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KMCSSZ Közgyőlése
Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2009.
március 28-án megtartotta teljes tisztújító
közgyőlését a Bodnár Gábor Cserkészházban,
Garfield, NJ, USA. Az idén a közgyőlést a
szokásos kétnapos Intézıbizottsági győléssel
összekapcsolva lett megtartva. A közgyőlésen
kerületeink és körzeteink vezetıi gárdája részt
vett. Az idén minden kerületünk képviselve
volt. Képviselık érkeztek Ausztráliából,
Argentínából,
Brazíliából,
Venezuelából,
nyugat Európából, Kanadából és természetesen
az Egyesült Államokból. A közgyőlés témaköre
az utolsó két év munkájának kiértékelése, a
következı
évek
várható
kihívásainak
Csoportos megbeszélés a közgyőlésen
összefoglalása és a Szövetség tisztikarának
megválasztása volt. Ezen túl megemlékeztünk
Sík Sándor születésének 120-ik évfordulójáról. A piarista pap-költı a magyar cserkész
pedagógiájának megalkotója, alkotását a mai magyar cserkészet úgy az anyaországban, határontúl
mint nyugaton cserkészmunkájának központi iránymutatónak tekinti.
A közgyőlést levélben üdvözölte a Sao Paulo-i Chászár Ede, a KMCSSZ legidısebb tiszteletbeli
elnöke. Az elnökség és a tisztviselık beszámoltak a szövetség helyzetérıl, a célkitőzések
haladásáról, nevelési eredményekrıl és a jövı kihívásairól. Errıl részletesebbet a KMCSSZ
honlapján (www.kmcssz.org) lehet olvasni. Az elkövetkezı két év feladatai között szerepeltek: a) a
nevelési programunk integrálása a mindennapi cserkészmunkába, b) “alumnink” azaz volt
cserkészeink, felnıttcserkészeink aktív bevonása munkánkba, c) fiatal vezetıink nagyobb
felelısségvállalásra való ösztönzése, d) külsıségeink felülvizsgálata, e) fenntartani a létezı
intézményeinket és kezdeményezéseinket, f) vezetık továbbképzése és vezetıi cserék folytatása, g)
vezetık támogatása több használható
anyaggal amely az interneten elérhetı,
h) cserkészetünk helytállása a társadalmi
normákkal szemben, és i) anyagi alapunk
hatékony beindítása. A délután folyamán
elnökséget (Lendvai-Lintner Imre, elnök;
Dömötör Gábor, alelnök; Szórád Gábor,
fıtitkár; és Szentkirályi Pál, vezetıtiszt) és
egyéb tisztviselıket választott a Közgyőlés.
Este bensıséges tábortőz keretén belül a
több mint 40 cserkész a 2010-ben esedékes
magyar cserkészet 100 éves évfordulójáról
emlékezet meg. Ezután a KMCSSZ új
vezetıségének alkalma nyílt elbeszélgetni
egymással és informálisan megbeszélni
azokat a kérdéseket, amelyek a KMCSSZ
jövıjét befolyásolják.

Az új próbarendszer bemutatása
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A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
Felvidéken tartotta tavaszi ülését
A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF) 2009 május 9-én, Paláston (Felvidék) tartotta
idei elsı ülését. Az ülésen megjelent az anyaországi két szövetség (MCSLSZ és MCSSZ) mellett az
erdélyi (RMCSSZ), felvidéki (SZMCS), kárpátaljai (KáMCSSZ), vajdasági (VMCSSZ) és a nyugati
(KMCSSZ) magyar cserkészszövetségek elnökei és fıbb tisztségviselıi.

MCSSZF Hírek:

Az elızetes
megállapodások
értelmében
lengyel-magyar
kisebbségi cserkész
konferenciára
október 23-25.
között kerül sor az
ukrajnai Lvovban
(Lemberg).

