
Háttér 
Az 1933-as gödöllői Jamboree idején a Magyar Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot 
rendezett. Az előre megbeszélt napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon 
és az elcsatolt területeken. A megbeszélt időben lobbantak fel a szolidaritás lángjai Gödöllőn, a 
Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek 
voltak. 

21-ik századi folytatás 

2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújította  ezt a fontos kez-
deményezést. Ennek nyomán otthon, a Kárpátmedencében, Kazaksztántól Honolu-
luig,  Svédországtól  Sao Paulóig, a föld minden magyarok által lakott részén fellángoltak a 
tábortüzek, vagy gyertyácskák. Ma már az évi munkatervünk állandó része a Magyar Együttérzés 
(Szolidaritás) Tüze.  Kérjük csapatainkat, az idén is valósítsák meg ezt a tervet.  

Mit tegyünk 

A gyertya láng vagy a tábortűz, mindenhol a helyi időszámítás  szerint, augusztus 20-án este 21.00 
órakor lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát New Zealand, Ausztrália vonalától 
keljen útra  és végigkísérve augusztus 20-át, Honoluluban aludjék ki.   Így, amikor  Budapesten 
felröppennek a Szent István napi tűzijáték  első rakétái, a Magyar Együttérzés lángja már 11-12 
órája úton lesz és Honoluluig még ugyanannyi  órai útja lesz hátra. 

FORMÁLISABB MEGEMLÉKEZÉSHEZ JAVASOLT FORGATÓKÖNYV 
Ha tábortűz vagy formálisabb keretekben emlékezünk akkor a következő rövid szertartást 
javasolhatjuk: 
• Himnusz eléneklése 
• Rövid bevezető a Magyar Együttérzés Tüze akcióról 
• Ünnepélyes tűzgyújtás 
• A jelenlévők sorban felsorolhatják a Magyarország trianoni határain kívül élő barátainak címét 

(város és állam) VAGY felsoroljuk az elcsatolt területek elnevezéseit és megemlittünk egy pár 
fontosabb várost (például, Kárpátalja Ukrajna része lett, főbb magyarlakta városai Munkács és 
Ungvár) 

• Népdalok vagy hazafias nóták éneklése 
• Záró gondolat elmondása 
Az ünnepi tábortűz vagy gyertya, mécses lángjánál mindenki meggyújthatja a magával hozott vagy 
kiosztott gyertyákat, mécseseket. 

VISSZAJELZÉSEK 

Kérjük a szervezeteket, egyházakat és személyeket, hogy résztvételüket jelezzék E-mailen: 
corvinus@mountaincable.net 

MAGYAR EGYÜTTÉRZÉS (SZOLIDARITÁS) TÜZE 
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K Ö Z E L E D İ  E S E M É N Y E K  

• Július 3 – 18  Iskolatábor  
Fillmore, NY 

• Július 4-25 ŐV körút 
Magyarország  

• Július 10 Atlétikai verseny 
Los Angeles, CA 

• Július 24 Anna bál 
Melbourne, Ausztrália 

• Július 30-Augusztus 7 
Jubileumi tábor-Európai 
Kerület 

• Augusztus 5-15 
Központi Jubileumi 
Nagytábor 
Fillmore, NY 

• Szeptember 5 
55.Clevelandi Cserkésznap 
Cleveland, OH 

• Szeptember 25-26 
Európai akadályverseny, 
Hárshegy cserkészpark 

• Szeptermber vége 
Központi Regöstábor, 
Fillmore, NY 

• November 6-7 
Központi tisztikonferencia 
Buffalo, NY 

 

MAGYAR    CSERKÉSZ 
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2010.március 20-án megtartottuk a már hagyományossá vált évi nemzetközi 
cserkésznapot a Long Beach városban lévő Will J. Reid BSA (Boy Scouts of 
America) cserkészparkban, ahol 160 lengyel, magyar, örmény és litván 
cserkész vett részt a félnapos programon.  A cserkészek mellett jelen volt 
mintegy 40-50 vendég és cserkészszülő is. Ebben az évben a magyar 
cserkészek voltak a vendéglátó nemzet. Emiatt az egész esemény 
megszervezése ránk hárult. Magyar részről a 8. számú Juliánus barát (Kass 
Pál cspk.), a 17. számú Könyves Kálmán (Latkóczy-Osváth László cspk.) és 
a 49. számú Árpádházi Boldog Erzsébet (Baltay Julcsi cspk.) 
cserkészcsapatok vettek részt ebben.  

