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Idén úgy a Lord Robert
Baden-Powell által alapított
Világcserkészet akárcsak a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség Calgary-i csapata is
kerek jubileumot ünnepel. A
Calgary-i cserkészek
családi esttel emlékeztek meg e kerek
jubileumokról. A finom
vacsora közben készültek a mókák, íródtak az
énekek szövegei. Vacsora után vetítővásznon végigkövettük
Lord Robert BadenPowell életútját, majd
az estet vidám tábortűzzel zártuk. Minden
asztaltársaság szellemes mókákkal, csatakiáltásokkal készült. Cserkészszövetségünk
nevesebb eseményeit elevenítettük me g mó kák kal,
énekekkel. Némi betekintést
kaphattunk arról is, hogy
cserkészetünk hogyan fog

kinézni 100 év múlva.
Hogyan fognak cser-készeink
tüzet rakni a legújabb
technológia segítségével,
hogyan fogják ”kipingálni”
magukat a lányok – akár

abban, hogy a következő
családi estig nem fogunk 100
évet várni hanem még jövő
évben megünnepeljük a
Világcserkészet – akkor már
101. – évfordulóját.
Másnap, vasárnap
cserkészeink ünnepélyes cserkészmisén vettek részt.

Calgary betlehemes játék

Csinom Palkó éneklése
közben is. Azt is megtudhattuk, hogy 100 év múlva
cserkészeink virtuális cserkésztáborokba fognak ”járni”.

Ezennel köszönetet
mondunk Szojka
Andrásnak
és
mindenkinek aki a
finom gulyásleves
készítésében
segített.
Külön
köszönet jár a szülőknek,
nagyszülőknek aki süteményekkel és egyéb finomsággal
ünnepélyesé tették estünket.
Orbán László, cst.,
Calgary, Alberta

Élménydús esténk volt. Mind
cserkészeink, mind cserkészszülők azt hiszem egyetértünk

VK táborok a KMCSSZ-ben

de nemcsak
nekik
Cserkésztiszti 5
tábor
Erdélyben

2007 augusztus 2 és 12 között folytak le a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi
vezetőképző táborai a Sik Sándor Cserkészparkban, mely Buffalotól délkeleti irányban kb. 2
órányira fekszik.
A Vezetőképző Vezetőtiszt, a clevelandi Szentkirályi Pál (aki a VK tábor szervezéséért és
koordinálásáért volt felelős), öt közös célt helyezett a KMCsSz jövő vezetőgárdája 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 három világrészről jötteket; őrsi életet élni, mivel az őrsi rendszer cserkészetünk egyik alapja és
ennek keretében életreszóló barátságokat kötni,; a vezetés szakágainak tudományát elsajátítani és
megtanulni szolgálni, felelősséget vállalni.
Folytatás a 3.oldalon
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Viktorin László emléktábla és megemlékezés
2007 augusztus
18-án, kerek 55
év
elteltével
zarándokoltunk
vissza az Erie Tó
partjára kettős
emlékezésre.
Visszahelyeztük
Viktorin László
emléktábláját és
felelevenítettük
a
kanadai
magyar cserké-

Sólyom László elnök
úr látogatása
Kanadában

Nyári Magyar
Iskola

szet kezdetét.
Torontói és hamiltoni cserkészvezetők kisértük Viktorin László
két lányának családját az első
újvilági Nemzeti Nagytábor
helyére (Morgan’s Point Niagara
Félsziget
1952
augusztusában).
Helybeli
kanadai cserkészvezetők, újságírók, és a 2nd Port Colborne
Troop zászlósai itt vártak ránk.
Viktorin László öcs. róvervezető
a Nagytábor végén megfulladt.
Emlékét egy tábla örökítette meg
- és 50 évig figyelmeztetett a
sekély
Erie
tó
veszélyes

örvényeire. Miután a tábla leesett
Mike Tenszen helyi újságíró és
volt cserkész felkutatta és
értesített mindenkit. A táblát
Viktorin Gabi és Éva leplezték
le, ünnepélyesen újra dedikáltuk,
majd Filó Gábor trombitás adta a
végső búcsút. Békére lelt akkori
5 és 7 éves lányai s ma 94 éves
özvegye!
Hálát is adtunk az Égnek, hogy
félévszázados sűrű cserkészfoglalkozás alatt ez volt az
egyetlen súlyos ill. tragikus eset
volt. Jámbor Lajosunk szokta
mondani:
“Laci
őrködik
felettünk.”
Másodszor, emlékeztünk kanadai
magyar
cserkészetünk
első
táboraira amik ezen a környéken
voltak: Fenwick /1952, Morgan's
Point/1952,
Mount
Nemo
/1952/53, Welland/1953, Wellandport/1955/56/59. A Nemzeti
Nagytáborban 5 csapat jött
össze: 20.Árpád Vezér/Toronto Inokai Péter cspk., 21.Álmos
Vezér/Welland - Zimmer Ferenc

cspk., 15.Hamilton csapat Schmidt
Márton
cspk.,
33.Szilágyi Erzsébet Léanycsapat /Toronto - Baky Klára
(Solymosné) cspk. és a 33.lcscs
Welland-Niagara Falls leányraja
– Szathmáryné Legány Lenke
rpk. Valószínű voltak résztvevők,
vendégek
Buffaló
(2.BKG-Derby) és tán Clevelandból is.
A 20. csapat (és eközben
alakultak a montreali csapatok:
23.Szt.László - Maday Gyurka
cspk., 37.Szt.Margit - Dr.
Pattantyusné Képes Magda
cspk.) ma is működnek. A többi
megszünt majd 1956 óriás
bevándorláskor új csapatok
alakultak. Méltó volt megemlékezni az első csapatokról és
régi cserkészvezetőkről.
A hőskori kezdetekből 1971-re
15 csapattal külön V.kerület –
Kanada lett.
Zubrits Árpád cst.,
Toronto, Ontario