Az ülés résztvevıi meghallgatták a tagszövetségek beszámolóit az elmúlt idıszak eseményeirıl
majd tárgyaltak az SZMCS által kiadott Cserkész c. lap további fejlesztési feladatairól. (A Cserkész
a szövetségek közös cserkészlapja). Tapasztalat cserét tartottak a 2008-as bécsi Betlehem Láng
átvételérıl és a múlt novemberben tartott lengyel-magyar cserkészszövetségek találkozójáról. Nagy
megelégedéssel hallották, hogy a lengyel testvérszövetségek a MCSSZF mintájára egy saját
Fórumot alapítanak, melynek feladata a nyolc létezı (fıleg kisebbségi) cserkészszövetség
összetartása lesz.
A tanácskozás két további fontos részeként a MCSSZF céljairól tartott ötletbörzén sikerült a
legfontosabb célok megállapítása. Ezekre a délután folyamán elızetes tervek készültek. Szintén
határoztak a MCSSZF további vezetıképzı tevékenységérıl. A három élő próbálkozásban új
csapatparancsnokok kiképzése, magasabb szintő cserkészvezetı, azaz -tisztségviselı-képzés és
vezetıi szaktovábbképzés (például pályázatírásban) szerepel. Ezeknek a részleteit egy öttagú
bizottság dolgozza ki.
Összeállították a MCSSZF közös programjainak listáját az elkövetkezendı hónapokra:
Magyar Együttartozás Tüze (világszerte, augusztus 20)
MCSSZF ıszi ülése (Szabadka, 2009. szeptember 18-21.)
Betlehemi Békeláng (Bécs, december)
Nyugati emléktúra 2010. ápr. 30-máj. 2 között a KMCSSZ emlékhelyeinek meglátogatására, egyben
MCSSZF tavaszi győlése.
E mellett a jubileumi 2010 (elsı magyar cserkészcsapat beindulása) és 2012 évek (a Magyar
Cserkészszövetség megalakulása) közti idı nagyobb horderejő eseményeinek tervezését is
beindították.

Negyven éves a garfieldi Bodnár Gábor Cserkészház
A táboron kívül, hol érzi leginkább otthon magát a cserkész? A
csapatotthonban!
A garfieldi csapatok olyan szerencsés
helyzetben vannak már négy évtizede, hogy nagyszerő
cserkészházban találkozhatnak.
Ezt a fontos évfordulót
ünnepelték március 21-én.

Tábori áhitat

Több mint 130-an győltek össze a Bodnár Gábor
Cserkészházban, hogy megünnepeljék ezt az évfordulót.
Marshall Tamás csapatparancsnok köszöntötte az
egybegyőlteket, és méltatta a volt parancsnokokat és fenntartó
testületi vezetıket. Külön köszöntötte Bodnár Gáborné, Ági
nénit, volt parancsnokot, aki 40 évvel ezelıtt szorgalmazta a
ház vételét. Ennek történetét egy vidám mősor keretében adták
elı a csapatok jelenlegi tagjai.
A mősor egy része
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Gyakorlati anyag
Morzeállomás
ADÓÁLLOMÁS

VÉTELÁLLOMÁS

Beosztások
1. Jeladó (táblával vagy lámpával)
2. Súgó (mondja a szöveget: ti és tá)
3. Megfigyelı= Vezetı
(figyeli a másik állomás visszajelzését)
Felhívás
Lámpa és síp: ─●─●─ (nk) vagy: ●● ●● ●● (iii)
Tábla:

Beosztások
1.Megfigyelı = Vezetı (nézi a jeleket és
mondja a szöveget ti és tával) )
2. Jegyzı (írja a szöveget)
3. Jeladó (adja a válaszjeleket)
Válasz
Lámpa és síp: ─●─ (k) vagy: ●● ●● ●● (iii)
Tábla:

Körözni amég válaszolnak
Ha nem válaszolnak akkor probáld késıbb újra.
Üzenet leadás
Akkor kezd, ha megkaptad a visszajelzést.
A súgó mondja a szöveget betüként (ti és tával).
A megfigyelı nézi hogy megérteték a betőt vagy nem. Ha nem
érteték meg akkor ismételni kell.
Lámpa: Rakd a lámpát egy stabil alapra és takard el egy deszkával.
Ne fogd kézbe mert a kezed mozog! Ne legyen más fény melette
ami zavarhat.
Pont (ti) = 1 Vonás (tá) = 5 (számold magadban)
Betüvég = szünet, szovég hosszabb szünet,
Síp:
Pont (ti) = 1
Vonás (tá) = 5 (számold magadban)
Tábla:

Körözni
Kétség esetén ismételd az adóállomás jeleit

Pont (ti)

Vonás (tá)

1x Betüvég
2x Szóvég
3x Üzenetvég
tévedés: ●●●●●●●● Ha valamit rosszul adtál le
Üzenet vége
Lámpa és síp: ● ─●─● (ar)
Tábla:

Körözni amég válaszolnak
Tipp
-A gyakorlat elıtt beszéljétek meg, hogy melyik csorport kezdi és
mikor.
-A jeleket egyenletesen adjátok le.
-A vonás 5x hosszabb mint a pont.
-Üzemjeleket egyben kell leadni nem mint két bető.
-A szöveg legyen rövid és egyszerő.
-Számokat nem kell külön bejelenteni.

