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Ötvenharmadszor tartották meg a Clevelandi Cserkészbált
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2010
• Január
VK tábor
Argentína
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Idén az 53. hagyományos cserkészbálunkat
a Hilton Garden Inn, Carnegie báltermében
tartottuk. A bál elıtti fogadáson finom
elıételek vártak vendégeinkre. Ekkor volt
alkalom társalogni, és újra találkozni régen
nem látott barátokkal. A fogadás után a
kétszáz vendég helyet foglalt a
bálteremben lévı elegánsan megterített
asztaloknál. A mősorvezetık Eppleyné,
Tábor Hajnal és férje Chris köszöntették a
vendégeket magyarul és angolul. A
cserkészinduló eléneklése és az asztali
áldás után, a finoman elkészített vacsorára
kerül sor. Kávé és sütemény felszolgálása
után folytatódott a mősor. A mősorvezetık
bemutatták a bálrendezıket: Szélpálné,
Daróczy Zsuzsát és Györky Jóskát, a
tiszteletbeli vendégeinket: Bedy Balázst és
Szentkirályi Pált, és a négy helyi
csapatparancsnokot, Hokky Pétert, Kovács
Györgyöt, Rátoni-Nagyné Valit, és
Pigniczky Esztit. Majd Horváth Mihály
köszöntötte vendégjeinket és bemutatta
Szentkirályi Pált, aki a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség Vezetıtisztje, és aki a
szövetség nevében üdvözölte a bál
vendégeit. Ekkor már minden vendég
izgalommal várta az elsı- és másodbálozó
leányok bemutatását. Idén egy elsıbálozó

 
leány volt, Mörk Nina, aki Magyarországról volt
Clevelandban egyéves tanulmányi úton. A
másodbálozok, Kovács Krisztina, Stiasny Kriszti,
és Szélpál Zsófia, díszmagyarban voltak. A
bemutatás után a nyitó párok egy keringıvel
megnyitották a bált. A szülık és nagyszülık
büszkén figyelték gyermekeiket és unokáikat,
visszagondolva arra az idıre, amikor ık
nyitottak.
A közönség nagy lelkesedéssel
fogadta a nyitópárok bemutatóját. Ezt követıen,
díszmagyarban öltözött regösök bemutattak egy
hagyományos Palotást, amelyet Eppleyné, Tábor
Hajnal és Tábor Mátyás tanított be. A bálon a
tánczenét a közkedvelt Magyar Kálmán és a
Kontinentál Tánc-zenekar szolgáltatta. Éjfélkor
egy meglepetés volt a vendégek
számára: a francia négyes
bemutatója. Idén volt 50 éve, hogy
a clevelandi cserkeszbálon a francia
négyes elıször lett bemutatva. Az
évek folyamán ez többször
megismétlıdött, mindig cserkész
szülık és volt cserkészek voltak a
táncosok. Ünneplésül francia
krémessel lettünk megvendégelve.
Kitőnı volt a zene és a hangulat
még hajnali fél háromkor is, amikor
a bál véget ért.
Szélpálné, Daróczy Zsuzsa cst.,



bál elnök, Cleveland, OH

2.

OLDAL

15. Cserkésznap május elsején Frankfurtban
ritkábban Münchenbıl és
Kölnbıl jönnek hozzánk. Az
idén még Berlinbıl is eljöttek,
600 km-rıl. Nekik különösen
örültünk, hiszen ritkán látott
vendégek nálunk.
Két korosztályban – cserkész és
rover/felnıtt – két pályán folyt a
verseny. Minden csapat játszott
minden más csapattal. A
csapatparancsnok és napostiszt
által kiválasztott bírók ügyeltek a
mérkızések tisztaságára,
sportszerőségére. A rover/felnıtt
pálya újdonság volt; eddig csak a
cserkészkorosztály vett részt a
tornán.

