Kufstein. A menekült magyarok
szegénységében, elhagyatottságában a cserkészet
jelentette az egyik elsı emberi reményt.
Mi, cserkészek, büszkeséggel tekintünk erre az
idıszakra. Bátorító és erıt adó példa ez számunkra,
hiszen mély hittel s az összefogás mindent legyızı
erejével örökértékő hagyományokat mentettek át,
amibıl négy világrészre szétterjedı hatalmas
testvéri közösség nıtt ki. Rajtunk múlik, hogy a
magyar tábortüzek fénye az elkövetkezı
évtizedekben is utat mutasson a magyar ifjúságnak.
2005. augusztus 4 és 14 között a fillmorei Sík
Sándor Cserkészparkban cserkészeink ezeknek a jubileumoknak áldozva szeretnének tanúbizonyságot
tenni, hogy méltó utódai és ırzıi ezeknek a hagyományoknak.
Hívjuk a Külföldi Magyar Cserkészszövetség minden 10 éven felüli tagját (cserkészt, felnıttcserkészt,
vezetıt), hogy vegyen részt a Jubileumi Nagytáboron. Barátkozzon, ismerkedjen nem csak a
KMCSSZ négy világrészrıl (Nyugat-Európa, Dél-Amerika, Észak-Amerika, Ausztrália) összesereglı
cserkészeivel hanem a Kárpát-medence cserkésztestvéreivel is, akik az Anyaország, Felvidék,
Kárpátalja, Erdély és Délvidék tájairól eljönnek.
A tábor kerettörténete “A Magyar Lovagkor”, azaz „Nagy Lajos Uralkodása”. Táborunk központi
célkitőzése: összekötni a cserkész-jellemet a lovagi jellemmel, egy történelmileg hő forgatókönyv
segítségével.
A Jubileumi Nagytáborról részletesebb tudnivalókat a KMCSSZ honlapján (www.kmcssz.org) vagy a
központi irodától (1-973-208-0450) lehet kapni.
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A “messzi” Argentínában, Buenos Airesben, még mindig él a
hagyomány, a megmaradás öröme-lelke... a szívhez szóló és lelkesitô
élmény!.(… avagy ahogy egy lelkes krónikás látta. Szerk.)
A cserkészbál számomra is - mint sok mindenkinek - a megszokott
évi gálabál: a ragyogó díszmagyarok, elegáns bocskaik méltó kirakata, a
Hungária nagyterme virágszínbe-borult hangulata. Egyes évek azonban
különösen emlékembe vésôdtek. Fôleg az, amikor énmagam elsöbálos
voltam: szakadt az esô, a bál a Yacht Club Olivosban volt, és csónakokkal
kellett odajutni az árvíz miatt…
Utána azokra gondolok, amikor - szerencsére jó néhányszor bemutathattam Palotás táncprodukcióimat (pl. amikor élö zenére, zongora
és tárogató kísérettel, tizenhat pár táncolt, vagy amikor a fiúk szalagos
“szertartás-botokkal” irányították-kísérték a koreográfia lendületét).
Felejthetetlen pillanatok merülnek fel: amikor szeretett Györgyi nénink
Zaha Gabin és rajtam dolgozta ki az Erdélyi Fejedelmi táncot a lakása
nappalijában; vagy amikor a drága Szent Piroska csapatom egyszerre 6
elsôbálost mutathatott be. Vagy az izgulás, amikor a magyarnyelvû
megnyitó díszbeszédeket mondhattam… Cala bácsit is látom magam
elôtt, amikor annyi éven keresztül tanítottuk keringôzni hol az
elsôbálosokat, hol “gavallérjaikat,” majd amikor már rám került a sor a
Palotás betanítására, Györgyi néni kérései még ma is fülemben
csengenek: Kati, a lányok tartsák fel szépen karjaikat, húzzák ki magukat, legyenek nôiesek, “lebegjenek”
könnyedén, szépen… a fiúk pedig ne dobbantsanak akkorát, legyenek fínomabbak mozgásukban… férfiasak de
elôkelôek kell legyenek! Már 2003-ban betaníthattam Györgyi néni Körmagyarját, és ô még ott ült mellettem
miközben felfrissítettük a régi anyagot…Lányaival, Trixi és Mónival, drága barátaimmal, “cserkész
nosztalgia-sarkot” állítottunk fel az étterem mellett. Hetekig böngésztünk a fényképalbumokban, hogy
százával feleleveníthessük a bálon a cserkészmúlt jeleneteit a közönség hálás és meghatódott szemei elôtt.
Miközben ment a vetítés, Fóthyné “Béka” Judith közvetlen, rögtönzött szavakkal mondta a képekhez fûzôdô
neveket, anekdótákat…
És most ez a 46. bál… Már néhány éve Lajtaváryné Benedek Zsuzsi irányítja a szertartásos részeket a
bálon, és végtelenül kedves, hogy ô kiáltja ki, mint édesapja annyi éven keresztül, a híres “áll a bál”-t! A két
magyar cserkészcsapat fiatal parancsnokai (Szeley Cynthi és Kerekes Marci) megnyitóbeszédeiket szépen
mondták, meggyôzôdéssel adták át üzenetüket (lényegesen mélyebb s átgondoltabb mondanivalót tartalmazott
mind a két beszéd, mint a “könnyebb” évek szinte sablonos szónoklatai) – remélhetôleg kissé
elgondolkoztatták a tulajdonképpen frivol, mulató estére eljött hallgatóságot! Két lényeges témát érintettek: a
cserkészet gazdagító, nevelô és magyarságot ápoló szükségérôl, valamint az idén alakult K.É.P. (Közösség
Építö Program) és HUFI (Hungária Fiataljai) kezdeményezéseirôl, a megvalósítás már beindult elsô lépéseirôl
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szóltak.
Az idén, egy diszkrét sárgákban játszó díszítés keretében, csak a táncoló fiatal lányok és még négyen
öltöttük fel a hagyományos díszmagyar ruhánkat. Papp Gabi megjegyezte büszkén (sic): Én
díszmagyarban szeretek jönni, úgy érzem magamat benne mint egy valódi királykisasszony! Ne hagyjuk
veszni ezt a szép szokást, mert szép, mert ragyog, mert díszít, hovatartozónak nyílvánít, látványos és
“magyar”. Szedjük elô ôket a következô cserkészbálra! Mindnyájan! Ha kell, átalakítjuk, bevesszük vagy
hozzátoldunk. Akinek még nincs, varrjuk meg együtt! Ezúton kihirdetem a “díszmagyar-bocskai”
varrókör megalakulását. (Jövöre márciusban kezdjük - bövebb információt is közlünk hamarosan!).
A csárda az elsö emeleten a 80-as éveket felidézô dekorációjával kitünô volt! Minden egyes részleten
meglátszott a komoly munka és a tervezés! Olcsóbb de finom “vacsora-változatok” és a hideg sör
fogyasztása mellett folyt a beszélgetés, a Bee Gees és más korabeli együttesek remek zenekíséretével.
10 pont!
Három elsôbálos lányunk volt - egyetlen “cserkészmama” három lánya! Mert a három csinos “Mária”,
Stefanía, Florencia és Constanza, Mizsey “Mókus” Mária cst., a 68 sz. Árpádházi Szent Piroska lcscs.
egyik parancsnokának lányai! Olyan jelképes volt ez is!
A bál látványosabb, népesebb és vidámabb volt mint amit vártam. Az utóbbi években már nem egyedül,
hanem két cserkészgyermekemmel megyek a bálokra, és most is élveztem az “Egér” leányörs egyenruhás
levonulását a lépcsôn és elôre álmodoztam, hisz csekély három év múlva elsôbálos lesz velük együtt saját
lányom is!
A jelenlévôk közt az uruguayi Magyar Néptáncos barátaink is ott voltak (összesen nyolcan – és csak
egyben csörgedezik valamennyi magyar vér! De milyen remekül ropják!), s így, a Palotás táncok és keringôk
után a vége felé mégis jó volt “meghúzni” egy kicsit – noha bevallom, a gálabál öltözetei s egyáltalán a gálalégkör nem rokonkodik a néptánccal!
Ez a bál nekem sokminden mást jelentett mint az eddigiek: azt érzem, mostantól minden egyes
cserkészbál a nem csüggedést, a továbbélés harcát jelképezi, és minden eltelt év után megtartása a
sikerünket fogja megörökíteni eszméink továbbvitelében. Teljes energiánkkal, túlélô képességünkkel
küzdenünk kell az értékeinkért, a drága nyelvünk továbbadásáért, a cserkészetért, a magyar müvészetért és
népünk hagyományainak megmentéséért.
Ilyen a mi “argentin-magyar” helyzetünk: nem egy átmeneti helyzet, hanem egy végleges valóság.
Mint minden más kolóniát ennyi év után: megnyirbált minket is az idö, nyelvünk kopik, soraink ritkulnak.
Ez a cserkészbál ennek a korszaknak elsô sikerét faragta-véste bele az argentín magyar cserkészet
sátorfájába: igen, itt vagyunk, élünk, egymásra találunk, mi, sorstársak, gálában-díszben, de a mai gondhátizsákkal a vállainkon:
A tábortûz, a hirtelen beállt csendben gyújtott gyertyák szép liliom formában… Nem voltunk sokan,
többen elmentek már, de akik ott ültek-álltak, a kis lángok körül, a jövö katonái voltak. Benkô Teri
kivonuló leányparancsnok indította a nótázást, és míg népdaloztunk bizonyára arra gondoltunk, hogy milyen
nagy “család” lettünk. Imádkozni is lehet, míg az ember énekel: hogy ne veszítsük el azt, ami így
összefogja szívünket: a mi itteni kis “nagy” magyarságunkat. Akik már elköltöztek közülünk, Isten
mellôl figyelik, hogyan visszük elôre azt amit, ránkhagytak annyi bizalommal és szeretettel: a büszke
magyar reményt!
Isten, segíts nekünk igyekezetünkben!
A következö cserkészbálig, cserkészszeretettel,
Zólyomi Kati (zolyomikati@sisinfo.com.ar)
