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120 MAGYAR CSERKÉSZ A BRAZIL ŐSERDŐBEN
Tábor a vadonban
Kilenc ország magyar cserkészei táboroztak tíz napon keresztül São Paulo állam erdeiben, hogy
megünnepeljék a magyar cserkészet 100 éves fennállását. A hatalmas, 3200 hektáros, a jellegzetes
brazil ősnövényzettel borított területen se épület, se villany, se folyóvíz. Mindent maguknak kellett
építeniük. Az alábbiakban egy résztvevő tollából olvashatunk élményeiről.
Most januárban voltam a Dél-Amerikai
Jubileumi Táborban, Braziliában,
Brotas közelében. Én voltam az
egyetlen amerikai-magyar cserkész, aki
jelen volt. A dzsungelben, messze
mindentől, egy igazi cserkész tábort
építettünk. Amikor megérkeztünk, nem
volt semi a területen. Mindent, a
latrinákat, a hátizsáktartókat, az
asztalokat, a konyhát, padokat és sok
mást a taborhelyen nekünk kellett
épiteni.
Az őrsi körletek felépítésére sok időt
kaptunk az első napokban, és minden
őrsnek legalább ennyi kellett: egy sátor
Készül a tábori kapu
ponyvával (az eső ellen), egy asztal,
egy hátizsáktartó, egy latrina, egy cipő es szerszámtartó, egy kapu, és sok szárítókötél.
Naponta legalább egyszer esett az eső, viszont a hőmérséklet mindig 32 fok Celsius körül volt. Az
eső jött és ment, és nem lehetett az időt jósolni. Volt amikor órákig zuhogott az eső, és volt alkalom
hogy 5 percig erősen esett, aztán hirtelen elállt és kisütött a nap. A sok bogár iszonyúan bosszantó
volt. Ha egyedül jártál az erdőben és csönd volt, akkor lehetett a sok millió bogarat hallani, ahogy
mind verik a szárnyukat. Tábori építményeinkre korlátlanul vághattunk eukaliptuszokat és fenyőket,
mert az erdészeti hivatal azt akarja, hogy a temészetes őserdei növényzet – a cerrado – ismét benője
a vidéket.
Minden nap a táborban a cserkészet
törtenelméből egy eseményt játszottunk el. Az első nap a cserkészet
alakulását, a második nap a magyar
cserkészet alapítását, a harmadik nap
a Vági tutajutat, stb.
A dél-amerikai magyar cserkészet
kicsit más, mint az észak-amerikai.
Sok más népdalt is énekelnek, és nem
minding ugyanazt énekelik tábortűzkor, zászlófelvonáskor, zászlólevonáskor, vagy menetelés közben.
Sokkal kisebb volt a tábor mint a
fillmorei, igy mindenki megismerhette egymást. És itt volt egy kígyómarás és két pók-csípés is, amit

Tutajok a Farkas tóban
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persze a tábor állandó elsősegély-szolgálata
– egy orvos, egy PhD ápolónő és egy
fizikoterapista – azonnal kezelt.
A portya is nagyon különleges volt. A fiúk
körülbelül 36 kilométert gyalogoltak, a
lányok kicsit kevesebbet, és a 10 évesek
még kevesebbet (de a zuhogó eső miatt
néhány őrs, bár ezt nem kellett volna
tenniük, felkéredzkedtek arra járó kocsikra).
Azon az éjjelen egy igazi sűrű őserdőben
sátoroztunk. Bár távolról figyeltek minket
felnőtt vezetők, mindent önállóan, őrsi
keretben kellett megoldanunk: étkezést,
őrséget és egyéb feladatokat, amelyeket
nekünk kellett beosztanunk.
Reggel, a portya második napján, zuhogott
az eső (a vihar több mint 700 embert ölt meg a szomszéd államban). A reggelit egy elhagyott tanyán ettük
meg és utána helyenként mély vizben vissza gázoltunk a táborhelyre.
A tábor nehezebb volt mint a fillmorei jubi tábor, mert minden nap izgalmas, óvatosságot és ügyességet
igénylő helyzetekben találtad magadat. Ez maradt meg nekem mint legjobb élmény a táborról.
Vámos Tas, Boston, MA

A Közös tabortűz, mint mindig,
a tábor fénypontja
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Nyelvtörık
Már volt ősz szinte, mikor egy őszinte ősz inte, hogy legyek
őszinte, mert ő szinte őszinte.