 
   
    
  

A frankfurti május elsejei
cserkésznap többéves,
majdhogynem évtizedes múltra
tekint vissza; az idén volt a
tizenötödik évforduló. 1994-ben
szervezte meg az akkori
csapatparancsnok az elsı ilyen
összejövetelt. Azóta megszakítás
nélkül, minden évben
lehetıségük van a németországi
kerület cserkészeinek, hogy ezen
a napon Frankfurtban
találkozhassanak. Most is a
Koltai család kertjében jöttünk
össze, kicsik és nagyok, fiatalok
és öregek, cserkészek és nemcserkészek, közel kétszázan.
Ez a nap jó lehetıség arra, hogy
a cserkészet
iránt
érdeklıdı,
azzal

A röplabdatornával
párhuzamosan a kiscserkészek és
fiatalabb vendéggyerekek
zsírkıbıl „varázsoltak” szebbnél
szebb tárgyakat, érmeket.
Eközben a cserkészszülık,
felnıtt cserkészek és a Fenntartó
Bizottság tagjai nekiláttak a
fızésnek. Hamarosan ropogott a
tőz a két hatalmas bogrács alatt,
és a borsos tokány
ínycsiklandozó illata lengte be a
kertet. Amíg az étel fıtt, akadt
idı az aktuális események
megvitatására és a régi emlékek
felidézésére.
Eljött az ebéd ideje. Rövid áldás
után az éhes társaság elmerült a
magyaros ízek élvezetében.

Ebéd után közös énekléssel és
körjátékokkal folytatódott a
program. A röplabdatorna utolsó
döntıi zajlottak. Jó hangulatban
gyorsan telt az idı. Közben a
szülık már az uzsonna
készítésén fáradoztak, tésztát
gyúrtak, lángost sütöttek. Aki
eddig nem jól tudta, most
megtanulhatta a tojás felütéstıl a
tésztagyúráson át a lángos sütés
fortélyait. Vajon miért kell a
közepébe lyukat vágni? Lehet,
hogy valaki mégis jobban szereti
púposan lyuk nélkül?
Az uzsonnaszünet után
következett a röplabdatorna
eredményhirdetése. Az elsı
helyezett mindkét pályán a
házigazda frankfurti csapat lett.
A tábortőznél a közelgı anyák
napja volt a téma. A csapatok a
mókában azt a feladatot kapták,
hogy meglepetést készítsenek az
édesanyáknak. A heidelbergiek
és berliniek verset faragtak és
szavaltak, a mainziak cirkuszi
mutatvánnyal készültek, a
frankfurtiak különleges süti
készítését mutatták be.
A napot jó cserkészszokás
szerint a szeretetkörrel és
zászlólevonással fejeztük be.
Jövıre ugyanitt találkozunk.
Klementné Kecskeméti Beáta st.

szimpatizáló,
de még nem
cserkész gyerekeket
és szülıket is meghívjuk,
hogy egy kis betekintést
nyerjenek a cserkészéletbe.
Persze a nap fı programpontja a
röplabdatorna, aminek a célja a
vándorkupa elnyerése. A
Németország különbözı
városaiból érkezı csapatok
mérik itt össze erejüket,
tudásukat és ügyességüket.
Általában Mainzból,
Heidelbergbıl, Stuttgartból,
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Gyakorlati anyag
portyára
Kötéllétra
A kötéllétra nagyszerő dolog. Nem kell hozzá más mint egy kötél, egy pár bot, és már fel is tudtok mászni
fára vagy sziklára. Itt látod hogyan kell elkészíteni:
Kötéllétra csomó :
Ezt a csomót a csúszóhurokból csinálod.
Használat: Egy botot tudsz egy kötélétrába kötni.
Vigyázz:
Nagyon ügyelj arra, hogy helyes
irányba legyen a csomó kötve. Sokan a szóritó
nyolcast használják kötéllétrának, de az sima
botokkal nem mőködik.
1.) Felezd el a kötelet és fektesd kinyújtva a
földre. A közepére tegyél egy követ vagy
verj be egy cöveket, így könyeben tudtok
dolgozni.
2.) Szedjetek elég botot. A botok legyenek legalább két nagyarasz hosszúak és kb két
hüvelykujj vastagok.
3.) Kezdjétek alulról becsomózni a botokat.
Nagyon vigyázz arra, hogy a csomót jó felé
kösd, mert csak az egyik irányba tart!
4.) Méterenként 3 bot kell, tehát kb. egy láb van
minden fok között. Ügyelj arra, hogy a botok
párhuzamosak legyenek.
5.) Ha az összes bot be van csomózva, rákötünk
egy kötelet és átdobjuk egy ágon.
6.) A létrát felhúzzuk és a fa törzsén megerısítjük egy ácshurokkal.