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"Egy vérbıl valók vagyunk, Te meg Én!"
Te is ismered, és hordod a cserkészegyenruhát. De
feltőnt-e Neked, hogy gyakran nincsenek rajta
jelvények? És hiányoznak? Ismerjük „karácsonyfa”
testvéreink egyenruháját. Akik mindent magukra
aggatnak, és az ing már nem is kell, mert a jelvények
is elegendıek. Remélem Te nem akarsz úgy kinézni.
Ám ha vannak jelvényeid, akkor azokat viseld, mert
a Tieid.
Miért is vannak jelvényeink? Az egyenruha sokáig
nem volt egyen. Késıbb közeledtek az álláspontok,
és egyenné vált. Viszont soha nem az volt a cél,
hogy a tömegben legyél egy alkotóelem, és semmi
több. Lehetıségeid vannak, hogy olyanná válj,
amilyen Te vagy. Ezért is jelzünk sok dolgot
magunkon.
Elsıként amit már így is hordasz, az azt jelenti, hogy
Te magyar cserkész vagy (Hungária jelvény). Azért Te is látod, hogy ez kicsit nagy kör még. Hiszen odahaza
Te elsıként Te vagy, és mindemellett Vipera vagy Hiéna, esetleg Nárcisz vagy Menta. És ezt lehet, hogy
kevésbé érti az, aki az ország másik felében lakik, de a csapatodban nem mindenki lehet Vipera. Csak Ti,
Viperák! Ezen felül a csapatod sem csak egy csapat, hanem az a csapat, ahová Te is tartozol. És rajtad is
múlik, hogy tudják-e mások, hogy mit jelent az ingeden: 23. Igen, ez azt jelenti, hogy Te a 5. Bornemissza
Gergely Cserkészcsapat tagja vagy, akit most megismerhetnek, hiszen Veled találkoztak. Így jól ismerjük
helyedet és tudjuk, hogy kiknek a hírét-nevét öregbíted. Ám még mindig van lépcsı a magyar cserkész és a
Fehérsas között. Húzd ki magad büszkén, mert Te, az ırsöd, a rajod és a csapatod ennek a
cserkészkerületnek a tagja.
Látod, nem egy egyszerő rendszer, de fontos vagy Te, és rajtad keresztül az összes közösséged. Ezért
kellene, hogy viseljünk magunkon csapatszámot, rajjelvényt és ırsi jelvényt. A kerületi és körzeti jelvény is
ajánlott, hiszen a csapatodból egyszer elmész egy olyan alkalomra, amikor találkozhatsz a környéketeken
mőködı csapatokkal, akkor tudhatod, hogy kikkel dolgozol Te is együtt. Ilyenkor láthatod, hogy hányan
vagyunk cserkészek, és láthatod, hogy hányan vagytok a környéketeken.
A jelvények másik oldala, amit azért viselhetsz, mert megdolgoztál érte. Akkor miért nem viseled?
Szégyelled? Egyenruhádon semmi sem szégyen, amiért megdolgoztál. Azt Te szerezted, az azt jelzi, hogy
ennyit és ennyit tudsz. Te, és nem más. Ha találkozunk, és látom, hogy Rajtad van az a jelvény, akkor tudom,
hogy Terád számíthatok ebben a feladatban, mert meg tudod csinálni. Ha nem viseled, akkor nem
különbözöl attól a tömegtıl, akinek csak ez az inge volt otthon, de semmit nem jelent az, hogy cserkész.
Ezért is hord a próba és különpróba jelvényeidet, valamint ezért is hordják, reményeink szerint, vezetıid
azokat a jelvényeket, amik azt jelzik, hogy ık a felelısek érted. A vezetı jelvénye nem azt jelzi, hogy ı az
úr, hanem azt, hogy ıhozzá kell fordulni segítségért, mert ı tud segíteni. De ha ezt ı sem jelzi magán, akkor
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kit keressek, ha gondom van?
Végül azok a jelvények, amiket állandóan fel és le kell venni. Persze, nem minden jelvényt hordhatsz
életed végéig (képzeld el, hogy nyugdíjas öregcserkész korodban is viselnéd a kiscserkész próbajelvényeket.
Akkor mindenki kiscserkésznek nézne!). Ezeket az úgynevezett rendezvényjelvényeket addig viseljük, amíg
arra a KMCSSZ Intézıbizottsága engedélyt ad.
Egyszóval elismerem, hogy a jelvényeket felvarrni nem éppen a kedvenc elfoglaltságod, de varrjad
fel, mert a Te tudásodat hirdeti, és Téged helyez elıtérbe. Ezért ha már felvarrtad, akkor az büszkén szeretné
hirdetni Rólad, hogy mire vagy képes. Ami meg lejárt, azt le kell fejteni, hogy otthon összegyőjthesd, és
majd egyszer, amikor annyi idıs leszel, mint nagyapád, akkor elıvehesd, és visszaemlékezhess arra, amikor
a portyán a zuhogó esıbe bekéredzkedtetek egy családhoz. Ha viszont szívesen hordanád, vegyél egy
pokrócot, vágj rajta nyílást középen, hogy poncsó legyen, és azt varrd tele a régi jelvényekkel. Ha ezzel mész
el a jubi-táborba, olyan kincses ládát viszel magaddal, ami kifogyhatatlan. Ezekbıl a jelvényekbıl tudsz
bárkivel cserélgetni, hogy győjteményedet gyarapítsd.
Érted van az egyenruha és azért, hogy megismerjük egymást, tudjuk, hogy mit tudsz. Hajrá a
próbákért, a programokért és a különpróbákért! Remélem ha találkozunk, akkor nem kell Tıled sem
megkérdeznem, hogy: "Melyik csapatban vagy?"
Solymosi Balázs (Balu) cst.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség, a New York-i körzettel karöltve, ismét megrendezte az 1961 óta
november végén hagyományszerően megtartott központi, azaz New York-i cserkészbálját. Ezúttal az
Egyesült Államok New Jersey-i Park Ridge városában, az egyik nagyvállalatok központja melletti elıkelı
Marriott szállodában. Az ide összesereglett bálozók, fiatalok és nem olyan fiatalok, nemcsak a helyi New
Jerseybıl, New Yorkból, Pennsylvaniából és Connecticutból, de a távolabbi Ohioból, sıt még Kanadából is
eljöttek, hogy régi barátaikkal találkozhassanak és kellemesen elszórakozhassanak.
Az immár kétévente rendezett bál egyik fénypontja az elsıbálozó leányok bemutatása volt, kiket elegáns
szmokingba és díszmagyarba öltözött legények kísértek és amit keringıvel és csárdással vezettek be. Ifj.
Magyar Kálmán kitünı zenekara a kellı zenei kísérettel felejthetetlen élménnyé varázsolta a hagyományırzı
bált.
A többi világrészen is tartanak bálokat a helyi cserkészegységek, mint pl. Clevelandban, Chicagoban,
Hamiltonban, Los Angelesben, és a messzebbi Buenos Airesben és Melbourneben. Sıt, a rendszer változás
óta már Magyarországról is hallani cserkészbálok rendezésérıl.
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Lendvai-Lintner Imre szövetségi elnök üdvözlı szavai után röviden ismertette a külföldi magyar cserkészet
célkitőzéseit, eredményeit és további terveit, majd Sárközy Péter New York-i fıkonzulhelyettes méltatta e
munka jelentıségét és fontosságát, végül Bányai Mikolt és Hajdú-Németh Gergely bálbizottsági tagok az
elsıbálozók nevében engedélyt kértek a bál megnyitására.
Az idei bálon, mint 1995 óta szokás, a Szövetség ezuttal ismét kitüntetett két cserkésztisztet, akik kimagasló,
hosszútávú, egy életen keresztüli eredményes cserkészmunkát végeztek a cserkészeszme megırzésében. Ez
esetben a kitüntetésre érdemesek - akik a szövetségi elnök általi díszoklevél átnyújtása után mind álló tapsot
kaptak - Bodnár Gáborné Jámbor Ágnes (Garfield, NJ), Bodnár Gábor (1920-1996) felesége, valamint
Gaydánné Dolesch Melinda (Cleveland, OH) voltak. Kettıjük cserkészvezetıi múltja összesen több mint 100
évet tesz ki. A cserkészetet támogató kategóriában kitüntetett szintén a mozgalomban nevelkedett, a külföldi
magyarság köztiszteletben álló személye, Aykler Béláné Papp Zsuzsanna (Toronto, ON) volt. Fischer Viktor,
a kitüntetı bizottság elnökének méltatása szerint a kitüntetettek áldozatos munkája, odaadásuk, kitartásuk, a
magyarság melletti kiállásuk álljon példaként elıttünk, tanúbizonyságot téve arról, hogy külföldön, a
szétszórtságban élı magyarság között akadnak ilyen lelkes és példamutató egyének, akik erıs hitükkel,
akaratukkal, lankadatlan áldozatvállalással, és számos alkotásokkal végeznek és végeztek magyarságnevelıi
munkát az ifjúság körében, melynek hatása szerte a világon elismert. Helyszőke miatt sajnos itt nincs mód
részletezni a kitüntetettek érdemeit.
A 1984 óta fırendezıi szerepet vállaló Merényi Rita az idén átadta a staféta botot két new brunswicki
tapasztalt cserkészvezetınek, Varga Lászlónak és ifj. Varga Gyuláné Gáspár Chillának. A bál sikeréhez a
további munkatársak is hozzájárultak: Darvainé Kovács Zsuzsa, Dömötörffyné Hajdu-Németh Katalin,
Farkas Michele, Fáriné Vajtay Gabriella, Fischerné Domonkos Judith, ifj. Hajdu-Németh László és Lászlóné
Magyar Ildikó, dr. Kovácsné Kammerer Ágnes, Pozsgay Tamás, Sándor Anna, Székely Áron, Szórád Gábor,
Tígerné Hevesi Julianna, ifj. Vajtayné Soltész Gabriella, Vigh Ágnes, Weisz Ferenc, Zahané Vajtay Katalin,
akik nagy része környékbeli cserkészvezetı és cserkészszülı. A következı New York-i cserkészbált 2006-ra
tervezik.
Fischer Viktor, cscst.