Két pék két szép kék képet kér.
Láttam szőrös hörcsögöt. Szirup szörpöt szörcsögött.

Azt mondják a hatalmasok, hogy akinek hat alma sok,
az már elég
hatalmas ok, hogy ne legyen a hatalma sok.

Ha szőrös hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök.
Meggymag! Szelíd meggymag vagy, vagy vad meggymag vagy?

A gyárkémény reszelt ormán élt egy hétig reszelt tormán.
Minden kiskakas kikukorékolásáig él.
A moszkvicsslusszkulcs egy luxusszükséglet.
Nem lehet a Márta másé, Mert a Márta már Tamásé.
Agostyánban agg atyák a gatyáikat aggatják.
Akkor jó a jó hajó, ha jó hajó a jó hajó.

Öt ördög görget görbe úton görgő gömbbé gömbölyödött
öt görögdinnyét.

Cserszömörcés sört szürcsöl Csörsz.

Fogszakorvos és szájsebész...

Egy icike-picike pocok pocakon pöckölt egy másik icike-picike
pockot, mire a pocakon pöckölt icike-picike pocok is jól pocakon
pöckölte az őt pocakon pöckölő icike-picike pockot.

A szamárnál szomorúbb Szemere sem szerzett hamarabb
szamárfi szamarat szomorú szamara számára, ezért sok szomorú
szamárkönny szemerkélt a szamárnál szomorúbb Szemere
szomorú szamara szeméből.

Központi Tisztikonferencia Buffalóban
2010 November 6
Most már sok évi hagyományunk szerint idén is a New York állambeli Buffaloban, a Harvest House-ban gyűltek össze konferenciájukra november
első hétvégén Észak-Amerika magyar cserkészvezetői. A kétnapos megbeszélésen kb. 70 segédtiszt, cserkésztiszt, cserkészcsapattiszt és
felnőttcserkész-vezető vett részt az Egyesült Államok, Kanada és Venezuela különböző vidékeiről.

A tisztikonferencia résztvevői

Megbeszélés
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MELBOURNEI CSAPATOK NYÁRI TÁBORRA
Az idei nyári táborunk Connan Park-ban, Morwell-ban, volt megtartva,
kb. 150 km Melbourne-től, január 6-tól 15-ig.
A kerettörténet “Magyarország az Anyaföldünk” volt.
A cél az volt, hogy a tábor folyamán a cserkészek megismerjék
Magyarország földrajzi jellegzetességeit 10 témakörön keresztül: folyók/
tavak, hegységek, mezőgazdaság, állattenyésztés, horgászat, éghajlat,
bányászat, városok, erdészet és lelkiség.
A kerettörténetnek az volt a lényege, hogy a gyerekek megismerjék
Magyarország földrajzát, mivel ez fontos része a magyar cserkészetnek.
Amikor beléptek a Connan cserkészparkba azt képzelték el, hogy
Magyarországra érkeztek.
Mindegyik vezető felvett egy szerepet mint ‘mester’ egy-egy témában,
és amikor az adott témáról volt szó, akkor a vezető felöltözött arra a
szerepre jellegzetes ruhába, és érdekes, játékos módon tanította a
cserkészeket az Anyaföldünkről.
A gyerekek a tábor elején kaptak egy velemjárót, amiben a 10 témakör
meg volt jelölve. Amikor a gyerek bebizonyította, hogy eleget tanult a
témáról, akkor kiérdemelt egy pecsétet abban a témakörben. A tábor végén, amikor az összes pecsét megvolt, akkor a gyerek
sikeresen megállta a tábornak a követelményeit, és remélhetőleg sokat tanult Magyarországról!
A gyerekek kétségtelenül élvezték a tábor minden pillanatát, még akkor is ha épp esett az eső, ami igen gyakran előfordult ezen a
táboron, de ez egyáltalán nem befolyásolta a tábori hangulatot.
A vizi programok nagyon kedveltek voltak, a rohampályát is mindenki sikeresen elvégezte.
A kiránduláson meglátogattuk a környék jellegzetes helyeit, többek között a Latrobe Valley híres hőerőmű központját és a
barnaszén bányát. Itt a gyerekek sokat láttak és tanultak az elektromos áram előállításáról.
A tábori konyha munkáját buzgó cserkészszülők végezték, és finomabbnál finomabb ebédek és vacsorák készültek a 10 napos
tábor alatt.
A tábor fénypontja a 24 órás portya volt, amelyet esős időben sok-sok élménnyel mindenki nagy sikerrel elvégzett.
Mindenkinek felejthetetlen élmenyekben volt része. Gratulálok új csapatparancsnokainknak: Kovássy Istvánnak és Kocsis
Mártinak és a többi vezetőnek is a tábor sikeres lebonyolitásáért.
Kovács Róbert felnőttcserkész, Melbourne, Ausztrália