Biztonsági eligazítás:
A fáramászás veszélyes. Csak felnıtt felügyelettel mászhatsz magasra.
Készítette: Jablonkay Péter, cscst.
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pukedliztak Gyurka bá elött, a fiúk kezet fogtak Éva
nénivel, aki a lányok csuklójára egy kis karkötıt húzott.
A bemutatkozás után, Éva néni intézett néhány szót a
párokhoz, említvén, hogy mennyire fontos ez a mai nap,
és biztatott mindenkit, hogy minél több fényképet
készítsenek errıl a jelentıs eseményrıl. Majd Gyurka
bá beszéde következett, amelybıl idézünk:

 
  

A Sydney-i cserkészcsapatok Szülıi Fenntartó
Testületének köszönhetıen, 2009. május 16-án ismét
megrendezésre került az elsı bálozók Fehér Rózsa
bálja. Kilenc év telt el az elızı bál óta, ami igazolta,
hogy itt az ideje egy újabb bál megrendezésére.
Az Oatlands House kiváló helyszín volt, szép
környezetével. Egy golfpálya közepén, gyönyörően
rendezett kertjével, kis szökıkutak csörgettezése
mellett és az esti titokzatos megvilágitásával,
mindjárt éreztette a vendégekkel már az autóikból
kiszállva, hogy ez egy különleges este lesz.
A terembe belépve, gyönyörően megterített,
hófehérbe öltöztetett asztalok, felszalagozott székek,
szebbnél szebb ruhákba öltözött hölgyek,
szmokingos urak látványa fogadta kedves
vendégeinket. A cserkészcsapatok parancsnokai,
Bárány Teri és Gerecs István köszöntötték a
megjelenteket és kisérték az asztalaikhoz. A
várakozás ideje alatt hideg falatkákat és pezsgıt
szolgáltak fel.
Miután mindenki elfoglalta a helyét, megkezdıdött a
mősor. Harasta Emıke (magyarnyelvő) és Fazekas
Louise (angolnyelvő) üdvözlı szavai után, HevesiNagy Péter ceremóniamester köszöntötte
vendégeinket, kiemelve díszvendégeinket, Goór
Györgyöt, Bánki Évát, a Magyar Fıkonzul urat,
Nagy Bálintot és feleségét, Magda asszonyt, majd a
különbözı szervezetek, intézmények vezetıit,
védnökeinket.
Ezután az est fénypontja következett, amikor is hat
elsıbálozó leány, kisérıikkel együtt, bevonult a
terembe és be lettek mutatva vendégeinknek.
Párosával járultak a díszvendégeink elé. A lányok
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“Mikor hosszú évtizedekkel ezelıtt szeretett
szülıhazánkat elhagytuk, csak azt hoztuk el, ami a
hátizsákunkba belefért. Azt, meg a szép emlékek ezreit,
amit szívünk mélyében hordunk azóta is. Amit a
hátizsákunkban hoztunk már rég elavult és szétment.
Amit viszont a szívünkben hoztunk az csak erısödött, s
arra várt, hogy utódainknak – Nektek – átadjuk. Ma Ti
egy szép és nemes hagyomány részesei lettetek azáltal,
hogy, mint elsıbálozók be lettetek mutatva a sydneyi
magyar társadalomnak. Fogadjátok ıszinte
jókívánságainkat, és érezzétek magatokat nagyon jól
ezen a gyönyörő Fehér Rózsa bálon!”
Majd felcsendültek a Kék Duna keringı kezdı hangjai,
és a párok elkezdtek keringızni. Álomszép volt, ahogy
a lányok hófehér hosszú ruhájukban elegánsan siklottak
partnereikkel a táncparketten. Öröm volt belemerülni a
táncukba, fiatalságukba. A bemutatójuk után,
elsıbálozóink nagy tapsot érdemeltek ki. Megvolt a sok
hónapi gyakorlás eredménye. Dicséret és köszönet illeti
a párokat és tánctanárjaikat! A táncot Sablatura Nagy
Marika és Sablatura Rick tanították be. Sok örömkönny
pottyant ki a szemekbıl, kinek a csodás látványtól,
kinek az emlékek, fiatal éveik visszaidézése kapcsán.
Majd a következı keringı kezdetekor Gyurka bá
felkérte Éva nénit egy táncra, ezzel jelezve, hogy a bál
megkezdıdött, szabad a tánc most már mindenki
számára. A büszke apukák felkérték leányaikat, az
anyukák fiaikat, és a vendégeink is táncra perdültek.
Éjjelig meg sem álltak a táncolással, csak vacsora és
egy-egy ital erejéig. A vacsora öt fogásával,
ízharmóniájával, választékával és felszolgálásával
kiváló volt. Igazán mindenki megelégedésével
nyugtázhattuk ezt az estét.
Jó volt e csodálatos rendezvénynek részese lenni.
Vendégeink közül többen is jelezték, hogy többször
kellene ilyen igazi nagyestélyis-szmokingos bált
rendezni, mert szükség van az ilyen lelkünket ápoló,
szívünket melengetı alkalmakra a szürke hétköznapok
között.
KMCSSZ Sajtószolgálata
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Július 4 és 19 között Fillmore, New Yorkban, a Sík
Sándor Cserkészparkban a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség szervezésében megtartották a 2009es nyári iskolatábort. Célunk magyar környezetet
teremteni, amelyben külföldön élı, magyar származású,
magyarul beszélı gyerekek testi és lelki biztonságban
magyar nyelvkészségüket fejlesztik. 60 diák győlt össze
Miamiböl, Orlandoból, Hamiltonból, Chicagóból,
Clevelandból, New Yorkból, Connecticutbıl, New
Brusnwickból, és West Virginiából. A diákokkal 24
tanár és cserkészvezetı minden ellenszolgáltatás nélkül
foglalkozott. A tanárok Clevelandból, Pennsylvaniából,
Kaliforniából, Bostonból, Torontóból, Orlandoból,
    