8. oldal

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség III. (USA) és V. (Kanada) kerülete 2004 okt. 9 és 10 tartotta a buffaloi
D'Youville Collegeban az ez évi tisztikonferenciáját. A tisztikonferencia minden évben találkozója nemcsak a
központi vezetésben, valamint a kerületnél és csapatoknál mőködı tiszteknek, hanem minden észak-amerikai
csapatban gyakorlati cserkészmunkát folytató vezetınek is. Hivatalos továbbá a konferenciára minden más
cserkésztiszt is aki az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Venezuélában lakik. Idén 60 résztvevı győlt
össze, fele fiatal segédtiszt és a másik fele tapasztalt cserkésztiszt. Az idei év külön érdekessége volt, hogy a
szokásos helyeken kívül (Cleveland, Chicago, Garfield, New Brusnwick, Toronto, Hamilton, Montreal), voltak
résztvevık San Franciscoból, Washingtonból de még a messzi Edmontonból és Magyarországról is.
A tisztikonferenciát a Szövetségi vezetıtiszt irányitása alatt a központi törzs készítette elı. A helyi elıkészítést
pedig a Forgách család vezetésével a buffalói cserkészek végezték.
Szombaton délután miután az ırsök megalakultak és titkos népdalukat kiválasztották, elkezdıdtek a
tanácskozások. Mindenki nagy érdeklıdéssel várta a konferencia elsı témáját, a 2005-ös Jubileumi Nagytábor
elıkészületeinek bemutatását. Szentkirályi Pál, a tábor parancsnoka, ismertette a tábor terveit, a kerettörténetet
(a magyar lovagkor, azaz Nagy Lajos királyunk uralma), és felvázolta azokat a feladatokat amelyek még
elıttünk állnak. A megjelentek ezután négy csoportra válva egymás ötleteit szondázták: vagyis kifejtették
véleményeiket a programról, a tábori szolgáltatásokról, a kerettörténetrıl és az ehhez tervezett várról. Öröm
volt látni és hallani a sok fiatal vezetı hozzászólását, javaslatát, ami a résztvevık érettségérôl, érdeklıdésérıl
és hozzáértésérıl tanuskodott.
Ezek után Dömötör Gábor, a KMCSSZ Intézôbizottságának elnöke, összefoglalta a Szövetség utolsó két évi
munkáját, “a KMCSSZ helyzete és irányvezetése” címő elıadásában. Ezt követte a “Vezetıi felelısség
irányelvei” cimő megbeszélés. Mint nevelı intézmény, a cserkészet lényeges erkölcsi felelısséget vállal a
résztvevı cserkészekért. Errıl a felelısségrıl kihangsúlyozott kiképzést nyernek cserkészvezetıink
vezetıképzı táborainkban. A mai világban azonban egyre nagyobb hangsúly kerül a cserkészet és a
cserkészvezetı felelısségeire. Mivel a cserkészkedés nem lehet (és sosem volt) teljesen rizikómentes
tevékenység, mit kell tennie a cserkészvezetınek, annak érdekében, hogy a lehetô legnagyobb biztonsággal,
valamint a szülôk és a társadalom támogatásaival, vezesse cserkészeit. A helyi törvények, szokások, társadalmi
normák hogyan érintik a kérdést? Az elıadás rávilágitott a cserkészvezetık ilyennemő kötelességeire és
lehetıséget adott a tapasztalatcserére és a különleges helyi gondok megbeszélésére. A szombati napot misével
és tábortőzzel zárták az összegyûltek.
Vasárnap délelôtt került sor a különbözô munkacsoportok feladataira. A kiscserkészvezetık a rájuk bízott
ırsvezetık továbbképzési lehetıségeit dolgozták ki, a cserkész segédtisztek bemutatták hogyan is képzelik el
gyakorlatban a szövetségi központot míg a cserkésztisztek a Jubileumi Nagytábor sajtófeladatait vitatták meg.
A csapatparancsnokok pedig megfogalmazták mit várnak a Jubileumi Nagytábortól cserkészeik részére
valamint, hogy mire lenne szükségük ahhoz, hogy hatékonyabban vezethessék csapataikat.
Ezzel véget is ért a 2004-es központi tistikonferencia. Ami szembetőnı volt, az a sok fiatal arc. Ezek a
cserkésztisztek már mind a magyar határokon kívül születtek. Itt lettek a magyar cserkészet és benne a magyar
kutúra fáklyavívıi. Egyikük, aki elıször volt a tisztikonferencián, így foglalta össze a véleményét: Buffalóban
sok sok értékes ötletet bányásztunk egymástól. Sokat tanultam, sokat szórakoztam, barátaimmal együtt voltam
és igérem, jövıre is eljövök.

