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Ötvenötödször rendezték meg a clevelandi
cserkészcsapatok Cserkésznapjukat
Cleveland város négy cserkészcsapatja
idén szeptember 5-én tartotta a
hagyományos Cserkésznapj át.
Ötvenötödik évét ünnepeltük idén a
clevelandi cserkésznapnak, mely ismét
a város déli oldalán lévő Deutsche
Central Parkban került megrendezésre.
Szép napsütés fogadta ismét a kapun
beérkező kb. kétezer vendéget.
Zászlófelvonásra nem csak a négy
clevelandi csapat, hanem más tájakról
érkező vendégcserkészek is
sorakoztak.
Szentmise és Istentisztelet után
megnyíltak a konyhák és beindult a
program. A Magyar Faluban a vendégek magyar jellegű ajándéktárgyakat nézegethettek és
vásárolhattak. Falusi mesterségek idén a hímzés és gyöngymunka voltak. A csapatok leány
és fiúcserkészei ügyességi versenyeket rendeztek a faluban. A Cserkésznap legkisebb
vendégei és kiscserkészei pedig csodálatos madárházakat barkácsoltak, egyéb
kézügyességekkel együtt.

Népi bemutató

A már szokásos finom ételekből
válogathatott a vendégsereg ... pl.
palacsinta, kürtöskalács, lacipecsenye, töltött káposzta és
lángos, hogy csak néhányat
említsünk. A Pesti kávéházban
pedig a krémesek és torták
sorakoztak.
Focimérkőzések után az esti program következett. A Regös Csoport
és a csapatok tagjai szebbnél szebb
műsorszámokkal léptek fel. Az esti
zászlólevonásnál is megemlékeztünk a magyar cserkészet
fennállásának száz éves évfordulójáról.

Palacsinta sütés cserkészmódra
Idei Cserkésznapunk ismét sikeresen végződött. Szeretettel várjuk a kedves vendégeket
jövőre is.
Tábor Krisztina cst., Cleveland, OH
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CSAPATPARANCSNOKI GYŰLÉS AZ EURÓPAI
KERÜLETBEN
November 12 és 14 között találkoztak a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) I. kerület
(Európa) csapatparancsnokai a Kastl melletti Hárshegy
Cserkészparkban. Az évente megtartott gyűlés célja
volt a 2010-es eseményekre visszatekinteni és a 2011es nagyobb események előkészítése. Ezenfelül a
következő két évre megválasztották a kerületi
előljárókat.
A gyűlésen több mint harmincan vettek részt,
képviselve a kerület csapatait Stockholmtól Zürichig és
Bécstől Kölnig. A gyűlésen szintén részt vett a Magyar
Köztarsaság Nemzetpolitika Államtitkárság két
kepviselője: Szóták Szilvia és Nt. Kocsis Attila. A
KMCSSZ elnöke is átlátogatott az USA-ból a
tanácskozásra.