Zentáról és Kassáról érkeztek. Az osztályok átlagosan 5
diákból álltak, mindenki saját képességeihez mérten szétosztva. A tanítást minden reggel tartották 4 órán keresztül. Délutáni
programok sok színőek voltak: szalonnasütés, nemezelés, csuhébaba készítés, hímzés, méta, szavalóverseny, gyöngyfonás,
kirándulások, mézeskalács készítés, tojásfestés, népijáték, néptánc, számháború, úszás. Ezenkívül tábortőz minden este, táncház,
tőzugrás, népdal tanulás minden nap, mise és Istentisztelet vasárnaponként. A tábor összefogó kerete a “hónapsoroló” volt:
végig tanulták a tábor két hete alatt az évszakok népszokásait, volt regölés, betlehemezés, locsolás, májusfa, farsang, szüret és
még sok más.
Álljon itt mint visszajelzés a diákok rövid beszámolója:

•
•
•

A kiránduláson volt két gödör és közötte egy sziget és átmásztunk a fán. Tetszett, amikor a címerekrıl beszéltünk.
Tetszett, amikor mentünk úszni. Az elsı táncházon Bendével táncoltam, a másodikon Tamással.
Én átmentem egy osztályból egy magasabba, mert többet tudtam. Készítettem egy karkötıt. A tábortüznél a mai divatot

mutattuk be.