9. oldal

A
vándorcserkész tizenhat éven felüli cserkész, aki önként
vállal szolgálatot csapatában, és tudatosan fejleszti tehetségeit, hogy minél hatékonyabb
munkát végezhessen.

VÁLLALOD?
Egyik vasárnapi istentiszteleten a 2000-es gyülekezet megdöbbenve látja, amint belép két talpig feketébe
öltözött ember gépfegyverrel a kezükben. Az egyik ezt kiáltja: "Aki Krisztusért hajlandó vállalni egy golyót, az
maradjon a helyén." A kórus nyomban elmenekül, a diakónusok, és a gyülekezet nagy része is elrohan. A
kétezerbıl mindössze kb. 20 ember marad a helyén.
A férfi, aki az elıbb beszélt, leveszi a csuklyáját, ránéz a lelkészre, és ezt mondja: Rendben, lelkész úr,
megszabadultunk az összes képmutatótól. Most már elkezdheti a szolgálatot. Szép napot! Ezzel a két ember
megfordul, és kisétál.
Elgondolkoztató, hogy milyen könnyő levegınek nézni Istent, és csodálkozni, hogy a világ pokollá válik.
Elgondolkoztató, hogy elhisszük amit az újságok írnak, de megkérdıjelezzük, amit a Biblia mond.
Elgondolkoztató, hogy mindenki úgy akar a mennybe jutni, hogy nem kell semmit sem hinnie, gondolnia, vagy
cselekednie a Biblia szerint.
Elgondolkoztató? Vagy ijesztı?
Elgondolkoztató, ahogy sokan azt mondják, "én hiszek Istenben", és mégis a Sátánt követik (aki maga is hisz
Istenben).
Elgondolkoztató, ahogy ezernyi viccet küldünk át egymásnak e-mailen, és futótőzként terjednek szét, de amikor az
Úrról küldünk üzenetet, az emberek kétszer is meggondolják, hogy megosszák-e másokkal.
Elgondolkoztató ahogy a vulgaritás, a durva, sikamlós és obszcén szövegek szabadon terjednek a kibertérben, de a
Jézusról szóló nyilvános beszélgetéseket elnyomják az iskolában és a munkahelyeken.
Elgondolkoztató, nemde?
Elgondolkoztató, hogy valaki mennyire szent tőzzel ég vasárnap, és mennyire láthatatlan keresztény a hét többi
napján.
No, nevetsz már?
Elgondolkoztató, hogy amikor továbbítod ezt az üzenetet, nem sok embernek küldöd el a címlistádból, mert nem
vagy biztos abban, hogy ık mit hisznek, vagy mit gondolnak rólad, hogy ilyet küldesz nekik.
Elgondolkoztató, hogy mennyivel jobban tud aggasztani az, hogy mások mit gondolnak rólam, annál hogy Isten
mit gondol rólam.
Elgondolkoztató?
Megosztod ezt másokkal? Vagy sem? Ezt a történetet beszéljétek meg vándorcserkészeitek között. Kinek milyen
véleménye volt?
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Az idén az Ausztráliai Kerületi Regös Táborunkat Melbourneben tartottuk . Az 1960-as évek óta minden évben
megemlékezünk egy tájegységrôl a három napos tábor alatt. Ez évben a Moldvai Magyarokról, az úgynevezett
"Csángókról" tanultunk.
A tábor elkészítésére Szentirmay Ibolya cst., elment és "élt" a Moldvai Magyarokkal és eredeti ruhákkal, több
száz fényképpel és érdekes videó felvételein keresztül megismertük a ma is ott élô magyarokat.
A melbournei táborban 40 cserkész és néhány lelkes szülô három napig népi ruhában "élte" a Moldvai életet,
táncaikat, énekeiket, balladáikat, történelmüket. Sok más érdekes népi szokásaikról is halottunk, sôt ki is
próbáltuk ôket. Így a forgószínpad alatt volt: szövés, ahol mindenki a kis szövöszékén gyakorolhatott,
agyagozás, ahol mindenki kis kancsókat készített és végül kosár fonás. Ezen kívül a két zenészünk bemutatta a
Csángó hangszereket, így nem csak, hogy halottuk a furulya, dob, és bôr duda különleges hangjait, de mindenki
megtanult egy két dallamot játszani a furulyán. A tábor végén saját zenénkre tudtuk a Csángó körtáncokat járni.
Így a három nap alatt a Moldvai Csángó Magyarok örömei a mi örömünk lett és nehézségeiken többen nem
csak, hogy elszomorodtak, hanem könnyeztek is. Megtanultuk, hogy távol az Óhazától, évszázadok óta
kisebbségben is meglehet magyarnak maradni, nyelvünket, vallásunkat, kultúránkat, identitásunkat is meg lehet
ôrízni.
A tábor végén a legjobb megjegyzés a legkisebb cserkésztôl jött, amikor kijellentette, hogy "kevés" volt a három
nap.
(Cserhalmi Ottó, cscst.)

((((
„Húshagyó, húshagyó, itt maradt az eladó!"...hangzott el a Fillmore, N.Y.-i cserkészpark fenyvesei közt, amikor
a fiúk csapata, fazékütögetés és ostorpattogtatás közepette túskót húzott és végigjárta a ’lányosház’ elôtti útat.
Szeptember 25-26-án 45 cserkész vett részt a hétvégi Regös Táboron, „Felvidéki Farsang" témakörrel.
Napközben Felvidék lakosságáról és népcsoportjairól hallgattak a cserkészek elıadást, palóc táncot tanultak,
lyukashímzést csináltak, posztóálarcokat készítettek. Felvidéki népdalt tanultak, részt vettek egy felvidéki
népviselet bemutatón és népijátékkal szórakoztak.
A Farsangfarkán tartandó hagyományos Farsangi Bál volt a hétvége fénypontja, ahol táncházkeretben jót
mulattak a fiatalok. A túskóhúzás máshol talán megszakítaná az ilyen jókedvet, de a Cleveland, Kanada, New
York és New Jerseybıl jött regösök a cserkészszellem igazi szeretetét mutatták be, amikor a kicsúfolt ’pártában
maradt’ lányok visszahívták a legényeket egy csángó táncra. A táncház utáni tábortüzön még jobbat mulattak.
A tábortüzi számok a farsang különbözı mókás, tréfás, dramatikus jeleneteit mutatták be, néhány magyar
cserkész változattal. Tréfás esküvıi jelenetet tartottak a lányok, ahol dalok aláfestésével bemutatták szegény
„pártában maradt” Sárika történetét. Cibere Vajda és Konc Király idén számháborúval vívták meg évi
diadalmukat. A “kakasütésnél” hagyományosan a biró elé vitt kakas fejére olvasták különbözı bőneit (túl sok
felesége van, túl korán ébreszti a csizmadiákat, stb.) de idén a kakas ügyvédet fogadott és így “megúszta” a
falúban gyakorolt lefejezését!
Igen, a cserkészet egyik titka a játszva, szórakoztatva tanítás. Még a regös szinten is ilyen beleéléssel sajátítják el
a fiatalok a magyarság szokásait és gyönyörét!