A program zászlófelvonással és az egyes nemzetek cserkészindulóinak 
eléneklésével kezdődött. A résztvevőket köszöntő beszéd után a cserkészeket 
12 állomásra (8 nagycserkész, 4 kiscserkész) osztottunk be, és elkezdtük a 
másfél óráig tartó ügyességi és nemzeti tudást terjesztő versenyeket, 

akadályverseny formájában. Mindegyik őrs magyar, lengyel, örmény és litván cserkészekből állt, így a 
különböző nemzetiségű cserkészek jobban megismerhették egymást. Az akadályverseny után mindenki 
vacsorázott. Mivel a magyarok voltak a vendéglátók ebben az évben, a vacsorát mi készítettük. A vacsora 
főfogása a töltött káposzta (LA CSBK készítette), a gulyásleves (a 8. és a 49. csapatok készítették) és a paprikás 
krumpli (a 17. csapat készítette) voltak. Vacsora után pedig tábortüzet tartottunk, ahol mindenki sokat nevetett és 
énekelt. Népdalok eléneklése mellett több tábortűzi mókát is bemutattak a cserkészek. A Halloran lányok – 
Michelle és Annette – kiválóan vezették a tábortüzet. Sőt, ez annyira jól sikerült, hogy lengyel és litván 
cserkészek külön odajöttek utána megdicsérni őket. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy ilyen jó tábortűz még 
sosem volt a nemzetközi cserkésznapon. Ahogyan kezdett sötétedni, a lengyelek és magyarok kivételével 
mindenki lassan hazafelé indult. 

Ebben az évben volt az első alkalom, hogy a magyarok szombat éjjel itt maradtak a lengyel cserkészekkel, és 
együtt táboroztunk. Körülbelül 25 magyar cserkész és cserkészvezető maradt a 65 lengyel cserkésszel. Említésre 
méltó, hogy a lengyelek továbbviszik a programot: ők hétvégi táborozást csinálnak az egészből, péntek 
délutántól kezdve vasárnap délutánig. Lengyel cserkészek Los Angeles, San Francisco, Sacramento és Phoenix 
(ahol az elmúlt 5 év alatt egy 40 fős lengyel cserkészcsapat jött létre) városok csapataiból vettek részt. 

Történetileg, az első nemzetközi cserkésznapot 36 évvel ezelőtt, 1974-ben tartották meg Los Angelesben. Még a 
70-es évek elején Bob Stoessel BSA amerikai és Vladimir Baleika cseh cserkészvezető megalapították az 
„International Fellowship of Former Scouts and Guides” nevű szervezetet, amelyhez csatlakoztak magyar, 
litván, lengyel, észt, cseh és lett cserkészek. Ez a csoport 1974-ben szervezte meg az első nemzetközi 
cserkésznapot. 5 évvel később orosz és ukrán cserkészek, valamint a BSA és GSA (Boy, illetve Girl Scouts of 
America) cserkészei is csatlakoztak. 

Sajnos, ahogyan az évek teltek, több nemzeti kisebbségi cserkészcsoport is kiesett 
az eseményből. Mára csak négy: a magyar, lengyel, örmény és litván maradt meg 
a rendezvény résztvevői közül. 1974-től 2002-ig a nemzetközi cserkésznapot 
mindig bent, általában egy templom termében tartották meg. De 2003-ban a Los 
Angeles-i magyar cserkészek vakmerően megváltoztatták: a nemzetközi 
cserkésznapot áthelyezték a szabadba, és egy parkban szervezték meg. Ennek 
olyan nagy sikere volt, hogy a következő évben, 2004-ben kétszer annyi cserkész 
vett részt az eseményen.  

A legfontosabb talán az, hogy a nemzetközi cserkésznap többféle pozitív hatással 
jár a magyar cserkészek számára. Legnagyobb előnye az, hogy a mi cserkészeink 
látják, hogy vannak más nemzetiségű cserkészek is, akik épp olyanok, mint mi, 
magyarok. Látják, hogy ők is olyan gondokkal küzdenek, mint mi, és hogy ők is 

próbálják mindenféle módon tovább fenntartani a nemzeti identitásukat. És hát persze sok új barátság is született 
a nemzetközi cserkésznapon. Már alig várjuk mindannyian a jövő évi Los Angeles-i nemzetközi cserkésznapot! 