Üzenet vétel
A megfigyelı mondja a jeleket (ti vagy tá)
A jegyzı ezeket felírja.
Minden bető után visza kell jelezni, hogy megértetétek vagy
nem.
Lámpa és síp:
● = értettem vagy
─ = nem értettem
Tábla:

értettem
nem értettem
Egyéb üzemjelek: (nem nemzetközi)
kezdjétek elıröl: ─●─ ● ─● ● (kl)
üzenjetek lassaban: ● ● ─ ─ ● ─● ● (ül)
nem látunk jól: ─●● ─● ●(nl)
meg kell szakítani: ●●●● ─● ● (sl)
várjatok: ●●●─● ─● ● (vl)
befejeztük: ─●●●● ─● ● (bl)
Válasz
Lámpa és síp: ●─●─● (ar)
Tábla:

Körözni
Távolságok nappal:
Tábla: -2km
Karok: -500m
Síp: -500m

Távolságok éjjel:
Fényszóró: 50km
Gázlámpa: -5km
Elemlámpa: -2km
Síp:
-1km

Jablonkay Péter cscst.,
Balingen, Németország
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Európai kerület 31. regöstábora
Virágvasárnap kezdıdött a tábor.
Mivel a tárgykör az idén a
BETYÁRVILÁG volt, minden
ezzel állt kapcsolatban. A
korcsoportokba
osztott
cserkészek a regös munkát
különbözı
foglalkozásokon
végezték.
A résztvevık filmet nézhettek
arról, hogy kik is voltak a
betyárok, majd több elıadásban
ismerkedhettek meg az akkori
történelmi
háttérrel.
Saját
kiadású
cd-rıl
pedig
betyártörténeteket,
legendákat
hallgattak. Egy pár híres betyár
sorsáról
hallott
mesékbıl,
balladákból, dalokból késıbb
vetélkedıt is tartottunk. Sorra
kerültek a használati eszközök, a
szokások és a hitélet is.

Kis betyárok

A cserkészet
mint életforma, harc
önmagunkkal
halálunk órájáig (gTP)

Az egyik csoport munkája a faragás volt, de
lehetett karikás ostort is készíteni és a használatát
gyakorolni. Lehetett vagy citera csoportba menni,
vagy énekelni. A nemezelés mindenkinek nagyon
tetszett, és egymás után készültek a jobbnál-jobb
tarisznyák és egyéb alkalmatosságok. Konthur
Marika és dr. Makovi Susan vezetésével gyönyörő
népdalokat tanult mindenki.
Mondanom sem kell, hogy azért a legnépszerőbb a
néptánc volt. Minden nap több órában
gyakorolhattak a lányok és fiúk. Kiváló
tánctanárok segítették ezt a munkát. Itt is
korcsoportok szerint folyt a tanítás. A nagyobbakat
Bilicki Viktor és Tímea, a kisebbeket Klement
Nándor és Bea tanította.
Húsvét vasárnapján a lelkes közönség bemutatókat
láthatott a táborban tanultakból: Így a fiúk botolót,
míg a lányok üveges táncot mutattak be, majd a
páros táncaikat is elıadták.