11. oldal
Amerikába, Ohio állam Cleveland városába az 1950-es évek elején megérkeztek az oroszok elıl
menekülô emigránsok és magukkal hozták a cserkész mozgalom ismeretét. Ezek a
cserkészvezetık, a világon szétszórt társaikkal együtt, alapították meg a Magyar Cserkész
Szövetséget külföldön (a kommunista hatalom által Magyarországon betiltott Cserkész
Szövetség utódaként), hogy folytassák a cserkészmunkát és, hogy átmentsék a magyar nemzeti
öntudatot. 1951-ben megalakult egy fiú és egy leány cserkészcsapat, majd a város másik oldalán
még egy fiú és még egy leány csapat.
A négy csapat fenntartó testülete, a clevelandi Cserkész Barátok Köre 1960-ban megvett egy
területet, hogy legyen a cserkészeknek saját helyük kirándulni, táborozni. A terület 150 acre
(kb. 60 hektár) nagyságú, erdı és mezı, Cleveland-tól kb. 60 mérföldre (100 km.-re) keletre,
autóval egy óra távolságra van. Az évek folyamán fürdésre, csónakázásra alkalmas tavat (kb. 5
acre / 2 hektár nagyságú), strandot csináltunk, fenyıket ültettünk. Késıbb barakkokat, pavilon
épületet építettünk, kutakat fúrtunk, parkolóhelyet csináltunk. Nyaraláshoz való telkeket
kijelöltünk és cserkészeknek, támogatóknak eladtuk.
Önerınkbıl fizettük a telekvétel, a fejlesztés, az építés költségeit és önerınkbıl végeztük a
munkákat.
Hétvégi kirándulások, portyák, nyári és téli csapattáborok, cserkésznapok, céllövések,
vizicsaták, munkanapok mindig voltak, pezsgett az élet. Mivel vadterület volt, hódgátakat
romboltunk, csörgı és más kigyót lıttünk. A helyiek nem mindig voltak barátságosak, egy éjjel
fel is gyujtottak egy pajtaépületet.
Villany csak a pavilonban volt -és van-, nyári táborok, cserkésznapok alkalmából jégszekrényt
vittünk ki. Fızéshez a rezsókat, gázpalackokat, ivóvizet mindig vittük.
De mindenki szerette a parkot, élvezte a városi környezetbôl való kikapcsolódást -még a sok
szúnyogot és bögölyszerő, csípı bogarakat sem bánta.
Az 1980-as években díszkaput állitottunk a bejáratnál és emléket állitottunk a II. világháború
magyar katonáinak és az 1956-os szabadságharc hıseinek.
Sajnos a helyiek sok kárt okoztak, betörték a barakkok falait, megrongálták a kutakat, stb. Ezek
javitása mind többlet munkát és költséget jelentett. A lerombolt emlékmővek helyett a városban
lévı Cserkészházban újakat állítottunk. Próbálunk egy állandó gondnokot elhelyezni a park
területén, aki felelıs lenne a park biztonságáért és karbantartásáért.
Az elmúlt tíz évben ritkán használjuk a cserkészparkot nyári csapattáborokra. A park környéke
beépült, portya helyekre nem alkalmas. De azért hétvégi kirándulásokra gyakran használjuk,
fıleg tavasszal és ôsszel. Túlélési hétvégeket tartunk télen. Sokszor volt fél méteres hó.
A Teleki Cserkésztanya eléggé primitív, kevés modern felszereléssel. Ennek ellenére az elmúlt
44 év alatt több mint ezer cserkész szerette meg ott a természetet és sok jó élménnyel
gazdagodott.
TANYAPARANCSNOKOK
1960 - 1962
Borosdy Gyula
1962 - 1972
Szappanos István
1972 - 1974
Szappanos Tamás
1974 - 1977
Borosdy Bánk
1980 - 1988
Szentkirályi Ödön
1989 Daróczy Péter
Szentkirályi Ödön, cscst
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Október 16-24. között Nagybánya egy kicsit a világ magyar
cserkészetének központjává válik, itt tartja ugyanis harmadik
cserkésztiszti tanfolyamát, azaz legfelsıbbfokú vezetıképzését a
Magyar Cserkészszövetségek Fóruma. A szervezet ıszi ülése –
amelyen minden magyar cserkészszövetség elnöksége jelen lesz
Magyarország, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja és Erdély mellett
Nyugat-Európából és a tengeren-túlról – ugyancsak Nagybányán
zajlik.
Cserkésztiszt az, aki cserkészcsapatot vezet. Ideális esetben minden
cserkészszövetség maga szervezné meg saját tisztképzését, a legtöbb
szövetség azonban ezt nem engedheti meg magának. Másrészt a
szervezık fontosnak tartják, hogy a magyar cserkészet legfelsı
vezetıinek rálátása legyen egymás dolgaira, hogy összmagyarságban
gondolkozzanak, együttmőködjenek, tanuljanak egymástól. A változó helyszínekkel azt szeretnék elérni, hogy
a jelöltek otthonosan mozogjanak a Kárpát-medencében és átfogó képet kapjanak a magyarságról, a magyar
cserkészetrıl.
A megelızı két cserkésztiszti tanfolyam helyszínei a Felvidék (2002) és a Vajdaság (2003) voltak. Az idei
képzésen kb. 15 tisztjelölt és ugyanannyi kiképzı vesz részt, akik – Kárpátalját leszámítva – az említett
régiókból érkeznek Nagybányára és a Teleki Magyar Házban vernek tábort. A tábor parancsnoka Szemerédi
Tibor (Bécs) lesz, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség részérıl, aki a korábbi két tanfolyamot is vezette.
Ugyancsak az említett idıszakban, október 21-24. között zajlik Nagybányán a Magyar Cserkészszövetségek
Fórumának ıszi ülése. Ezen a világszerte mőködı összes magyar cserkészszövetség – a magyarországi,
romániai, kárpátaljai, szlovákiai, vajdasági szervezetek, valamint a Magyar Cserkészlány Szövetség, a
Horvátországi Magyarok Cserkészcsapata és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (Nyugat-Európa és a
tengerentúl) – elnöksége jelen lesz. A résztvevık 22-én a várossal és környékével ismerkednek. Október 23-án
kerül sor a tulajdonképpeni ülésre, majd találkoznak a cserkésztiszti tanfolyam jelöltjeivel. Este
fogadalomtétellel és közös ünnepléssel ér véget a program.
Hasonló Fórum-ülés kettı van egy évben. A tavaszit mindig Budapesten tartják. Az ıszi tanácskozás
tulajdonképpen vándorülés és többek között azért ısszel kerül rá sor, mert az egész tisztképzı vezérfonala az
‘56-os forradalom. A tábor vezetıje, Szemerédi Tibor személyesen is részt vett a magyar nép
szabadságharcában – ezért is kellett Ausztriába emigrálnia – így érzelmi szálak is kötik az akkori
eseményekhez. Személyes megemlékezése minden évben különösen közelivé, élıvé teszi a képzés ezen
pontját.
Bányavidéki Új Szó
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Mátyás király összehívta 2004. szeptember 25/26-ára az
egész európai cserkészkerület 10 és 14 év közötti vitéz
cserkészeit, hogy segítsenek neki és hozzák vissza a
magyar koronát az osztrák császártól. De a sok aranyat,
amit Lipót császár követelt a magyar koronáért, elıször
mindenki segítségével meg kellett szerezni.
Erre a nagy útra indult el két akadálypályán 10 ırs, hogy
lel e mé n ye s sé g ük ke l, c se rk és zt ud ás u kk al és
ügyességükkel minél több aranyat szedjenek össze.
Különbözı feladatok vártak rájuk az úton, csábítások,
hogy adjanak le aranyukból. A magukkal hozott és az
úton szerzett aranyat mindenhol és mindenkor meg
kellett védeni. Éjjel is ırséget álltak az ırsök, hogy
aranyuk biztonságban és ırizet alatt legyen.
Másnap reggeli után Vitéz János nagyváradi püspök
vezetésével a vitéz cserkészek elindulnak Bécsújhelyre,
mert a császár ott várt rájuk csapatostól. Mikor Lipót
meglátta, hogy micsoda sereggel jöttek a magyarok,
nagyon megijedt. A császárhoz csak a legderekasabb és leggyorsabbak juthattak el, ezért egy
rohampályán az ırsök bemutatták, hogy kik a leggyorsabbak.
A sok különbözı feladat megoldása után összejött az a sok arany, amit Lipót császár követelt a
magyaroktól és egy küldöttség elment a császárhoz, hogy visszavásárolja aranyért a magyar koronát.
Utána ezzel is megkoronázták Mátyást, és végre teljes értékő magyar királlyá válhatott.
A király megköszönte messzirıl jött vitézei segítségét és nagy „Éljen Mátyás király” kiáltásokkal
éltettük a királyt!
Az ırsök pedig a feladatok elvégzéséért pontokat szereztek és az akadályverseny végén kitudódott,
hogy kik voltak a legügyesebbek. Sem a szakadó esı, sem a sok-sok kiló téglacipelés nem rontotta el a
kedvünket.
Mindenki élményekkel telve tért vissza csapatához.