Cserkészvezetők
egy kis csoportja

A kiértékelések érintették a nyári Jubileumi tábort, az
akadályversenyt és a Rover Teljesítmény Turát (RTT). A Jubileumi tábor rég nem látott nagy
létszámú cserkészt hozott össze a Parkban a magyar cserkészet 100 éves évfordulójának
alkalmával. Bár több kemény esős nap volt, a jó hangulat és a sok élmény elhomályosította a
rossz idő hatását.
A táborról videofelvételt meg lehet tekinteni:
http://www.jubi2010.eu/4_videok/video_main_hu.php. Sikeres volt az akadályverseny, amely
megelevenítette Arany János Toldi művét, szintén zuhogó esőben. Az RTT összehozott öt
négytagú versenycsapatot, amelyek 24 órán át vetélkedtek.
A vetélkedő a szokásos
cserkészügyességeken kívül egy 60 kilométeres gyaloglást és egy nagyon hideg tó átúszását is
tartalmazta.
A jelenlevők a következő két évre megválasztották a kerületi előljárókat, akik nevét a
KMCSSZ Intéző Bizottsága elé terjetsztjük végleges jóváhagyásra.
A gyűlés szombat délután és vasárnap reggel a 2011-es vezetőképző (VK) tábor ügyeivel
foglalkozott. A résztvevők négy csoportban megvitatták a következő témákat: példaadás a VK-n,
természetismeret a VK-n, nevelésünk célja a VK-n és hogyan neveljük cserkészeinket a VK-n.
A négy megbeszélésből javaslatok születtek amelyek a VK tartalmát és a résztvevők viselkedését
megszabják majd 2011-ben.
A megbeszélések után Nt. Kocsis Attila áhitatot tartott amelynek központi gondolat, az
volt, hogy igazságunkat harsonán kell hírdetni. A résztvevők a falú egyik éttermében
fogyasztották el a vacsorát, amely után a KMCSSZ elnöke átnyújtotta a Teleki Pál Jó munkáért
érmet (a KMCSSZ legmagasabb kitüntetése, életreszoló cserkészszolgálat teljesítményért) négy
vezetőnek, ezenfelül a Jubileumi év alkalmával kisbarnaki Farkas Ferenc érmet osztott azoknak a
cserkészvezetőknek akik az utolsó öt évben kimagasló szolgálatot tettek a helyi csapatuknál vagy
a kerületben.
Vasárnap reggel meghallgattuk a vendégeink beszámolóját a vörösiszap katasztrófáról.
Erre már a kerületben több helyen gyűjtés indult. A csapatok ezután beszámoltak sikereikről és
gondjaikról. Utolsósorban pedig a kerület nagyobb 2011-es eseményeinek dátumait
véglegesítették.
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A KMCSSZ Jelvényei
1.Hungária

2.Táborijelvény

3.Fórumjelvény

A jobb zseb fölött

1 évig hordható a jobb zseben

A bal zseben

4.Csapatszám
A jobb karon

5.Városnév
A jobb karon a szám alatt

6.Őrsi jelvény
A jobb karon a szám fölött

A bal válpánton

8.Alpróbajelvények
A bal válpánton

A bal karon (vándoroknak)

10.Cserkészpróbák: Táborverő

11.Portyázó

12.Honfoglaló

A bal karon

A bal karon

A bal karon

13. Őrsvezető (réz) Ségédtiszt
(ezüst) Tiszt (arany)

14. Kiscserkész Őrsvezető (réz)

15. Megbízatások

A bal zseb fölött

A bal zseb fölött

A bal zseb fölött

16.Segédtiszt

17. Tiszt (sárga szegély = cspk)

18.Cserkészcsapattiszt

7.Ujoncpróbajelvény

A bal karon

9. Különpróbajelvény

Kiscserkészsegédtiszt (ezüst)