Latkóczy-Osváth László cserkésztiszt, Hollywood, Kalifornia 

 

LOS ANGELES-I NEMZETKÖZI CSERKÉSZNAP 

M A G Y A R     C S E R K É S Z  

Cserkészjáték 

Közös 
tábortűz 
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Gyakorlati anyag  

Fürész használata és karbantartásaFürész használata és karbantartásaFürész használata és karbantartásaFürész használata és karbantartása 

Jablonkay Péter cscst. 

 
 
 
 
 

 

Fűrészt vivése és átadása 
 

Fűrészelés 
 

Ha viszed a fűrészt ügyelj arra, hogy mást vagy magad 
ne sértsd meg. Különösen ügyelj, amikor átadod más-
nak.  
 
 

Ha valamit el akarsz vágni, akkor ügyelj arra, ho-
gy a vége mindíg szabadon a levegőben legyen. 
Ha nem így tartod, akkor beszorul a fürész és ne-
héz megint kivenni.  
Figyelem : Fűrészelésnél az ujjaidat tartsd lega-
lább egy arasznyira a vágástól, nehogy kiugorjon a 
fűrész és belevágjon az ujjadba!  

Fűrészfajták 
 

Élesítés 

Különböző munkákhoz különböző fűrészek vannak. 

1. Állványos fűrész : szinte mindenre alkal-
mas,főleg durvább munkákhoz. 

2. Rókafark fűrész: főleg száraz fákhoz, desz-
kákhoz, és ha fontos, hogy egyenes legyen a 
vágás.  

3. Kertészfűrész: fákról levágni a gallyakat.  

4. Lyukfürész: deszkákba görbe mintákat, dís-
zítést  vágni.  

 

 Fűrészt lehet élesíteni, de csak a régi fajtákat. Az 
újabbaknak olyan kemény és vékony a lapja, hogy 
azt nem lehet élesíteni, de tanuld meg legalább ki-
cserélni a lapot.  

Élesítéshez egy kis fémreszelő kell, mellyel a fenti 
ábra szerint minden fogat egyenként meg kell re-
szelni. 

Ha munka közben mindíg beszorul a fűrész, az is 
lehet az oka, hogy a fogak nem állnak szét. Ilyen-
kor egy speciális fogóval megint ki lehet hajlítani 
a fogakat, de ahhoz sok gyakorlat szükséges.  

- Fűrésszel deszkát és gömbfát tudsz elvágni. 
- Álló fákat is fűrésszel kell kivágni. 
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CSERKÉSZEK  REGÖSTÁBORA NÉMETORSZÁGBAN 

M A G Y A R     C S E R K É S Z  

A táborban  sokat tanultunk a Királyhágó, Kolozsvár, a Gyulai Havasok, Vigyázó, Havas és Meszes hegység által határolt 
területről. Ismerjük a FELSZEG, az ALSZEG és NÁDASMENTE településeit, viseleteit, énekeit, táncait, jellegzetes épületeit, a 
csodálatos himzéseket , faragásokat  és bútoraikat. Cserkésztáborunk  idei témája ugyanis  Kalotaszeg volt. 

Előljáróba pár kifejezés, melynek mibenlétét , esetleg a hozzá fűződő  szokásokat  bizonyára a kedves olvasók sem mind ismerik: 

BAGAZIA, MUSZULY, SAS-LYUK, ZSÓFOLT HÍMESSÉG, SÚLYTA, PACSIRTA, FARPÁRNA, BUJKA, 
DARÁZSOLÁS, GYÖNGYÖS BOKRÉTA ÉS GYÖNGYÖS PÁRTA. 

A Konthur Mária, Makovi Suzan és mások által tartott előadásokon történelmi áttekintést is kaptunk. Kós Károly, Ady és más 
hírességek munkásságát  ismerhettük még meg. Ma már mindannyiunk számára ismerős a Kalotaszegi hitélet és szokásrend is. 
Na, nem kell száraz, unalmas előadásokra gondolni, mert a korosztály sem engedné ezt meg. Fantasztikus képeket vetítve, a 
tárgyakat kézbe fogva ismerkedtünk mindennel. 