A KRÓNIKÁS
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1463-ban Mátyás visszaszerzi III.Frigyestıl a koronát.
Csomózás
1.Állomás:

Mátyás összehívja Budára a vármegyék küldötteit akik
aranyat hoznak. Saját kincstárából még feltölti az urakat
arannyal és Vitéz János nagyváradi püspök vezetésével
elindulnak Bécsbe. Figyelmezteti ıket arra, hogy az aranyra
nagyon vigyázzanak, mert rengeteg a kósza török, cseh, és
osztrák arrafelé, és a közbiztonság ezért nem olyan jó.
Viszont menjenek be Visegrádra, mert ott egy titkos
küldetés is vár rájuk.

Feladat:

Hordágyat készíteni, amin az ırs viszi a teljes felszerelését
és az aranyakat.
(10 db tégla)
A megfelelı felszerelés ellenırzése.
CSI. - ponyvából csinálja
CSII. csomózza fából
sok kötél, fa, aranykövek/tégla, pajzsok, címerek, díszítı
rongyok, trón, ponyvák

Kellékek:

Pontozás:

tégla
5 pont
bajusz
1 pont
holló
1 pont
hordágy
5 pont
összmunka
4 pont
magyar beszéd 3 pont

Indulás elıtt a király menetlevelet oszt (pontozó lap), jelszót ad mindenkinek és megadja az idulási irányt.
Nem idıre megy, hanem az érkezés után el kell kezdeni a hordágy készítést.
indulás

Elsısegély, ügyesség, rovásírás CsII
2. Állomás:

2 segítı

Amint Visegrád felé mennek, találkoznak egy felborult szekér mellett síró emberrel. Elmondja, hogy
kirabolták, és meg is sebesült a dulakodásban, de a legnagyobb baj az, hogy épp a Corvinákhoz szállította
a könyveket, de az útonállók mindnnek letépték a borítóját.Kéri ıket, hogy segítsenek a könyveket
megjavítani, és vigyék is el Visegrádra, ha már úgy is oda mennek.

Feladat:

A Corvinákra borítót rakni, majd krumplinyomdával rányomni az ırs nevét.
A sebesültet ellátni.
CS II rovásírással is írja rá!! 15 percnél nem lehet tovább dolgozni.

Kellékek:

telefonkönyvek, vastag katalógusok, krumpli, festék, kartonlapok, ecset.
Fedıkötést alkalmazni és bokaficamot ellátni. (esetleg az ırs eü-csomagját haszn.)

15. oldal

Pontozás:

rovásírás
3 pont
Elsısegély
3 pont
fedılap (hollóval)
3 pont
összmunka
3 pont
magyar beszéd
3 pont
Az ember megköszöni a segítséget és megmutatja az útjelzıtáblát.

Figyelmesség
3. Állomás:

levélállomás

Mit láttak Mátyás udvarában? Fel kell írni.

Lopózkodás, csendben lenni, rovásírás levelet megfejteni

2 segítı

4. Állomás:
Találkoznak egy magyar katonával, aki csendre
inti ıket, mert a közelben törökök tanyáznak.Már régóta itt
leskelıdik és azt is kileste, hogy valamit dugdosnak a
sátrukban. Most épp imádkoznak, tehát nem figyelnek.
Feladat: Mondja nekik, hogy kússzanak be a sátorba, és lopják
ki a ládából azt a valamit, de vigyázzanak, hogy nehogy
elfogják ıket, mert akkor nagy bajba kerülnek, és túszként ott
kell hagyniuk valakit, vagy 2 aranyukat.
Cs I-nek tükörírással levél, Cs II-nek
rovásírással
Kellékek:

török jelmez, sátor, levelek, katonaruha,
számháborúszámok
Pontozás:
lopózkodás
5 pont
levél megfejt. 5 pont
összmunka
5 pont
magy. besz.
5 pont
Akik hangosak, azokat el lehet kapni, és vagy túszként ottfogni,
vagy megalkudni az árban (aranyból elvenni). Az ır ezért
távolabb imádkozik, és futhat utánuk.
A levélben az van megírva, hogy rakják fel a számokat, mert az ellénséges területen csak az tud átjutni, aki elég gyors
ahhoz, hogy ne olvassák le a védelmet adó keresztig (keresztút is jó!). A „túszt,” ha az ırs már elment, akkor utánuk
engedi, de ad egy fehér kendıt, amit hordani kell.

Jel,iránytartás

2 segítı

5. Állomás:

A következı helyen olasz cukrászok vertek tanyát, akik Visegrádról jönnek, és éppen lakomáznak.
Épp olyan új olasz finomságokkal tömik magukat, de aranyért szívesen adnának belıle. Mézes-mázas
szavakkal próbálják rávenni ıket az üzletre. Van még jó boruk is, azzal is kínálgatják ıket.

Feladat:

Amennyiben sikerül eladni a tortát aranyért, az az ırs gyengeségét mutatja.
A boroskancsón legyen „rosz víz” jel. Ha isznak, akkor egy tag ottmarad, mert beteg lett. Üvegek is
legyenek jó-, ill. rosszvíz jellel és tartalommal.

Kellékek:

Cukrászjelmez, habverı, edények, fakanál, torták, szigetelı habból festett sütik, boros-kancsó jól
elsózott vízzel.

Pontozás:

Vesznek tortát

3 aranytéglát el kell venni

16. oldal
Összmunka
5 pont
magy. besz.
5 pont
Ha isznak, egy tag „beteg” lesz és ottmarad, s a többi cipeli az egész felszerelést.
Az olaszok elmondják fokban az útirányt. 5 percnél ne legyen hosszabb!
Cs I-nek jobban körbeírni (újoncok miatt)

Kötélhíd, szellemi ügyesség, halászás, halismeret Cs II

5 segítı

6. Állomás:

Megérkeznek egy folyóhoz, ahol egy kötélhídon kell átmenni.
Jelszó, menlevél
Ott két ır van, akik foglyul ejtettek pár csehet. Ezeket kellene visszavinni az ırsnek a túlsó partra,mert
majd jön értük egy szekér.
Megkérik az ırsöt, hogy fogjanak pár halat. A halért aranyat adnak, mert hallották, hogy mire kell, és
épp most szerezték a foglyaiktól, de a Szent Koronáért szívesen odaadják.

Feladat:

Hídon átmenni, embereket áthordani, halat fogni, CsII- felismerni.

Kellékek:

kötelek hídhoz, esetleg deszka, botok, vékony zsinór, stiropol halak a szájukban kampóval, aranyak
királyi jellel, katonák (2), 3 rab.
Halakra morzéval nevüket ráírni, kopírozott képek pedig ráragasztva.

Pontozás:

átkelés
áthordás
halfogás

3 pont (vízbeesés mínusz)
3 pont
5 db hal – 1 aranytégla
halfelismerés

CsII minden jó egy
Útjel után felmenni a

Tőzismeret, ereszkedés, fızés, nyilazás,kıdobás

pont
várhoz.