A bal karon

A bal karon
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HÚSVÉTOT ÜNNEPELTEK A CSERKÉSZEK OKTÓBERBEN
Az idei hétvégi regőstábor, október elseje és harmadika között a Sík Sándor Cserkészparkban volt
megtartva, a téma a húsvéti ünnepkör. A cserkészek két országból és több városból jöttek össze. Hatvan
cserkész jött Hamilton, Kanadából és az USÁ-ból, New Brunswickból, Garfieldból, Buffalóból és
Clevelandból. A cserkészek pénteken este érkeztek a parkba és a táborparancsnok, Jankura Kriszti és a
helyettese, Tábor Kiki várták a cserkészeket Szamosújvárban. Érkezéskor sós kenyérrel voltak
megkínálva.
Másnap reggel felkeléskor őrsökbe lettek besorolva. Az leányőrsök a Krokusz, az Aranyeső és a
Barka, a fiúőrsök pedig a Dobkötél, a Tökmag és a Békaláb elnevezést kapták. Az őrsi nevek tojás
pingálási motívumok. A reggeli alatt két álarcos, subában öltözött szörny dobbal riasztotta a népet. A
pavilon farsangra volt kidíszitve és így kezdődött a tábor. Reggeli után volt egy rövid elöadás húsvétról és
egyéb tavaszi népszokásról. Azután a tagok készítettek és résztvettek egy bögö temetésén és így zárták be
a farsangot.
Ezután két csoportra váltak a cserkészek. Az egyik csoport népdalozott, a másik meg elment a
konyhához kalácsdagasztásra. A kalácskészítést Lamperth Cili néni és Márton Otti néni vezették és a
tagok megállapították, hogy nagyon nehéz a kalácstésztát dagasztani. A kalácsot a szombat esti húsvéti
ünnepi vacsorára készítették a cserkészek.
Ezután tojásfestést és a batik technikát tanítottak a vezetők a tagoknak. Nagyon szépen sikerült
mind a két foglalkozás. Az ebéd a nagybőjt miatt egy könnyű étkezés volt. Finom bab- és krumplileves
volt császármorzsával, ami nagyon jól esett mert hüvös és nyirkos volt az idő.
A cserkészek most más programra készültek. A lányok egy kiszebabát készítettek és a fiúk meg
locsolási verseket költöttek és tüzet raktak. A leányok énekszóval kisérték a kiszebabát, amit aztán a tüzbe
dobtak. A néptánc tanitás abból állt, hogy a mezőségi tánc motívum, és lépéseit tanulták. A tagok ezt
élvezték mert sokan közülük még nem tanulták ezt a fajta táncot.
Sajgó Szabolcs atya ezután megérkezett és egy szép misét mondott nekünk. Ezután készültünk a
húsvéti ünnepi vacsorára. Sok finomság volt: húsleves, sültcsirke, tojás, sonka és krumpli. És utána jött a
husvéti kalács finom lekvárral, amit a tagok maguk sütöttek. Következett a locsolás, amit a tagok nagyon
élveztek. Játékszerűen ment, négy locsolási ezközzel: egy vödör víz, két fajta parfüm és egy vizipuska.
Volt egy tábla egy nyíllal amit meg kellett pörgetni és ahol megállt a nyíl, a leány azzal a tárggyal lett
meglocsolva. Ez a versszavalás után történt. A szombat estét egy táncházzal zártuk be és és jó volt a
hangulat.

A regöstábor résztvevői
MAGYAR
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Vasárnap reggel a tagok résztvettek egy
tojáskeresési versenyen a nagy réten, ahol
rengeteg tojás volt elrejtve. Ezután vagy egy
métajátékban, vagy egy kakaslövésen vettek részt
a cserkészek. A kakaslövésnél három állomás
volt. Három kakascélt kellett nyillal és csúzlival
eltalálni. Az egyik cél egy cukkorral tömött
kakas volt, amelyiket nem nyillal hanem bottal
kellett eltalálni úgy, hogy a cukorkák kiesenek a
kakasból.
Utána készültünk a hazaindulásra. Még
megettünk egy finom ebédet, s aztán
zászlólevonással, emlékkiosztással és imával
zártuk be a tábort. Nagyon sikeresnek tartottuk a
tábort és reméljük, hogy jövőre még többen
leszünk.
Jankura Krisztina st. tpk., Hamilton, Kanada
Husvéti kalacssütés a táborban

NEVES CSERKÉSZEINK KÉPCSARNOKA
Sík Sándor
1889-1963

Sík Sándor mint fiatal
cserkészvezető
és élete utolsó éveiben.