A tábor előrehaladtával egyre jobban használtuk a frissen szerzett ismereteket: A lányok koruknak megfelelő tyikába viselték a 
hajukat, innen-onnan pedig egyre gyakrabban  felhangzottak a gyönyörű népdalok és a tánc! Ó, igen a tánc! Mindenkinek ez a 
nap fénypontja. Az, hogy a legényes nagyon fárasztó és nehéz figurákkal van tele, kit érdekel? Bilicki Viktor vezetésével az 
idősebb fiúk, Klement Nándorral pedig a fiatalabbak tanulták nap mint nap a LEGÉNYEST. A lányok a tánc mellett 
„csujjogatásokat” is tanultak, amit később alkalom adtán „használtak” is. Minden nap  volt pár óra páros tánc, ami valahogy 
mindíg kevésnek bizonyult. 

Természetesen  a táborhoz hozzátartoznak a kézműves és egyéb foglalkozások is. Faragás, bútorfestés, himzés, tojásfestés 
valamint  hangszeres oktatás és  ének munkacsoportokban tevékenykedett mindenki. Gyönyörű munkák születtek a jól felkészült 
vezetők irányításával. 

A liturgikus csoport  ezalatt az idő alatt  Húsvét  méltó megünneplését készítette elő. 

Papbácsink az idén Csíkszeredáról érkezett. Sebestyén Ottó atya nagyon hamar beilleszkedett a tábori éltebe, és örömmel 
ünnepelt velünk. A tábor fénypontja még is a feltámadási mise utáni díszvacsora, az azt követő táncház és a csoportok bemutatói 
voltak. A másnapi mise végén pedig szórványcserkészek tettek fogadalmat. 

Hétfőn, a tábor utolsó napján a szokásos locsolkodás következett. Mind a 40-50 fiú/férfi versét meghallgattuk, és a lányok illő 
sikítozással,( ami érthető a fiúk heves locsolókedvét látva) fogadták a vizet és az áldást. Zászlólevonás, búcsúzkodás. Jövőre újra 

itt, újra együtt! 

Felmerül a kérdés, hogy mitől cserkésztábor ez a kiváló rendezvény? 

Minden évben ebben az időben kerül megszervezésre immár 32. alkalommal, cserkészvezetők által, főleg 
cserkészeknek. 

A keretet és szabályokat cserkészéletünk, cserkészszokásaink  adják. 
Többek között néhány alkalmat kivéve egyenruhában vagyunk. 

Este lehetőség szerint tábortüzet tartunk. 
Kihasználjuk az együtt töltött időt nem csak ismeretátadásra, hanem  nevelésre is. 
Mindegy, hogy ki melyik országból érkezett, itt egységgé forrunk, összekötőnk 
pedig a cserkészet. A cserkészek 10 éves kortól vehetnek részt a táboron. Akik 
fiatalabbak, azok szülői kísérettel ott lehetnek, és  a kiscserkész programok nekik 
vannak szervezve. 
A „nagy” vezeti a kicsit, ami azt jelenti, hogy  valójában a mostani szervezők és 
előadók is a régi regös cserkészekből álltak össze, s ami bizakodással tölt el 
mindenkit: az utánpótlás is biztosítva van. Az idén 80-as kezdőlétszámmal indult a 
tábor, az ünnepnapokra pedig több, mint 140-en voltunk. S a legszebb, hogy a 
legidősebb cserkészek, már túl vannak a 70. évükön is, a legfiatalabbak pedig pár 
hetesek voltak. 
Kiadásra került a KMCsSz  I. Kerületének égisze alatt egy újabb cserkészköny 
Kalotaszeg címmel. Ez a könyv is egy olyan folyamat része, aminek immár talán a 
20. darabja  ez a kézikönyv, melyet régi regösvezetőnk, Kothur Marika állított 
össze. 

S a jó híreknek még nincs vége! 2010. július 29.- augusztus 8. Között JUBILEUMI  
nagytábort tartunk  a magyar cserkészet fennállásának 100. évfordulója  alkalmából.  Aug. 6. – 8.-i napokon pedig 
VENDÉGNAPOKAT szervezünk rengeteg bemutatóval, versenyekkel, tábortüzekkel, kiállítással, ahol a múltra emlékezünk, de 
már a jövőbe is nézünk. Mindenkit szeretettel várunk! (info:cserkesz.de) Ott pedig szintén lesz regös altábor is, ahol a 
Kalotaszeggel való ismerkedés tovább folytatódik. Aki nem hiszi, járjon utána! 