Mint a baloldali két képről is látszik az első pár napi
hőség után aztán jött a nagy eső, és szinte az ausztrál
erdőt egy napon belül kis Balatonná változtatott. Sík
Sándor szavaival élve
.....De hiszen csak egyszer álljon a sátor,
Aztán zúdulhat már a buta zápor ..
A földet, ponyvát verheti
Úgy-e fiúk, oda se neki?
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HUSVÉTI LOCSÓLÓVERSEK
Ma van húsvét napja, második hajnala,
Melyben szokott járni az ifjak tábora.
Serkenj fel ágyadból, cifra nyoszolyádból
Add ki hímesedet arany kosaradból.
Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig,
Hogy a mi seregünk mehessen tovább is.
Hogyha belőle bár kettőt-kettőt kapunk,
Finom rózsavízzel szépen meglocsolunk!
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra.
Rózsavíztől, majd meglátod, szép es ügyes leszel,
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel?

E háznak kertjében van egy rózsatő
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő
Vizet öntök a fejére
Szálljon áldás a kezére
Az Istentől kérem
Piros tojás a bérem
Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért pirostojást kapok.

NEVES CSERKÉSZEINK KÉPCSARNOKA
Jámbor Lajos
1919-1990

Zászlófelvonás a Cserkészparkban

A pentagon épülete a
Sík Sándor Cserkészparkban

A segédtiszti barak épülete a
Sík Sándor Cserkészparkban
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CSERKÉSZ KONFERENCIA EURÓPÁBAN
“LESZ HÓ? PERSZE, MÁR MEG VAN RENDELVE”
Többször is elhangzott ez a rövid párbeszéd a
konferenciára bejelentkezéskor. No, ennek az az
előzménye, hogy eddig ahányszor ott voltunk,
mindig hatalmas hó fogadott a németországi
Diepoldsburgban. Ez persze februárban nem
akkora csoda, hanem inkább a közlekedés
ilyenkor kissé bizonytalan, mivel a ház egy
hatalmas szerpentin, majd egy igen meredek
hajtűkanyar után, messze bent van az erdőn túl.
Tehát ideális hely csendes elvonulásra, békés
megbeszélésekre, no meg havas túrákra.
Csalódással kezdtünk: Nem volt hó!
Mindegy, mert úgy is sok a megbeszélni való, és
így legalább mindenre jut idő! Szombaton pár
vezető közös reggeli futással kezdte a napot.
Aztán délelőtt elkezdődött a kerületi
beszámolókkal (cserkészpark, anyagiak, honlap,
stb), majd a közös programok egyeztetése 2011re. Parázs vitát váltott ki az őszi konferenciánkon
eldöntött korhatárok felemelése, főleg azon
vezetők körében, akik nem vettek részt a
novemberi konferencián. A vezetőképzéssel
megbízott személy beszámolt az előzetes
bejelentkezésekről, a tábor eddigi szervezésével
kapcsolatos dolgokról, valamint a még
megoldásra váró gondokról.
Közben megérkezett dr. Tempfli Imre, aki nagyon
szívhez szóló misét tartott nekünk.
Délután három fontosabb program volt: Az egyik,