•
•
•
•

Örültem, amikor magyar virág mintákról tanultunk.
Sokat tanultunk hıseinkrıl és a magyarságunkrol.
Nagyon sós volt a szalonna, de akkor is jó volt.

Csináltunk farsangi maszkot, énekeltünk, ettünk és
sportoltunk.

•

Szeretem a kézmővesség órát amikor agyagból

poharat készíteni és tojást festeni tanultam.

•

Jó volt, amikor a sarokban olvastunk könyveket.

Tanultam hogy kell helyesen írni. Találtam egy makkot a
főben.
Külön köszönet a Pannon Telecom (www.pannontel.com)
cégnek, aki támogatásával lehetıvé tette az idei Nyári
Iskolát.
Jövıre is várjuk a nyári iskolatáborba az érdeklıdıket, 2010 július elsı felében.
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Téli tábor Ausztráliában
Nehezen indult ez a tábor mert
kivételesen
sem
én
sem
a
táborparancsnok nem tudtunk teljes
idıre kimenni.
A tagok is
rettentıen el voltak foglalva és
nagyon féltünk, hogy nem fog
sikerülni leadni a kidolgozott
anyagot. Nem kellett volna félni,
mert
megvolt
a
jóakarat,
lelkesedés
és
olyan
jól
összedolgoztunk, hogy
minden
várakozáson felülien jól mentek a
dolgok.
A

tábor témája „Ismerkedés a
Délvidékkel” nagyon aktuális volt,
mert
követte a Trianoni
megemlékezést. Igy a történelmi
elıadás a Délvidék elvesztésével
kezdödött, majd elmeséltem
gyermekkori
emlékeimet,
amikor a Délvidék egy rövid idıre ismét a
mienk lett. Kimentünk virágcsokrokkal a
katonavonatokhoz és énekeltük „Visszatért
szép Délvidékünk, ısi földön jár a

lábunk...”
Vasárnap munkanap lett hirdetve, de a pocsék idı
miatt nem nagyon vártunk munkásokat. De a
cserkészeket és cserkészszülıket nem lehet
elriasztani egy kis esıvel, úgy hogy végül is
huszonnégyen estek neki a munkának. Zoli a
„pokolgéppel” elsimította az utat, sajnos ez azt
jelentette, hogy csúszós sártenger borította el az
utat és normális kocsival se ki se be nem lehetett
közlekedni. Nagyon megriadtam, mert nekem
haza kellett mennem.
Sebaj, volt cserkész
leleményesség: ráakasztották kicsi automat Dávid
terepjáró kocsijára és kihúztak.
Hétfın
Kovács Robi (aki a Délvidékrıl
származik) részletesen és nagyon érthetıen
elıadta a földrajz, történelem és egyéb fontos
adatokat errıl a vidékrıl.
Így hát ismét egy sikeres táborról számolunk be,
és látszik, hogy nem számít az idıjárás, a hideg,
egyéb elfoglaltság és munka, mégis mindenkit ide
húz a szive.
Jó munkát!
Kovássy Marianne, cscst. Melbourne, Ausztrália

Ez az a tábor, amire egész évben vártunk. Beszéljenek a képek helyettem. Íme talán a
legjobb tábor valaha a bostoni csapat életében. Ez egy igazi vízitábor volt, sok-sok
próbatétellel és mindannyian helytálltak, méghozzá nem is akár hogyan. Már
megérkezésünkkor kiderült, hogy itt "vérre megy a küzdelem": kiéhezett szúnyogok
raja támadott ránk még partot sem értünk. De a vezetıkön kívül a természet is kínált
nekünk néhány extra próbatételt. Evezhettünk gyönyörő napsütésben, zuhogó esıben
és jó kis szélfúvásban is.
Utána sok-sok szellemi és fizikai erınlétet igénylı próbán estünk át, a
térképkészítéstıl a kenus gyorsasági és ügyességi versenyen keresztül az íjászaton át
egészen a számháborúig. A gyerekek végig állták a sarat, sıt, messze hallatszott vidám éneklésük!
A legkisebbtıl a legnagyobbig mindenki büszkén végig csinált mindent!!
Volt néhány emlékezetes vízbe pottyanás - többségük a vezetık jóvoltából, mások "félre lépés" -bıl, stb.
Hazafelé jövet mikor a tó közepén jártunk elkezdett a szél felerısödni és mire a túlpartra értünk már igen erıs volt,
ezért a csónakháztól messzebb, a szigettel közvetlen átellenben kikötöttünk megpihenni. Mivel a szél nem enyhült, sıt
még tovább erısödött, úgy döntöttünk nem szállunk újra kenuba, hanem innen a szülık segítségével vittük vissza a
kenukat és csomagokat a csónakházhoz. Köszönjük a segítséget.
Tarcsa Edit, cst. Boston, MA
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„Az erdı jó! Az erdı jó!“ – kiabálta harminc kiscserkész jó néhány