5 segítı

7. Állomás:

A várba megérkezve jelszó és papírok után átadják a Corvinákat, majd Kinizsi Pál kihívja ıket férfias
versenyre (kıdobás, nyilazás).
Majd jön egy futár és kihirdeti, hogy háborúra készül az ország, ezért rendkívüli hadiadót kell fizetni
mindenkinek, aki a várban van. Ez vagy 1 arany, vagy pedig cserkészkönyvük/velemjárójuk.
Közben a katonák fızni akarnak, de nem tudnak egy bográcsot felakasztani.
A tőz pedig legyen csillagtőz alatta! Fızéshez való dolgok állnak sorban.

Feladat:

Nyilazás külömbözı nagyságú 3 tárgyra. 5 lövésük van!
Hadiadót fizetni. Mit lehet fızni az ott látható anyagokból és hogyan?
Bográcstartót felállítani (CsII), kıre teszik a bográcsot (CsI),
Észrevenni, hogy ez a tőz nem jó fızni (CsII)

Kellékek:

Nyilak, íj, 3 lufi vagy egyéb célpont, kıdobáshoz kı,

17. oldal
ágasfa 2 db., hosszú fa, kövek, bogrács, fızéshez való dolgok (krumpli, hagyma, olaj...)
3 katona a fekete seregbıl, 1 követ, dob, parancslevél, lepecsételt titkos levél.
Pontozás:

minden találat 5 lövés
kıdobás célban 5 dobás
fızésnél állvány
tüzet felismerik
recept

1 pont
1 pont
3 pont
3 pont (CsII)
5 pont

Riadó: le kell ereszkedni a várból! Nem lehet ugyan azon az úton megint lemenni,mert ott már veszélyes!
Kapnak még egy titkos levelet, amit csak a következı állomás után lehet kinyitniuk.
Útbaigazítják ıket.

Morze, népdal, kötélmunka - Gyır
8. Állomás:

Feladat:

2 segítı

Morzézik egy juhász síppal, hogy xxx lépésre van egy levél (CsII), CsI-nek énekli a kispásztor, hogy
mi a feladat.
Ez itt a betyárok titkos kincstároló helye.
Itt egy fán aranyak vannak, amibıl minden ırs vihet egyet, ha tudnak munkával, növénnyel, vagy
állatokkal kapcsolatos éneket.
CsII betyárosat is, vagy egy verset mondanak.
Morzét megérteni, fát megtalálni, onnan egy aranyat lehozni, énekelni.

Kellékek:

szótlan juhász, furulya, levél helyett deszkába vésve a fa helye,
hosszú kötél, hogy valakit fel tudjanak húzni.

Pontozás:

morze
ének
arany lehoz.
összmunka
magy. besz.

5 pont
3 pont
5 pont
5 pont
5 pont

Mivel a juhász nem beszél, csak a porba tudja rajzolni, hogy merre kell menni.
CsII –iránytő, CsI-nek rajzol egy útjelet. Mutatja még nekik, hogy siessenek, mert
sok a veszélyes ember és már esteledik.
Vissza a táborba, ahol nincs már meg a palota díszlete. Sátrat építenek, majd
vacsora jön. Az esetleg lemaradt túszok/betegek fehér kendıt hordjanak az AKI
végéig.
Éjjel is nagyon kell vigyázni az aranyakra, mert sok a tolvaj!!!!
Elkérjük a menetleveleket, KIM listát ..... és számolunk.
Reggeli után Vitéz János nagyváradi püspök vezetésével elindulnak Bécsújhelyre,
mert a császár ott van csapatostól. Mikor Lipót meglátta, hogy micsoda sereggel
jönnek a magyarok, nagyon megijedt. Az osztrákok útjukat állják, és csak azt a
200 vitézt engedik be a várba, akik a legderekasabbak.
Rohampálya:
1. Kifeszített kötelek
között szaladni
2. Súlyemelés
3. Egyensúly

(csengık)
(fán átdobott kötél végén súlyt felhúzni)
gerendán egyensúlyozni. (Fekvı fa )

18. oldal
4. Kötélmászás
5. Pányva (lasszó)

fán csengıt megkongatni
lófejre” dobni.

Kellékek:

kötél, rákötve egy tuskó, gerenda, kötelek, felkötni egy mászókötelet, csengık, stopperek, kolomp,
számológépek, írószerszám.

Pontozás:

Idıre megy, de az ırsi összidı mellett egyéni idıt is mérünk.
Ha valami nem sikerült meg kell ismételni.
CsI és CsII külön értékelve.

Az érkezésnél és indulásnál közös játék van.
Ha mindenki megérkezett, megszámoljuk az aranyakat, az emberveszteséget, elızı napi pontokat, KIM listát.
Átvesszük a koronát, majd énekelve Mátyáshoz vonulunk Sopronba, és ott mindenki megcsodálhatja a Szent Koronát,
majd ünnepi tor következik.

19. oldal

Megint megható eseményen vettünk részt... megint volt alkalom örülni annak, hogy a magyarság lángja ég a
fiataljainkban, sírtunk, mert meghatódtunk; hangosan nótáztunk, élveztük látni, hogy még mindig ennyi gyerek
cserkészkedik és énekli, tudja a magyar népdalokat... Ilyenkor Sík Sándor verse jut eszembe (Az Acélember):
Testvér – mondja az acélpillanat -Tudom: gyengének lenni nem szabad.
Tudom: a mi törvényünk állani:
Mi vagyunk a vezeték várai...
Az ismeretlen Igét hordja vállunk
Bennünket ideállítottak. Állunk.
Bennünket is ideállítottak és állunk!! 1955 óta él és aktív a 39 sz. leánycserkészcsapat! Milyen nagy szó ez!!
Tegnap Benavídezen (a Honfiék gyönyörü tanyáján) Benkö Teri 4 év munka után átadta a csapat vezetését
Szeley Cynthinek, aki most jött vissza egy év után Magyarországról mint ZIK ösztöndíjas. Teri nagy
lelkesedéssel és felelösséggel vezette a lánycsapatot önzetlenül, szeretettel, egyetemi tanulása mellett. Cynthi
fiatal vezetö, még tapasztalatlan, de mégis vállalta és lelkesen csinálja. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy anyja
német és otthon németül is beszélnek... de emellett magyarul is... nagy szó!! Mindkét cserkészvezetı valódi
példakép!
Mikor kiértünk Benavídezre, már éreztük a finom sültkolbász szagát ... hamarosan kaptunk is finom vacsorát,
a híres argentin “csoripánt”. Azután leültünk a tûz köré... és máris nótáztunk, mindannyian együtt,
kiscserkészek, cserkészek, szülık... mindenkit egyaránt elkapott a tüz melege, a cserkészszellem, a sok emlék,
a magyarság és az a gondolat, hogy milyen jó magyar cserkésznek lenni!
Több komoly gondolat hangzott el... Máter Bodolai, a csapat alapítójának szavait felolvasták. Váci Mihály
verse is elhangzott:
Nem elég a célt látni;
Járható útja kell!
Nem elég útra lelni,
Az úton menni kell!
Egyedül is! Elsönek,
Elöl indulni el!
Nem elég elindulni,
De mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
Aki vezetni mer!
Egy nagyon megható szertartás alatt megtörtént a parancsnoki átadás... hulltak a könnyek, elakadtak a
szavak...a cserkészlányok egymást ölelték, biztatták...
Nehéz elmesélni, hogy milyen volt... nehéz átadni azt a sok érzést... megható volt, jó volt, öröm volt látni,
hogy fiataljaink milyen lelkesek -- még mindig. Érdemes!! Érdemes tovább küzdeni és csinálni azt, ami ránk
van bízva!
Teri: köszönjük sok munkádat!! Cynthi: köszönjük, hogy vállaltad!!
(Lajtaváryné Benedek Zsuzsi sbenedek@arnet.com.ar)

20. oldal

KONZERVFUTÁS
Az indulók felállnak a rajtvonalra. A célvonal 10-15 méternyire van. Minden induló 33 üres konzervdobozt kap. Adott jelre ezeken lépegetve kell a célvonal felé elindulniuk, anélkül, hogy lábuk a földet érintené. A fiúk tehát a rajtvonalon felállnak két dobozra, majd indításkor a harmadikat maguk elé a földre téve, egyik lábukkal arra
lépnek, a felszabadult dobozt, pedig felemelve maguk elé teszik, és így tovább. Aki
szerencsésen elıször éri el a célvonalat, megkapja a „konzervbajnok” címet. A verseny
elıtt tisztázandó, mi lesz annak a sorsa, aki lábával közben a földet érinti: kiesik-e
azonnal, vagy esetleg újra kezdheti.