Természetesen nem csak vigadalom volt, hanem
felkészülés is a húsvétra. Passióval, egyházi énekek
tanulásával hangolódtunk rá az ünnepekre. A
szolgálatot Molnár Ottó atya végezte, aki Párizsból
minden évben igyekszik eljönni és velünk ünnepelni.
A feltámadási mise után szokásos magyar asztal várt
bennünket: fıtt sonka, tojás kaláccsal és még sok
minden egyéb finomsággal. Utána pedig táncház
kivilágos-kivirradtig!
A hajnalig tartó táncház ellenére húsvéthétfın a fiúk
igen korán és szokatlanul csendben keltek. A zenészek
is elıhozták hangszereiket, és elkezdıdött a lányok
számára a zenés ébresztı:
„Bonchidai menyecskék, ugrálnak, mint a kecskék,
Hazamennek vizesen, csókot adnak szívesen.“
A félkörbe felállt összes fiúk (kb. 30-an) elmondták a
locsoló versüket, és minden lányt sorba meglocsoltak.
Ilyenkor a lányok illedelmesen sikoltoznak, de
valójában nagyon is örülnek! A locsolás jutalma hol
piros tojás, hol csokinyuszi, hol pedig valódi puszi
volt!
Az utolsó zászlólevonásnál pedig sok könny hullott,
mert az elválás mindig nagyon nehéz. A zenekar még
egy éneket elhúzott:
„Haza is kéne már menni...“ Ezzel véget is ért a tábor.
Összefoglalva: Majdnem 120 résztvevı, ebbıl 70
gyerek. Színvonalas elıadások, nagyszerő hangulat és
közösségi érzés, sok áldozatos, segítı kéz munkája.
Így
neveljük
gyermekeinket,
cserkészeinket
magyarabb magyarrá, jobb emberré.
Köszönet dr. Konthur Zoltán kerületi regös elıadónak,
a feleségének és minden segítınek a jól sikerült
táborért. Jövı húsvétkor újra Lützensömmernben
leszünk! Mindenkit szeretettel várunk!
Jablonkay Lydia cst.
Stuttgart, Németország

A munkacsoportokban a gyerekek a betyárokról
kisebb színdarabokat írtak és adtak elı. Volt még
balladaéneklés, szavalás, a legkisebbek pedig
citeramuzsikával és versekkel léptek fel. A
citerázást az érdeklıdıknek Kovács László és
Nagy Vivien magyarországi mővészek tanították
be, akik a táboron végig részt is vettek, és
gyönyörő zenével emelték a hangulatot.
Csoportkép
MAGYAR
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Los Angeles-i Nemzetközi Cserkésznap
2009. március 29-én megtartottuk a már
hagyományossá vált évi nemzetközi cserkésznapot a
Long Beach városban lévı Will J. Reid BSA
cserkészparkban. 74 lengyel, 35 magyar, 31 örmény,
és 28 litván cserkész vett részt a félnapos
programon. Sajnos idén az ukrán cserkészek nem
vettek részt. A cserkészek mellett jelen volt 50-60
vendég és szülı.
A program zászlófelvonással és a cserkészindulók
eléneklésével kezdıdött. Aztán akadályversenyen,
nyolc állomásra osztva, másfél óráig ügyességi és
nemzeti tudást terjesztı versenyeken vettek részt a
cserkészek.
Mindegyik ırs magyar, lengyel,
örmény, és litván cserkészekbıl állt, így jobban
megismerhették egymást. Az akadályverseny után
mindenki vacsorázott. Mivel a lengyelek voltak a
vendéglátók idén, a vacsora jó részét ık készítették.
A cserkésznap ünnepélyes megnyitója
Vacsora után tábortüzet tartottunk, amelyet a lengyel
cserkészvezetı, Marek Tuszynski, vezetett kiválóan.
Népdalok eléneklése mellett, több tábortőzi mókát is bemutattak a cserkészek, igen jó hangulatban. Amint sötétedni kezdett,
mindenki lassan hazafelé indult, a lengyelek kivételével. İk a cserkésznapot egy hétvéggel megtoldották, hogy Los Angeles,
San Francisco, Sacramento, és Phoenix városok csapataiból résztvevı cserkészek még két napig a BSA Long Beach-i
parkjában táborozzanak. Feltőnıen magas szinten cserkészkednek.
Az idei cserkésznap megszervezését a különbözı cserkészszövetségek felváltva vállalják évrıl évre; idén a lengyelek
szervezték, jövıre pedig a magyarokra kerül a sor.
Az elsı nemzetközi cserkésznapot 35 évvel ezelıtt, 1974-ben, tartották Los Angeles-ben. Még a 70-es évek elején Bob
Stoessel BSA amerikai cserkészvezetı és Vladimir Baleika cseh cserkészvezetı megalapították az “International Fellowship of
Former Scouts and Guides” szervezetet, amelyhez magyar, litván, lengyel, észt, cseh, és lett cserkészek csatlakoztak. Ez a
csoport szervezte meg az elsı nemzetközi cserkésznapot. Öt évvel késıbb, 1979-ben, orosz és ukrán cserkészek is
csatlakoztak, valamint BSA és GSA cserkészek.
Sajnos ahogy az évek teltek több etnik cserkészcsoport kiesett az
eseménybıl. Ma csak négy csoport, magyar, lengyel, örmény és
litván maradt meg. Talán az ukránokat, akik az elmúlt években
csak egyszer vettek részt, számíthatjuk ötödiknek. 1974-tıl
2002-ig a nemzetközi cserkésznapot mindig bent, általában egy
templom termében tartották meg. De 2003-ban a Los Angeles-i
magyarok ezt vakmerıen megváltoztatták, és a nemzetközi
cserkésznapot a szabadba, egy parkba helyezték át. Ennek olyan
nagy sikere volt, hogy a következı évben, 2004-ben, kétszer
annyi cserkész jelent meg az eseményen.
A nemzetközi cserkésznap többféle módon pozitív a cserkészek
számára, de talán a legnagyobb elınye az, hogy a mi
cserkészeink látják, hogy vannak más nemzetiségő cserkészek is,
akik épp olyanok, mint mi magyarok. Látják, hogy ık is olyan
Játék közben
gonddal küzdenek mint mi és, hogy ık is minden eszközzel
próbálják fenntartani az etnik identitást. Azonkívül természetesen
sok új barátság születik az ilyen találkozókon. Már mindannyian alig várjuk a jövı évi Los Angeles-i nemzetközi
cserkésznapot!
Latkóczy-Osváth László cst.
Los Angeles, CA
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Ausztrál kerületünk hírei
Izgalmas és mozgalmas évnek nézünk elébe. A nyári táborral kezdtük, ami nagyszerően
sikerült. A cserkészek és a vezetık is, igen értékelték, hogy új helyre tudtak menni. Ugyanis az
ausztrál cserkészektıl vették bérbe a Gilwell-parkot, gyönyörő kitisztított táborhely, csak a
faanyag hiányzott az építkezéshez. A kerettörténet Nagy Lajos kora volt, amely komolyan
foglalkoztatta a cserkészeket. Elı tudták venni a múlt évi jamboreera készült tunikákat, a fiúk
erısen dolgoztak a páncélingeken, a lányok pedig csúcsos kalapokban díszelegtek. A látogató
napon szájtátva bámultuk, ahogy Nagy Lajos belovagolt, vértben, valódi lovon. Weber Melanie
öltözött be, olyan tökéletesen, hogy senki sem ismerte fel. Ismét rengeteg fénykép készült, amit,
most már szokás szerint, kiállítottunk a Hungarofest-en. Sokan jöttek megnézni és érdeklıdni a
csapatok munkájáról. A Hungarofest-en is alaposan kivettük részünket a munkából, valóban
látszott, hogy "a cserkész, ahol tud segít".