       Jablonkay Lydia, cst., Stuttgart, Németország  

Résztvevők kalotaszegi 
népviseletben 
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CSERKÉSZMISE ÉS DÍSZEBÉD CHICAGOBAN  

Az idei cserkészmisét és díszebédet a chicagoi cserkészcsapat 2010. 
március 7-én tartotta. Az együttlét egyben a magyar cserkészet 100 
éves evfordulóját volt hivatva megünnepelni. 

Fuvola, furulyaszó és gitárpengés hallatszott ki a templomból. A 
hívők énekszóval kisérték a cserkész zenészeket.  Csapatunk 
cserkészei egyenruhában énekelve kezdték az idei cserkész misét. A 
mise a Szent István Király katolikus egyházban zajlott le, amelyet a 
chicagói cserkészcsapat cserkészotthonnak tekint. 

Ebéd után a cserkészek menetelve és énekszóval levonultak a 
templomi nagy pince termébe, ahol már a szobai mű tábortűz és az 
idei 2010 Jubileumi Nagytábor nagy lobogója volt felállítva.  A terem 
falait plakátok díszítették, amelyek a csapat 47 éves működését 
mutatták be.  Mialatt a régi képeket tekintették, a cserkészek és 
vendégek egyaránt gondolatban átutaztak egyik évről a másikra.  A 
tábortűz köré helyet foglaltak kiscserkészek és cserkészek, és 
énekcsokrokat énekeltek mintha igazi tábortűzön vettek volna részt.  
A vendégek közül is többen énekszóba egyeledtek. 

A 19-es számú Hunyadi Mátyás chicagói cserkészcsapat finom cserkész ebédjét Szilágyi Gyula cserkészpapa főzte, sok cserkészszülő 
és cserkészbarát segítségével. A menü igen ízletes volt - jó nagydarab fűszeresen párolt sertéskaraj lecsóval leöntve és hagymás 
krumplival körítve.  Az ebéd alatt magyar zene töltötte be a termet.  

Az ebéd alatt csapatparancsnokunk, Boettcherné Bicok Teri, kitüntette Boesze János bácsit, egy helybeli magyar templom tagját, aki 
mint fiatal cserkész fiú jelen volt a 1933-as Gödöllői Világjamboreen.  Igazi megtiszteltetés volt, hogy János bácsi eljött közénk és 
velünk együtt ünnepelte cserkészcsapatunk létét.  Milyen nagyszerű lehetőség volt az idei 100 éves cserkész ünnepünket 
megeleveníteni a cserkészeink számára, evvel a fontos cserkészbarátunkkal!  

Végül is jó emlékkel zajlott le a 2010-es chicagói cserkészmise és ebéd.  Jövőre újból találkozunk! 

Davoux Boriska és Boettcher Bicok Teri, Chicago, IL.  

Pillanatfelvételek Gyuri bá  

cserkészéletébıl 

NEVES CSERKÉSZEINK KÉPCSARNOKA 

Dr. Némethy György 

1934-1994 

Cserkészmise résztvevői 
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AKADÁLYVERSENY FILLMOREBAN: 

A MAFEKINGI CSATA GYŐZTESEI A CSERKÉSZEK  

Az USA-ban és Kanadában élő cserkészeink nagy 
próbatétele az évi akadályverseny. Ez ad alkalmat 
az őrsnek és a cserkésznek, hogy megmutassa az 
év folyamán elsajátított elméleti és gyakorlati 
ismereteit. Az akadályverseny feladatait egy adott 
történelmi keretben építjük fel, ezáltal a cserkész 
egyben átéli a magyar vagy cserkész 
történelemnek egyik szakaszát is. Cserkésztudását 
– a természtben való élést, az elsősegélynyújtást, 
híradást, nyomolvasást, az építmények készítését, 
a tűzgyújtást, szabadtűzön való főzést és sok mást 
– egy kerettörténet szereplőjeként kell 
felhasználnia. 

Az idei akadályversenyen cserkészeink átélték a 
cserkészet eredetét. A tábor keretmeséje a 
Mafeking csatához fűződött ahonnan a cserkészet 
alapelvei erednek. Több mint 30 őrs verte fel a 
sátrát a nagyréten, ez jelképezte Mafekinget, a 
dél-afrikai várost. Háromszáz cserkész érkezett a 
Sik Sándor Cserkészparkba (Fillmore, NY) május 
utolsó hétvegére Clevelandból,  New 
Brunswickból, New Yorkból, Torontoból, 
Hamiltonból, Garfieldről, Washington DC-ből, 
Buffaloból és Montrealból. 