a kerületi parancsnok által a csapatparancsnokoknak
kiküldött kérdőív alapján általános kérés volt:
Módszertani játékok tanítása őrsvezetőknek és idősebb
cserkészeknek. A szót tett követte: Péter előkészített
rengeteg játékot, melyet ott helyben ki is próbáltunk. A
másik a kerületi parancsnok választása. Mint ismeretes,
Jablonkay Péter nem vállalja tovább ezt a megbízatást.
Mivel pillanatnyilag nincs újabb jelölt, a döntést az őszi
csapatparancsnoki megbeszélésre halasztottuk. Addig is
felosztottuk a munkákat, így biztosítva van minden
kerületi rendezvény megtartása. Ez után pedig a
vezetőképző vezetők és kiképzők ültek össze
munkacsoportokba, és így tanácskoztak tovább. Később a
körzetek is összeültek általános eszmecserére.
Este nagyszerű élménybeszámolót láthattunk a délamerikai jubileumi táborról, amelyen több cserkészünk
részt vett.
Vasárnap is futással kezdődött a nap, folytatásként pedig
csapatfórumot tartottunk. Ennek az a célja, hogy kicsit
jobban megismerjük minden csapat és minden
csapatparancsnok helyzetét, körülményeit. De bármiről is
beszéltünk, mindig előkerültek az egyre nyomasztóbb
általános gondok. Ilyenek a vezetőhiány, a tizenévesek
megtartása, de ilyen gond többek között az olvasási
különpróba, ami, mint tudjuk, nem különpróba, mert
kötelező…
Nagyon jók ezek a megbeszélések, mert mindenki egy
kicsit jobban belelát a többiek világába. Ötletekkel,
tapasztalatokkal segíthetjük egymást és mindenkinek a
gondjait – ha nem is tudjuk megoldani –
de legalább meghallgatjuk, örömeit
megismerjük. Jó hangulatban töltöttük el
ezt a hétvégét, ugyanakkor sikerült sok
fontos dolgot is megbeszélni.
Közben pedig ki-ki lestünk az ablakon és
csodáltuk a kavargó hópelyheket. A táj
hirtelen fehérré változott.
Ugye megmondtuk, hogy meg van
rendelve a hó! Ki tehet arról, ha a
küldemény néha késik egy kicsit?
A KMCSSZ sajtószolgálata

A konferencia résztvevői
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CSERKÉSZTISZTI ÉRTEKEZLET KALIFORNIÁBAN
Az idei páratlan évben az értekezletünk február 26-án és 27-én zajlott le Dél-Kaliforniában, nevezetesen a Hollywoodi
Magyar Református Egyház termeiben. Szokás szerint ugyanis a páros években Észak-Kaliforniában, a Woodside-i bencés
perjelségben tartjuk meg a kaliforniai öt cserkész- és egy felnőttcserkész-csapatot érintő értekezletet.
Az idén a 20 résztvevő az összes csapatot képviselte. A szervező Tóth Attila körzeti parancsnok volt. A kerületet Bedy
Balázs kerületi parancsnok, a központot Lendvai-Lintner Imre, a KMCSSZ elnöke képviselte. Hollywoodban a szállásadónk
Nt. Nagy Bálint cserkésztiszt volt.
A szombati megbeszélések a csapatparancsnokok gondjait tárták fel. Azon felül, hogy sok hasonlatosság volt a központi
buffaloi konferencián hallottakkal, sikerült néhány használható megoldást is ellesni egymástól. A délután második témája a
nyáron megtartott központi Jubileumi Tábor értékelése volt. A több mint 150 képpel tarkított beszámolót nagy érdeklődéssel
figyelték a résztvevők. Az értekezlet résztvevőinek több mint a fele jelen volt a táborban is, igy a nosztalgiázás mellett a
három témakörben tartott eszmefuttatásban hasznos visszajelzéseket adtak, amelyeket a 2015-ös Jubileumi Tábor szervezői
felhasználhatnak majd. Néhány perc a KMCSSZ tavalyi, még át nem vett kitüntetéseinek kiosztásával telt el. Az értekezlet
hangulata igen közvetlen és vidám, a menete gördülékeny, a számos hozzászólás tartalmas, az ellátás mindvégig bőséges és
ízletes volt. A bográcsgulyás-vacsora után a vezetők sokáig elszórakoztak egy szókincs-fejlesztő játékkal. A különösen
vidám játék alatt a magyar nyelv legrejtettebb szabályai is előkerültek avégett, hogy egy-egy pontot valaki megszerezhessen.
A sok vidámság után az est kellemes, nyugtató népdalozással zárult.
Vasárnap reggel a Külföldi Magyar Cserkészszövetség helyzetével foglalkoztunk. Az előadásban különös hangsúlyt kaptak a
munkamódszereink (hogyan képezzük ki cserkészeinket) és magyar kötődésünk megtartása. Erre a KMCSSZ komoly
hangsúlyt fektet, módszereiben sok újítást felhasználva. Ezután felekezetek szerint részt vettünk a magyar szentmisén illetve
istentiszteleten. Délután a Los Angelesi Magyar Ház meglátogatása volt a programon.
Az idei kaliforniai tiszti értekezlet értékes együttlét volt. Lelkesedést, energiát adott a résztvevőknek tovább folytatni
munkájukat csapatszinten. Találkozunk újra 2012 első hónapjaiban a San Francisco melletti Woodside Prioryban.
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:
Szerkesztı: Szórád Gábor cscst.
Glaser János cscst., Lendvai-Lintner Imre cscst..