LOVASCSATA
Elıvigyázatosságból csak egészen puha talajon (pl. homokban) vagy térdig érı vízben
játszhatjuk. A játszók két pártra oszlanak. Az erısebbek a kisebbeket a nyakukba
veszik. Aztán a két fél „egymásra ront”, hogy nyakáról, vagy „paripájával” együtt
lerántsák. A „lovak” természetesen
nem harcolnak. Az ilyen játék, ha
valaki nem mérsékeli, túlságosan hevessé válhat. Ezért ajánlatos
idısebb vezetıknek ellenırizni.

KAKASVIADAL
A kakasviadal mindenkor mulatságos játék, amely a nézıket
szórakoztatja.
A két ellenfél leguggol, s térdük alá körülbelül egy méter hosszú
botot tesznek. Kezüket a bot alatt az alsólábszárnál
összekapcsolják. Az ellenfelek azon igyekeznek, hogy egymást
feldöntsék, ami elég könnyen sikerülhet, mert ily módon, guggoló helyzetben maradni igen nehéz.

PÁRBAJ CSERKÉSZCSERKÉSZ-MÓDRA
Vitás kimenetelő játékoknál a döntést sok esetben nyakkendımérkızésre lehet hárítani.
A cserkészek nyakkendıjüket egyik sarkánál fogva övükbe dugják. Saját nyakkendıjét senki sem foghatja le azzal a céllal, hogy

21. oldal

-Tehát interjút szeretnél tılem?
-Ha van rá idıd... - mondtam.
Isten mosolygott.
-Az én idım örökkévalóság. Milyen kérdések vannak a tarsolyodban?
-Mi az, ami legjobban meglep az emberiséggel kapcsolatban?
Isten így felelt:
-Az, hogy beleunnak a gyerekkorba. Siettetik, hogy felnıjenek és aztán újra
gyerekek szeretnének lenni. Az, hogy elvesztegetik az egészségüket a pénzkereset
érdekében, és aztán az összes pénzüket az egészségük helyreállítására költik. Az,
hogy miközben aggódva gondolnak a jövıre, elfelejtik a jelent, s így sem a
jelenben, sem a jövıben nem élnek. Az, hogy úgy élnek, mintha sohasem halnának
meg, és úgy halnak, mintha sohasem éltek volna.
Isten megfogta a kezemet, s egy ideig csendben maradtunk.
Aztán így kérdeztem:
-Te, mint szülı, mit tartasz fontosnak: mit kell a gyerekeidnek életük során
megtanulniuk?
Isten mosolyogva válaszolt:
-Tanulják meg azt, hogy nem kényszeríthetik ki senkinek a szeretetét. Amit megtehetnek, az az, hogy
engedik magukat szeretni. Tanulják meg azt, hogy ne méregessék magukat folyton másokhoz. Azt is tanulják
meg, hogy a gazdag ember nem az, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van igénye.
Azt is tanulják meg, hogy pillanatok alatt mély sebeket ejthetünk szeretteinken, de sok évig tart begyógyítani
ıket. Tanuljanak meg elnézınek, türelmesnek lenni. Tanulják meg, hogy vannak, akik igazán szeretik ıket,
csak egyszerően nem tudják kifejezni vagy kimutatni érzelmeiket. Tanulják meg, hogy nem mindig elég, ha
m á s o k
m e gb o c s át an ak
nekik.
Saját
maguknak is meg
kell bocsátaniuk.

22. oldal

1. Édes Jézus légy vendégünk,
áldd meg, amit adtál nékünk.
2. Atyánk, a föld minden javát jóságodból élvezzük.
Add, hogy a szent igazságot szomjúhozzuk, s éhezzük!
3. /székely asztali áldás/
Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek és árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bıven részünk,
Gondviselı Atyánk, könyörögve kérünk.
Ámen
4. Megígérted velünk leszel,
Asztalunknál velünk eszel,
Mint akárki, ha velünk ül.
Add uram, hogy közösségünk
Téged itt lásson vendégül.
5. Kevés hallal s pár kenyérrel
nagy tömeget jóllakattál.
Áldd meg, amit nekünk adtál,
soha egy embert se hagyjál
küzdeni az éhezéssel!
6. Áldj meg minket Úristen,
s ez adományaidat, amelyeket
a Te bıkezőségedbıl akarunk
magunkhoz venni a mi Urunk
Jézus Krisztus által.
7. /kiscserkészeknek/
Édes Jézus, ide hallgass,
éhes vagyok, mint a farkas!
Ámen

8. Te hívsz meg minket a lakomára,
az együttlétért Tied a hála.
Mert úgy szerettél emberré lettél,
kenyeret adtál, velünk is ettél.

Ámen

9. /kánonban énekelve/
Ételünket, italunkat áldd meg jó Atyánk!
10. Mindeneknek szemei Tebenned bíznak Uram,
mert Te adsz nekik eledelt alkalmas idıben
feltárod a Te szent kezeidet
és betöltesz minden élıket áldásoddal.
Dicsıség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek
Istennek
miképpen kezdetben vala most és mindenkor
és mindörökkön örökké. Ámen
Alleluja, Ámen.

23. oldal

Az alábbi cikket egy magyarországi újságból vettük át
Fekete Zsófia tanuló december 16-án érkezett Brazíliából Gyôrbe. Nyelvet tanul.
Harmadik generációs külföldi magyar, nehezen beszéli „anyanyelvét", ám cserkész ôrsvezetô akar lenni, és
ehhez magyarul kell vizsgát tenni…
Alighogy Brazíliában megkezdõdött a nyári szünet, Fekete Zsófia repülôre ült, hogy a gyôri Prohászkaiskolában napi hat-hét órát töltsön tanulással. Lakóhelyén, Sao Paulóban télen sincs ilyen hideg, ráadásul ott
éppen nyár van... A tizenöt éves Zsófia mégsem bánkódik az odahagyott nyár miatt. Azt mondja, élvezi a
prohászkás gyerekek társaságát.
A történelemórán hallottakból még nem sokat értett meg, az irodalom és a nyelvtan azonban jobban ment.
Odahaza néhány Petôfi-költeménnyel már megismertették. Nagyszülei is magyar kivándorlók – csak hát a
gyerekeik már portugálul tanultak az iskolában.
•

Miként lehet, hogy magyar származásod ellenére éppen úgy festesz, mint egy brazíliai portugál? –
kérdezzük Zsófiát, mire lopva a tükör elé áll. Bizonyára arra kíváncsi: hogyan is fest egy brazíliai portugál,
magyar szemmel…

•

Vendéglátói, Tóth György és felesége gondoskodnak Zsófia programjairól, segítségükre van kislányuk,
Kaszás-Tóth Cecília. A cserkészlányt a budapesti Tóth Zoltán kalauzolta a családhoz.
– New Yorkban találkoztam Dömötör Gáborral, az IBM korábbi dél-amerikai fônökével – meséli az
üzletviteli tanácsadással foglalkozó vállalkozó. A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség nevében arra kért,
keressük meg a módját, miként tanulhatnának hazánkban magyarul az egykori kivándorlók unokái.
Gimnazista gyerekek egy évre, vagy két és fél hónapra jönnének hazánkba tanulni. Addig is, amíg várjuk a
programban szívesen részt vevô magyar családok jelentkezését, tapasztalatszerzési szándékkal öt-hat
gimnáziumban elindítottuk a programot. A Kisalföld-Dunántúl régióból egyelôre a gyôri Prohászka és a
pápai református gimnázium vesz részt.