A zászlófelvonásnál Lord Robert Baden-Powell 
(a cserkészet megalapítója és Mafeking 
védelmének parancsnoka, Vajtay István 
alakításában) megkérte az őrsöket hogy vigyenek 
egy levelet erősítést kérni Mafeking város 
védésére a támadó búrok ellen. A Bi-Pi fogadása 
már rögtön „jolly jó” kedvet keltett a táborban. 

Az akadályokkal teli pálya kíhivást jelentett az 
őrsök számára. Minden korosztály (10-12, 12-14, 

14-18 évesek) más-más feladatot kapott: elsősegély 
nyújtás, iránytű használat, természet ismeret, harc a 
“zulukkal”, célbalövés, stb. 

Az akadályversenyt mise követte ami a 
fenyőkatedrálisban került sorra. Az éhes ifjú harcosokat 
finom gulyás leves várta utána. 

Vacsora után következett a csata. A búrok megtámadták 
Mafekingot, és a cserkészek Bi-Pi vezetésével 
visszaverték a támadókat (számháborúban és 
lisztbombával). A csata végén, az ünnepi tüzijáték után, a 
füstös meg lisztes csatatér közepén átadta a búr kapitány a 
fegyvert a győztes védőknek. 

Este a tábortűznél a huszonegyedik század magyar 
cserkészei előadták a Brownsea szigeti első 
cserkésztábort. Baden-Powell bemutatta a kudu szarvból 
készült tülök eredetét és ennek fulyásával végződött a 
tábor első napja.  

Másnap került sorra a díjkiosztás. A szervezők kitüntették 
a legjobb eredményt elért őrsöket és jutalmul adadták a 
Baden Powell Scouting for Boys cimü könyvét. A 
következö városokból nyertek elsö díjat: New York, 
Cleveland, Washington DC és Hamilton. 

Büszkék vagyunk a cserkészekre, nagy teljesítményt 
vegeztek és szép eredményeket értek el ezen a hétvégen. 
Róluk is lehetne mondani amit Baden-Powell mondott a 
Mafekingi ifjúkról:   

„Ez a tapasztalat arra tanított, hogy ha a fiúk kiképzése 

alkalmazkodik természetükhöz, igen gyorsan tanulnak, és, 

hogy a fiúk – ha megbízzák öket – sokkal nagyobb 

feladatokat tudnak elvégezni, mint azt az ember 

gondolná.” 

M A G Y A R     C S E R K É S Z  

Mafeking védőinek egy csoportja Bi-Pi szól a cserkészekhez 
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Az Egyesült Államokban, a  keleti parton kétévenként kerül sor a New 
York-i körzet magyar cserkészeinek versmondó versenyére, amelynek 
döntőjére 800 kilométeres körzetből érkeznek a cserkészcsapatok legjobb 
versmondói. Április 25-én, vasárnap volt a napja, hogy a New Jersey 
állam Garfield városában, a Bodnár Gábor Cserkészházban, megméressék 
felkészültségüket a versenyzők, akik ezúttal Boston, Garfield, és 
Washington D.C.  képviseletében vettek részt a magyar nyelv ünneplésén. 

Az 5-tagú zsűriben  magyar iskolák tanárai, előadóművészek és 
cserkésztisztek ültek. Név szerint: Cseh Gábor Anna, Fischer Viktor, 
Körömi Rita, id. Simon Zoltán, és id. Varga Gyula. Pontozták a kiállást, az 
arcjátékot, a szövegtudást, a hangsúlyozást és nem utolsó sorban a szép, 
magyar kiejtést. A szavak megformálása ezen a versenyen nagy figyelmet 
kap, mivel a legtöbb versenyző már külföldön született, vannak, akiknek 
már a szülei sem Magyarországon éltek és olyanok is akadnak, akik 

néhány éves kisgyerekként kerültek el Magyarországról.  