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

KODÁLY HÉTVÉGE NEW BRUNSWICKON
New York-i körzet sajátos hagyománya a Kodály hétvége, amikor minden januárban összejönnek a keleti part cserkészei,
hogy a magyar népzene kincseit elsajátítsák és gyakorolják. A január 8-9 hétvégén 92 cserkész találkozott New Brunswickon, hogy
ismét megtegyék ezt.
A hétvége folyamán három korcsoportban népdalt, furulyázást, népitáncot gyakoroltak. A legnagyobbaknál, a
„Nagyalföld” rajban már harmadszor Dr. Fehér Anikó tanította a fiatalokat. Népdalcsokorban adták elő a Görög Ilona c. balladát.
Fehér Anikó Magyarországon közismert zenepedagógus, aki a népdallal és annak történetével foglalkozik.
A középső csoportban Dr. Tóth Ildikó foglalkoztatta a 28 „Kisalföldöst.” Őket is a népdalra tanította, amelyet játékkal és
kézügyességet fejlesztő programokkal fűszerezett.
A legkisebbeknél, az „Ici Pici Alföld” lakósaival Stewart Ildikó és Németh Ildikó játszva ismertették meg Magyarországot a
népdalon keresztül. A két Ildikó kimondottan olyan népdalokat tanított az 5-7 éveseknek, amelyek magyar városokról szólnak,
miközben a búsójárásról is tanultak, búsó álarcokat készítettek.
A hétvégén nemcsak zenei téren történt a nevelés. A nagyok városi számháborúban vettek részt.
játszott népijátékot.

Minden korosztály

Kodály egyszer azt mondta: „Csak azt hívhatjuk igazán sajátunknak, amelyért igazán megdolgoztunk, esetleg meg is
szenvedtünk.” Komoly előkészületekkel talpraesettségre és türelemre tanítottuk cserkészeinket, akik mind szerepeltek a vasárnapi
bemutatón. Az ügyes zenepedagógusok kezei alatt, komoly odaadással megtanulta mindenki a szerepét.
A zene azért szép, mert a különböző hangok az alkotó terve szerint összeállnak. Különben a sok „dó-mi-szó” önálló
hangokat képezne csak. De a zenében, ezek a hangok gyönyörűen összeállnak, mind-mind saját szépségükben.
Így van a cserkész körzet programjaival is. Csak akkor szépek az ilyen rendezvények, ha egymással lehetünk New
Brunswickról, New Yorkból, Garfieldról, Bostonból, Washingtonból. Mind-mind saját élményeinkkel, tudásunkkal találkozunk és
megteremtjük magunk között a zenei és emberi harmóniát! Ez a cserkészet egyik nagy titka!
Ha nézzük a cserkész körzetünk évi programját, látjuk milyen sokoldalú embereket nevelünk fiataljainkból. Sportversenyen
testi teljesítményt érünk el. Akadályversenyen gyakorlati cserkésztudást alkalmazunk. Szavalóversenyen megismerjük a magyar
nyelv és irodalom kincseit. A Kodály hétvégén pedig a magyar zene szépségével találkozunk. A jövő külföldi magyar nemzedékeket
építjük ezekkel a programokkal. Hogyha igazi odaadással végezzük munkánkat, akkor eleget teszünk Kodály szavainak, miközben
komoly nevelési élményt biztosítunk fiataljainknak!
Marshall Tamás, New York körzeti parancsnok