Pünkösdi cserkésztábor Ausztriában
Május 30-tól június 2-ig tartott az ausztriai körzet csapatainak (Bécs, Linz, Innsbruck) közös tábora
Lichtenbergben, Linz közelében. Összesen 32-en gyültünk össze a linzi 80. sz. Árpád és a bécsi 72. sz.
Széchenyi István cserkészcsapatokból. A gyerekek fıleg Linzbıl, a vezetık pedig nagyrészt Bécsbıl
érkeztek. A linzi csapat parancsnoka, Szakáts Júlia volt a táborparancsnok, aki egy nagyon élménydús
tábort készített elı és vezényelt le.
A keretmesénk a honfoglalás volt. Rögtön a tábornyitás után
megjelent nálunk egy táltos a múltból, aki egy idıgép
segítségével véletlenül nálunk termett, és elmesélt nekünk
mindent arról a helyrıl, ahonnan hozzánk érkezett. Beszélt
arról is, hogyan került a magyar nép a Kárpát-medencébe és
miért éppen oda, kikkel kellett megküzdeniük útjuk során és
megtudtuk azt is, ki az az Álmos, Elıd, Ond, Kond, Tas, Huba
és Töhötöm. Másnap a táltossal együtt visszamentünk mi is a
honfoglaláskori idıkbe, természetesen készítettünk nagyszerő
jelmezeket, hogy a múltban ne tőnjünk fel, és “élıben”
megismerkedhettünk Árpáddal és a többi vezérrel.
Harmandnap végignézhettük a vérszerzıdést is. Egy kisebb,
félnapos (illetve a nagylányırsnek egésznapos) portyán vettünk
részt, hogy szétnézhessünk honfoglaláskori hazánkban.
Vérszerzıdés