cserkésszel és vezetıvel a kastli cserkészparkban egy szép júniusi
hétvégén. Az erdı tényleg jó, kivéve, ha az angyalokkal valami baj
történik, a Béke angyala például bosszús és békétlen, és mindent
összezavar. Idén a kiscserkészeket az Erdı angyala hívta meg az erdıbe,
hogy megmutassa nekik azokat a titkokat, amiket csak olyan
kiscserkészek láthatnak, akik nagyon szeretik a természetet. Az elsı este
még minden a legnagyobb rendben volt, gyanútlanul énekeltünk a
tábortőznél, és ámultunk a rengeteg szentjánosbogár társaságában a
varázslatos erdın, amely kívül-belül csodákat rejtegetett magában. A
béke azonban nagyon hirtelen véget ért, amikor a boszorkány nagy dérrel
–dúrral megjelent, és a Béke angyalát elvarázsolta. Attól kezdve az
  
angyal mindig morcos volt. Az állatok összezavarodtak, nem tudták,
hogy mit kell enniük, hol kell aludniuk. A Béke angyala elkezdett
betonozni az erdöben, a virágokat elpusztította, és lufikkal díszítette fel az
erdöt. A fák ágairól konzervdobozok lógtak, gyógy -növények helyett
tabletták nıttek a füben. A tündérkék elbújtak a virágjaikban, és nem mertek
elıbújni. Az Erdı angyala magán kívül volt. A kiscserkészek minden
ügyességére szükség volt ahhoz, hogy az erdı rendje újra helyre álljon.
Szombat délelıtt az Erdı angyala a szeretet és a Jóság angyalával elıször egy
forgószínpadon beavatta a kiscserkészeket az erdı titkaiba, a délutáni
akadályversenyen pedig már ügyesen ki is javították az összevisszaságokat,
amiket a Béke angyala okozott az erdıben. Az esti tábortőznél mindegyik ırs
egy bábjátékot mutatott az erdı csodáiról. Egy éjjeli játékon titokzatos
hangokat is megfigyeltek, amikrıl beszámoltak a békétlen Béke angyalának. A
kiscserkészek olyan ügyesen és alaposan dolgoztak, hogy még az elvarázsolt
angyalt is levették a lábáról. İ is belátta már, hogy az erdı jó, de a boszorkány
varázsa miatt nem tudta kimondani azt, hogy az erdö „jó“, mindig az jött a
  
nyelvére, hogy az erdı „rossz“. Egy rohampályán vasárnap reggel sikerült a
kiscserkészeknek a kamillavirágot megszerezni, amivel meggyógyították az
elvarázsolt angyalt, és a boszorkányt sikeresen (remélhetıleg a következı
KÖKI-ig) kikergették az erdıbıl. Hogy melyik ırs kőzdött a
legügyesebben? Ez a kérdés nagyon nehéz. A vándordíjat nagyon szoros
verseny után a stuttgarti kiscserkészek vitték el, a második és harmadik
helyet pedig a müncheniek szerezték meg. A legügyesebb kiscserkész a
rohampálya gyıztese is egy müncheni legényke, Maitz Benedek. Azt
hiszem, mindannyiunk nevében azt mondhatom, hogy nagyon jó
mulatság angyalokat gyógyítani, és az erdıt csodáit megismerni. Alig
várjuk a következı KÖKI-t azaz Körzeti Kiscserkész Hétvégét!