Sík Sándor írta a magyar cserkészmozgalom indulóját
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KÖZPONTI CSERKÉSZBÁL
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a
New York-i körzettel karöltve immár 1962
óta rendezi meg a hagyományos New York-i,
azaz Központi Cserkészbált. Az idei
negyvenharmadikat New Jersey-ben, az
elegáns Princeton Hyatt Regency-ban 2010
november 20-án tartották meg. A kétévente
megrendezett bál idei fővédnökei a Hontalan
Sasok még elő tagjai: Beodray Ferenc, Nt.
Bernhardt Béla és Grósz Ferenc valamint
Lendvai-Lintner Imre szövetségi elnök
voltak. Az összesereglett bálozók, fiatalok és
kevésbé fiatalok, a helyi New Jersey-ből,
New York-ból, Pennsylvaniából, de
Connecticutból és még távolabbi pontokból
is érkeztek.
A szövetség elnök bevezetőjében
elhangzott a következő üzenet: “Sík Sándor,
a magyar cserkészpedagogia atyjának
megfogalmazásában, a magyar cserkészet
célja „emberebb ember, magyarabb magyar"
fiatalok nevelése. Sík csak az ilyen
lelkületben nevelt magyar fiatalokban látta
Magyarország jövőjét. Külföldön e célkitűzés
kissé más értelmezést öltött: célunk olyan
külhoni magyarokat nevelni, akik magyar
nyelv és kultúra ismeretükkel bátran

vállalhatnak tagságot a világmagyarságban, de
egyben hasznos, becsületes és éplelkű polgárai
szülőhazáiknak is. Ennek a társadalmi és magyar
feladat vállalásnak az egyik legszebb szertartása a
Cserkészbál.
Fiataljaink a bál keretein belül
mutatkoznak be annak a külföldi magyar
társadalomnak, melynek számára ők jelentik a
megmaradást. Ebben az értelemben, bálunk sokkal
több mint egy kellemes, elegáns táncmulatság:
kifejezése annak sorsközösségnek és társadalmi
felelősség vállalásnak amelyben a külföldi magyar
jövő reménye rejlik. Hölgyeim és Uraim! Lord
Baden Powell, a világcserkészet megteremtője,
röviddel halála előtti búcsúlevelében arra kérte
cserkészeit, hogy igyekezzenek a világot egy kissé
jobb helyzetben visszahagyni, mint amilyenben
találták. Mai jelenlétükkel, hölgyeim és uraim,
ne mc s a k t á mo ga t na k mi n ke t e zi r á nyú
igyekezetünkben, hanem erőt és biztatást adnak
munkánkhoz.”
A Magyar Köztársaság New York-i Fökonzula Dán
Károly személyes megjelenésével tisztelte meg a
bálozó cserkészeket. A Fökonzul külön kiemelte,
hogy mily fontos szerepe van a külföldi magyar
cserkészetnek a magyarnak megmaradásban.
Közremüködését és támogatását ajánlotta fel a
jövöben is.

Elsőbálozók és kisérőik
A bál kitüntetetjei: a Fischer házaspár
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A nyitótánc elött a hagyományos engedélykéréssel
kezdődött a bál, amit Felsövályi Klára és Pándi
Árpád szertartásmesterek bevezető szavai után a
két főszervező, Vajtayné Gabriella és Dala Irén,
Vajtay István és Tamás Péter kíséretében kértek.
Ezt követte a 16 elsőbálozó leány bemutatása,
akiket elegáns szmokingba és díszmagyarba
öltözött legények kísértek be a keringőhöz és
csárdáshoz. A bálon hosszú évek óta nem volt
ennyi elsőbálozó.
Az idei bálon - mint 1995 óta hagyomány - a
Szövetség ezúttal ismét kitüntetett két
cserkészvezetőt, akik kimagasló, egy életen
keresztül kifejtett eredményes cserkészmunkát
végeztek a cserkészeszme megőrzésében. Fischerné
Domonkos Judith és Fischer Viktor több mint 50
éve szolgálják a cserkészetet. A legtöbb
cserkészbálon szervezők és egyben közreműködők
voltak. Közösen rendeztek számtalan körzeti
atletikai versenyt. Mindketten csapatparancsnokok
voltak. Viktor ezenfelül a KMCSSZ Külügyi
Vezetőtisztje, Minőség Biztositó Vezetőtisztje és 6
éve a Vezetők Lapjának főszerkesztője. Idézve
Vajtay István méltatásából: “Óriási feladat előtt áll
az, akinek egy óránál kevesebb időt osztanak
bálunk díszvendégeinek, Fischer Viktornak és
Jutkának, méltatására, mert ha Mátyás
királyunknak, a pompás bálok nagy kedvelőjének,
korában élnénk, akkor Viktort és Jutkát teljes
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bátorsággal "Renaissance cserkészeknek"
lehetne nevezni, olyan sokszinű az Ő
cserkészmúltjuk, olyan sokoldalúak azok a
tehetségek melyeket Szövetségünk érdekében
immár ötven éve velünk megosztanak.... Ha
elfogadjuk Teleki Pál intelmét, hogy-, a lelki
bátorság nem a nekimenés, hanem a kitartás
bátorsága, akkor Fischer Viktor és Jutka lelki
bátorsága kétségtelen. Ezért ők a 2010-es
Cserkészbálunk díszvendégei és a New York-i
és Észak-Amerikai magyarság kincsei.”. Fischer
Viktor köszönő szavaiból idézve: “Közismert,
hogy a cserkészmunka önkéntes. Ennek külön
varázsereje van, mivel nem fizetett tevékenység.
Ezt csak az érzékeli, aki valaha ilyen munkát
végzett…. Külön megtiszteltetésnek vesszük, és
köszönjük, hogy a magyar cserkészmozgalom
100. és a külföldinek 65. évfordulóján és a ma
rendezett központi cserkészbál alkalmával
nyújtják át részünkre ezt a megtisztelő
kitüntetést. Isten áldja meg továbbra is
munkájukat.”.
A bálozók a szokásos népi játékokkal és a
cserkészetben hagyományosan énekelt tábortűzi
záróénekkel, a Szellő zúg távollal fejezték be a
felejthetetlen estet, hogy a 2012-ben tervbe vett
bálon ismét találkozzanak.
A KMCSSZ sajtószolgálata