Éppen ezért nagy szeretettel hallgattuk a legkisebbek előadásában a “Cinege cipője”-t, a “Törpefenyő”-t vagy éppen “A róka és a 
holló” versét.  Szépen és felkészülten adták elő, leküzdve a közönség elé lépés okozta izgalmakat. Vörösmarty Mihály versét, „A vén 
cigány”-t hallgatva Kozma Kata (Garfield) hangjában keserűség, gúny, kérdések és válaszok úgy váltakoztak, hogy közben magával 
ragadott, hogy hangulati hegyeket és völgyeket járjunk be vele együtt. Nagyon szép élményt adott! Romhányi József nyelvtörő verse 
„Kecskére káposztát” se jelentett akadályt Gillespie Faye (Boston) versenyzőnek, aki megértő érzékletességgel mesélte el, hogyan 
szolgálta a káposzta érdekeit egészen a káposzta elfogyásáig, megsemmisüléséig a kecske, a levelek rágcsálása során. Jól esett 
nevetni.  A „walesi bárdok” Krizsán Márton (Garfield) előadásában, vagy Reményik Sándor verse “Lélektől lélekig” Nyerges  N. 
Lydia (Washington) átélt versmondásában elgondolkoztatott és töprengésre hangolt. Fogarasi Kristóf (Boston) megszólalására 
(Radnóti Miklós: „Levél a hitveshez”) mindekinek figyelnie kellett, hangja olyan tiszta, komoly és hangsúlyai jól helyezettek voltak, 
éreztük, hogy vele együtt mennyire átéltük és átéreztük a vers minden képét és szavát. Már nagyon régen – mondhatnám ezer éve – 
hallottam versenyen elmondani Petőfi Sándor: “Anyám tyúkja” című versét, pedig szépen elmondható, kedves mű. Ezért a 
választásért javaslok egy külön köszönetet Huebscher Samanthának (Garfield). 

Már a kötelező mű – Ady Endre: “A föl-föl dobott kő” is egyéni, feszült előadásban hangzott el, de a lélegzetünket is visszafogtuk, 
olyan lenyűgözően mondta a bostoni csapatparancsnok, dr. Fogarasi Miklós Kányádi Sándor: “A ház előtt egész éjszaka” című 
versét. Wass Albert költeményét, a „Nagypénteki sirató”-t pedig olyan jelenidejűen, fájdalmasan, országunkért és jövőnkért érzett 
aggódással teli teljes emberi kiállással adta elő Bányai Torda (Garfield), hogy úgy érezhettük, minden lélegzetvételt helyettünk is 
vesz és minden szót a mi nevünkben is mond. Lelki és szellemi közösséget tudott teremteni a vers elmondásával.  

Négy korcsoportba osztották a versenyzőket. Az első korcsoport a 10-12 éveseké; második 
korcsoport a 13-15 éveseké; harmadik a 16-20 éveseké és negyedik a 20 éven felüli indulóké. 
Egyéni eredményeik alapján az első korcsoport első három helyezettje: 1. Krizsán Mátyás, 
6.sz. cserkészcsapat, Garfield; 2. Badics Júlia, 2.sz. vcscs., Boston; 3. Kozma Fanni, 38.sz. 
lcscs., Garfield. Második korcsoport: 1. Gillespie Faye, 2.sz. vcscs.; 2. Rákóczi Krisztina, 
38.sz. lcscs., Garfield; 3. Krizsán Márton, 6. sz. cscs. Harmadik korcsoport: 1. Fogarasi 
Kristóf, 2.sz. vcscs.; 2. Kozma Kata, 38.sz. lcscs.; 3. Nyerges Lydia, 4.sz. vcscs., Washington. 
Negyedik korcsoport: 1. Bányai Torda, 6.sz. cscs.;  2. dr. Fogarasi Miklós, 2.sz.vcscs. 

A csapatok értékelésénél a fiú és a lány csapatok külön elbírálás alá estek, ennek megfelelően 
az eredmények: 1. 38.sz. Rozgonyi Cicelle lcscs, Garfield, New Jersey; 2. 2.sz. Bodnár Gábor 
vcscs., lányok, Boston, Massachusetts, és a 6.sz. Gábor Áron cscs., Garfield, New Jersey; 3. 
2.sz. Bodnár Gábor vcscs., fiúk, Boston; 4. 4.sz. Bátori József vcscs., Washington, DC. 

A következő versenyt 2012-ben rendezik, mépgedig az a csapat kapja a rendezés megtisztelő 
jogát, amelyik ennek a versenynek a győztese lett. Tehát újra jöhetünk Garfieldbe, az idei 
győztes csapat lesz a rendezvény házigazdája. A mostani versenyen szerzett élményeinket 
őrizgetjük, csipegetünk belőlük, lassan, hogy kitartson egészen addig, míg újra jöhetünk 
Garfieldbe.  