        

McGinn Erika cst., Heidelberg, Németország (Béke angyala )
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2009. augusztus 6 és 16 között folytak le a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi vezetıképzı táborai a Sík Sándor Cserkészparkban,
mely Buffalotól délkeleti irányban kb. kétórányira, fekszik.
A Vezetıképzı Vezetıtiszt, aki a VK tábor szervezéséért és koordinálásáért felelıs, öt közös célt helyezett a KMCSSZ jövı vezetıgárdája elé:
kint a természetben cserkészkedni és ezáltal közelebb kerülni Istenhez; a 10 cserkésztörvény szerint élni, mivel ezekben foglaltatnak
„játékszabályaink”; magyarul beszélni, mert csak így értik meg a négy világrészrıl jötteket; ırsi életet élni, mivel az ırsi rendszer cserkészetünk
egyik alapja és ennek keretében életreszóló barátságokat kötni; a vezetés szakágainak tudományát elsajátítani, és megtanulni szolgálni,
felelısséget vállalni.
Hat önálló táborban 257 résztvevı dolgozott a tíznapos vezetıképzıtábor alatt. A 14-16 éves jelöltek kiképzésének középpontjában a kis
csoportok, azaz ırsök vezetése, a 17-21 éves jelöltekében a kis csoportok, azaz rajok koordinálása, és a 22 éven felüli jelöltek kiképzésében a
nagy csoportok, azaz csapatok vezetése állt. A táboron részt vettek cserkészek Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából,
Németországból, USA-ból, és Venezuelából. De ezen kívül érkeztek cserkészek Magyarországról, Felvidékrıl és a Délvidékrıl is.
A táborokat nem csak a számos elıadás és gyakorlat tette érdekessé, hanem a 24 órás portyák és kirándulások is. A táboron résztvevı “minta”
kiscserkészek és cserkészek lehetıséget adtak, hogy a cserkészvezetı-jelöltek valós helyzetben kipróbálják az újonnan tanult vezetıi fogásokat.
A vasárnapi szentmiséket Sajgó Szabolcs cserkésztiszt atya mondta, aki a torontói egyházközség plébánosa. Az utolsó vasárnapon pedig New
Brunswick, NJ-bıl Nt. Eötvös Zsolt tartotta az istentiszteletet. Hálásak vagyunk szolgálatukért.
Az utolsó vasárnapon kettıs kopjafát állítottunk két elhunyt cserkészvezetı, id. Benedek László és ifj. Benedek László emlékére. Argentínában
cserkészkedtek és mindketten számos segédtisztképzıtábort vezetettek a délamerikai és a kárpátmedencei cserkészek részére. Nagyon komoly
cserkészmunkát végeztek az évek folyamán és példájukkal továbbra is, ezt teszik, bár nincsenek közöttünk.
A táborzáráson a Vezetıképzı Vezetıtiszt nagy megelégedéssel üdvözölte az újonnan végzett 38 cserkész ırsvezetıt, 10 kiscserkész ırsvezetıt,
12 kiscserkész segédtisztet, 17 cserkész segédtiszt és 24 cserkésztisztet. Kihívásuk most a sok tanultat átültetni a KMCSSZ négy világrészen, 11
országban mőködı 70 csapatába.
Szövetségünk fennmaradásának és erısségének egyik titka sikeres vezetıképzésünk – hálásak vagyunk minden cserkészvezetı munkájáért, aki
vezetıképzésünk megalapozásához, megerısítéséhez és mindennapi mőködtetéséhez hozzájárult! Teleki Pál szavaival élve, “A vezetés
elsısorban példa!” és mi is erre vagyunk kötelezve, hogy vezetıképzésünk és cserkészetünk erıs maradjon.