Magyar Cserkész
A külföldi magyar cserkészek lapja.
Megjelenik negyedévente.
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435, USA
Szerkesztıbizottság:

Pillanatképek a
multból

Szerkesztı: Szórád Gábor cscst.
Glaser János cscst., Jablonkay Péter cscst.,
Lendvai-Lintner Imre cscst..

A cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket,
ötleteket az alábbi címre kérjük:
Gabona@aol.com

VIRTUÁLIS LÁTOGATÁS A KMCSSZ NYÁRI JUBILEUMI TÁBORAIBA
A legelterjedtebb, legsikeresebb ifjúságnevelő mozgalom világszerte a cserkészet, mely 103 éve született Angliában.
Magyarország 100 évvel ezelőtt az elsők között ismerte fel életrenevelő, jellemnevelő értékét. A magyar cserkészet
rövidesen a világcserkészet egyik legkimagaslóbb, legszínvonalasabb része lett. A kommunizmus alatti betiltásakor, 65
évvel ezelőtt, a külföldön beindult cserkészet a magyarságőrzés feladatát is vállalta. Máig több mint 50 ezer nyugaton
nevelkedő fiatal kapott magyarság-élményt és ismeretet a cserkészetben. Ezt a feladatot a Kárpát-medencében 1989 után
újraindult határon túli magyar cserkészszövetségek is teljesítik.
A magyar cserkészet 100 éves évfordulója és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 65 éves évfordulójának alkalmával
a 2010 nyárán Európában, a kastl-i Hárshegy Cserkészparkban és az USA-ban, a Fillmore-i Sík Sándor Cserkészparkban
nagy sikerű táborozás keretében ünnepeltük meg a két évfordulót. Hogy az olvasóknak ezzek az események közelebbről
is megismerhetőek legyenek készültek video felvételek a táborokban. Ezeket a következő internetes címeken
megtekinthetik:
Európai tábor:
Európai Jubitábor videók itt találhatóak: http://www.jubi2010.eu/4_videok/video_main_hu.php
Európai Jubitábor honlap cime: http://www.jubi2010.eu
USA-i tábor:
Az USA-i tábor összefoglalója itt található: http://tudositok.hu/842/video/Jubileumi_cserkesztabor_Amerikaban
A tábor alatt készült Jubi TV adások: http://www.youtube.com/results?search_query=jubitv1&aq=f