Természetesen jutott elég idı cserkészismereteink bıvítésére
is, fıleg az ırsvezetöjelöltek (akik sikeresen le is tették a
gyakorlati vizsgát) és az avantandók tanultak meg sokat.
Sok népi játékot játszottunk, volt népdaltanulás, rohampálya,
este tábortőz vicces mókákkal, számháború – egyszóval
minden, ami egy cserkésztáborban szokásos (sajnos esı is).
A tábor végén 3 kis- és 2 cserkészt fogadtunk nagy örömmel
testvéreinkké, és miután visszautaztunk ismét a jelenbe,
búcsút vettünk egymástól. Azt hiszem, hogy bár rövid, de
annál izgalmasabb, eseménydús, nagyszerő hangulatú
táborban vehettünk részt, és mindenki nevében
kijelenthetem: alig várjuk a következı, 2010-es pünkösdi
tábort!
Koleszár Virág (72. sz. Széchenyi István Cscs., Bécs)
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A táborhelytelen
Elıbb-utóbb minden cserkész személyes tapasztalat árán tanulja meg,
hogy mi a „táborhelytelen.” A virágos rét amely csizmanyelı
mocsárrá válik az esıben, a gyönyörő kilátás a hegytetıröl ami a
délutáni szélvihar miatt fogócskát játsszat a sátrakkal, vagy a csendes
erdei tisztás ahol a szomszédban levı céllövı pálya miatt nem lehet
aludni, mind a hibás táborhely-választásnak a jelei. Bár nem lehet
minden problémát kizárni, sok gondot okozó helyzetet ki lehet
kerülni.
Még mielıtt elhagyod a civilizációt, hogy az Isten szép természetében
barangoljál, érdemes ellenırizni a környéket térképen. Az elsı fontos
kérdés, hogy ki a terület tulajdonosa. Akár magán-, akár közterület,
engedélyt kell kérni, és ha nagyobb megmozdulásról van szó, okos ezt
írásban is megszerezni. Ha közterület, mint például állami erdı vagy
park, akkor is tisztában kell lenni a szabályokkal. Nagyszabású
táborok tervezésénél különösen fontos és célszerü a hatóságokkal
beszélni és terepszemlét tartani jóval az esemény elıtt.
A “táborhelytelen” legfeltőnıbb jele a veszélyesség. Az erıs sodrású folyó partja, a kihalt, düledezı fákkal teli erdırész, vagy az
omladozó szikla széle könnyen felismerhetı mint alkalmatlan hely. De ügyelni kell a rejtett veszélyekre is. A patak amelybıl
ivóvizet szerzel, nem szennyes-e? Az a száraz bozót a tisztás szélén milyen könnyen
gyulladna ki? Darázsfészek vagy medve-odú van-e a közelben?
Ha már engedélyezett és biztonságos helyet sikerült találni, az elérhetıséget is meg kell
fontolni. Ha baleset történik, milyen könnyen lehet orvoshoz jutni? Nagyobb
táboroknál a felszerelést, anyagot és élelmet hogyan juttatod a helyszínre? Lámákat
nem lehet mindenhol bérelni...
Akármilyen szép, vagy érdekes, vagy kalandos a hely, ha nem eléggé nagy, az is
“táborhelytelen”. Az a hely ami megfelel egy ırsnek nem feltétlenül alkalmas egy
csapatnak - ne is beszéljünk a kipányványozott lámákról.
Az elsıbbségi sorrendben csak ezek után következik a kényelem. De ez nem azt jelenti,
hogy nem fontos. Van ivóvíz a
közelben? Tőzifa? Mennyire
szeles vagy napos a hely?
Poros, sáros, gyökeres vagy
köves? Tüskés bozóttal van-e
belepve? Vagy csalánnal? Sok
a szúnyog vagy a kullancs? Mennyire forgalmas, bőzös vagy zajos? ...és
talán a leggyakrabban felmerülı kérdés: lejtıs, hepehupás vagy lapos-e a
föld?
Azt is ki kell értékelni, hogy milyen jól rendezhetı be a terület. Hova kerül a
sátor? A tábortőz? A vízhordó? A konyha? Merre lesz a latrina? Ha nagy
táborról van szó, lesz- e zászlótér? Kórház? Ebédlı? Kápolna? Kell-e lámakarám? Sok mindenre kell gondolni.
És ha már ennyire belebonyolódtunk a jó táborhely feltételeibe, ne felejtsük
el az esztétikai szempontot. Legyen a hely szép.
Tehát, engedélyezett, biztonságos, könnyen elérhetı, megfelelı nagyságú,
kényelmes, praktikusan berendezhetı ...és szép... helyet kell keresni. Létezik
ilyen a földön egyáltalán? Létezni létezik, de nem sok. Ezerszer több
táborhelytelen van a világban mint táborhely. De hát ez nem gond egy
cserkésznek. Különösen olyannak aki ért a láma idomításhoz.
Benkı Zoltán cscst., Indianapolis, IN
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Magyar Cserkész
A külföldi magyar cserkészek lapja.
Megjelenik negyedévente.
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435, USA
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Szerkesztı: Szórád Gábor cscst.
Munkatársak: Benkı Zoltán cscst., Dala Irén cscst.,
Glaser János cscst., Jablonkay Péter cscst.,
Lendvai-Lintner Imre cscst.,

A cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket,
ötleteket az alábbi címre kérjük:
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Akadályverseny Fillmoreban
Az USA-beli és Kanadában élı cserkészeink nagy próbatétele az évi akadályverseny. İrsével a cserkész akkor mutatja be az év
folyamán elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteit. Az akadályverseny feladatai egy adott történelmi korba vannak beépítve, ezáltal
a cserkész egyben átéli a magyar történelemnek egyik szakaszát is. Cserkésztudását – a természtben való élést, az elsısegélyt nyujtást,
híradást, nyomolvasást, az építmények készítését, a tőzgyújtást, szabadtőzön való fızést és sok mást – egy kerettörténet szereplıjeként
kell felhasználnia.
A következı városokból voltak csapatok képviselve: Cleveland, Hamilton, Buffalo, Toronto, New York, Ottawa, Garfield, Montreal,
New Brunswick és Washington, DC.
Az akadályverseny megnyitásánál Károly Róbert felkért három családot (Drugeth, Kanizsai és Kont), hogy a kiskirályok által (Csák
Máté, Aba Amádé és Kán László) elrejtett Szentkoronát, jogart, és országalmát visszaszerezzék, és ezáltal az Anjou tronvárományost
megsegítsék. Nagy lelkesedéssel fogadták az összegyőlt cserkészek a feladatot.
A gyönyörő, napsütéses erdın és réteken keresztül három akadálypálya vezetett. A
három korosztály (10-12, 12-14, 14-18) saját korukhoz illı feladatokat kaptak.
Palacsinta sütés, nyílfej öntés, kötélhíd, elsısegély nyújtás, iránytő használat és sok
más kihívás várta az ırsöket. Örömmel jelenthetjük, hogy a király által kért ereklyék
mind megkerültek a délután folyamán.
Este, a verseny végeztével, mise és istentisztelet után, finom vacsora elfogyasztása
volt soron. Ezekután több mint háromszáz magyar cserkész győlt a hatalmas tábortőz
köré, hogy a ragyogó, csillagos ég alatt énekeljék népdalainkat és egymást
szórakoztassák találékony tábortőzi számaikkal, szereplésükkel. Megtudtuk, hogy
minként élte át Caro Roberto elsı találkozását a magyarokkal, miként szórakoztak a
középkori magyar gyerekek (igaz nagyon hasonlított az általunk ismert népjátékokhoz
kivéve, hogy a dal szövege az Anjou királyt emlegette). Különösen megható volt,
Mise a fenyıkatedrálisban
amikor a tapasztalt szervezık az akadálverseny elıkészítı törzsében beavattak több,
mint 15 fiatal vezetıt többéves szolgálatuk elismeréseként. Idén Karikó Lillian (Hamiltoni cserkészvezetı) húsz éves sikeres
akadályverseny szervezése után átadta a stafétabotot Varga Imrének (New Brunswick-i cserkészvezetı). Köszönjük Lili hosszú
szolgálatát, és reméljük Imre is legalább ilyen sikeres akadályverseny parancsnok lesz.