A helyi rendezés Kozmáné Fejes Zsuzsa cserkésztiszt és a garfieldi cserkészszülők kitűnő 
munkájának érdeme. 

Keresztesné Szél Anna, Washington, DC  

A NEW YORK-I KÖRZET CSERKÉSZEINEK VERSMONDÓ VERSENYE 

A szavalóverseny zsürije munka közben 



Pillanatképek a  

multból 

MCSSZ FÓRUMA A HÁRSHEGY CSERKÉSZPARKBAN ÜLÉSEZETT 

A cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket, 

ötleteket az alábbi címre kérjük: 

Gabona@aol.com 

Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

2850 Route 23 North 

Newfoundland, NJ  07435, USA 

 

Szerkesztıbizottság: 

Szerkesztı: Szórád Gábor cscst.  

Munkatársak: Davoux Boriska, st., Glaser János cscst., 

Jablonkay Lydia, cst., Jablonkay Péter cscst., Keresztesné Szél 

Anna, Latkóczy László cst., Lendvai-Lintner Imre cscst..  

Magyar Cserkész 
A külföldi magyar cserkészek lapja. 

Megjelenik negyedévente. 

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF) 2010. május 19-én, Kastlban (Németország) tartotta idei első ülését. Az ülésen megjelent az 
erdélyi (RMCSSZ), felvidéki (SZMCS), kárpátaljai (KáMCSSZ) és a nyugati (KMCSSZ) magyar cserkészszövetségek elnökei és főbb 
tisztségviselői. A házigazda szerepét a KMCSSZ európai kerület vezetősége töltötte be. 

Pénteken útközben Mattseen a Szent Korona rejtékhelyét és ezzel kapcsolatos emlékeket látogatták meg. Útközben vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc, 
Főcserkész sírját megkoszorúzták és egy osztrák cserkészparkot megtekintettek. Szombat reggel a gyűlés előtt a Hárshegy Cserkészpark 
megismerése után, a kastli magyar gimnáziumot látogatták meg. Müller György cserkészvezető, aki 1959 óta a gimnázium nevelője, az épületek és 
a magyar intézmény történetét ismertette. 

Az ülés résztvevői meghallgatták a tagszövetségek beszámolóit az elmúlt időszak eseményeiről. Továbbiakban a közös “Cserkész“ havilap 
helyzete, lengyel-magyar cserkészszövetségek következő esedékes értekezletének tartalma és a közös tisztképzés koncepció kidolgozásának lépései 
kerültek napirendre. A magyar cserkészszövetségek lehetséges belépése a Cserkész Világszervezet tagjai közé hosszabb megbeszélést 
eredményezett. A jelenlevők támogatták, hogy a belépéssel kapcsolatos előnyöket és kötelezettségeket részletesen legyenek feltárva amielőtt 
végleges álláspont elfoglalása történhet. A MCSSZFórumát bemutató és az utolsó húsz év magyar cserkész eseményeit összefoglaló Almanach 
végleges anyagát a szerkesztők bemutatták. Elvárásaink szerint a 140 oldalas füzet megjelenik a következő hónap folyamán. Utoljára egyeztetés 
kezdődött, hogy a tagszövetségek nagyobb eseményeiről közös PR jelenjen meg. Amiután az április 24 körül tartott cserkésznapok beszámolói 
elhangoztak, elhatároztuk, hogy a jövőben április 24-éhez (Szent György naphoz) legközelibb hétvégén világszerte cserkésznapokat tartunk. 

Összeállították a MCSSZF közös programjainak listáját az elkövetkezendő időszakra: 

+ Magyar Szolidaritás Tüze világszerte, 2010. augusztus 20. 

+ MCSSZF őszi ülése Csíkszeredában, 2010. október 1-3. 

+ Vezetőképzővezetők találkozója Budapesten, 2010. november 5-7. 

+ Lengyel-magyar cserkészszövetségek értekezlete Nagybányán, 2010. november 11-14. 

+ Vezetői konferencia Budapesten, 2010. november 19-21. 

+ Betlehemi Békeláng átvétele Bécsben, 2010. december.  

+ Cserkésznap – a magyar cserkészek rendezvénye világszerte, 2011. április 24. környékén. 

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma továbbra is a magyar ifjúság valláserkölcsi és nemzeti összefogásának a céljait hatékonyan képviseli. 
Munkánkat a közös értekezletek és a külső világ felé irányított hatékony PR teszik részben eredményessé.  