2008. július 1 - július 15
Minden 8 és 14 év közötti
magyarul beszélı
gyermeket
szeretettel hívunk és
várunk

Nyári Magyar iskolatábor
Július 1 és 15 között Fillmore, New Yorkban, a Sik Sándor Cserkészparkban a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség szervezésében megtartották a 2007-es nyári iskolatábort. Célunk magyar
környezetet teremteni, amelyben külföldön élő, magyar származású, magyarul beszélő gyerekek testi
és lelki biztonságban magyar nyelvkészségüket fejlesztik. 59
diák gyűlt össze Chicagoból, Clevelandból, New Yorkból,
Connecticutből, New Jerseyből, Virginiából és West
Virginiából. A diákokkal 21 tanár és cserkészvezető minden
ellenszolgáltatás nélkül foglalkozott. A tanárok Clevelandból,
Kaliforniából, Torontoból, New Jerseyből, Virginiából, West
Virginiából, Budapestről, Horgosról és Kassáról érkeztek. Az
osztályok átlagosan 5 diákból álltak, mindenki saját
képességeihez mérten szétosztva. A tanitást minden reggel
tartották 4 órán keresztül. Délutáni programok sok szinűek
voltak: szalonnasütés, nemezelés, csuhébaba készités,
himzés, méta, szavalóverseny, gyöngyfonás, kirándulások,
mézeskalács készítés, tojásfestés, népijáték, néptánc,
számháboru, úszás. Ezenkívül tábortüz minden este, táncház,
tűzugrás, népdal tanulás minden nap, Istentisztelet
vasárnaponként.

Tanítás az
erdıben

Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Szövetségünk első vezetőképző táborát
1947-ben szervezte Beodray Ferenc és
Falvy György, parancsnoka Csejtey Béla
volt. Azóta majdnem 600 vezetőképző
tábort tartottunk és több mint 9000
cserkész vett részt kiképzésben!
A
mostani vezetőképző rendszerünknek
alkotói főleg Bodnár Gábor, Dr. Némethy
György és Dr. Némethy Judit voltak.
Hét önálló táborban 198 résztvevő
dolgozott a 10 napos vezetőképző tábor
alatt. A 14-16 éves jelöltek kiképzésének
középpontjában az őrsök 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 Ausztráliából,
Braziliából, Kanadából, Németországból,
USA-ból, és Venezuelából. De ezen
kivül érkeztek cserkészek Magyarországról, Felvidékről és a Délvidékről
is.

3.

1933-ban kezdte cserkész
pályafutását a gödöllői Jamboreen,
ahol Csede bá a világcserkészet
alapitójával, Lord Baden-Powell-al
is találkozott. A magyar cserkészet
történetét igy a jelöltek Csede
bától, mint személyes részvevőtől
hallották.
* A pénteki nagy tábortűz keretén
belül a jelenlevők “Vezetőképzésünk – 60 éves
bü szkeségün k” gondo latával
ismerkedtek meg és fáklyák
segítségével megemlékeztek az
első táborok évszámairól és
parancsnokairól:
* Az első vasárnapon a KMCsSz szeretett
Ádám Atyája tartotta a Szentmisét és 4

A tábornak több kisebb-nagyobb
érdekessége is volt:

* A tábor legtapasztaltabb cserkészvezetője ismét dr. Chászár Ede volt, aki

Fiú őrsvezetőképző
tábor,

Mintatábor játék közben
Clevelandból érkezett Bóna Richárd Atya
és Nt. Dr. Tamás Gábor a cserkészek lelki
gondozását végezni. Hálásak
vagyunk szolgálatukért.
* Az utolsó vasárnap a Parkban
található fen yő katedrálisb an
megáldottuk G. Dolesch Linda, a
34. sz. Zrínyi Ilona leány
cserkészcsapat alapítójának és
szövetségünk kimagasló
vezetőjének, valamint von Bálinth
Eri ka, első s eg él y s z ak ér tő
emléktábláját.

A táborokat nem csak a számos előadás
és gyakorlat tette érdekessé, hanem a 24
órás portyák és kirándulások is. A
táboron résztvevő “minta” kiscserkészek
és cserkészek lehetőséget adtak, hogy a
cserkészvezető jelöltek valós helyzetben
kiprobálják az ujonnan tanult vezetői
fogásokat.

* Idén vezette 30.-ik alkalommal a
tábori konyhát a kanadai Ottó család;
most már nem a szülők (Edit és Laci)
hanem gyermekeik és unokáik vállalták a
szolgálatot.
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Tanácskozás az ŐV táborban, Fillmore, NY
napon át más lelki gondozási munkát is
végzett. Ádám Atya több mint 40 éven át
szolgált a KMCsSz-ben mint lelkipásztor
és vezető. Az utolsó vasárnapra

A táborzáráson a Vezetőképző
Vezetőtiszt nagy megelégedéssel
üdvözölte az újonnan végzett 7
őrsvezetőt, 12 kiscserkész őrsvezetőt, 9 kiscserkész segédtisztet,
és 13 cserkésztisztet. Kihívásuk
most a sok tanultat átültetni a KMCsSz 4
világrészen, 11 országban működő 70
csapatába.
Szövetségünk fennmaradásának és
erősségének egyik titka sikeres
vezetőképzésünk – hálásak vagyunk
minden cserkészvezető munkájáért, aki
vezetőképzésünk megalapozásához,
megerősítéséhez és mindennapi működtetéséhez hozzájárult! Teleki Pál szavaival élve, “A vezetés elsősorban példa!” és
mi is erre vagyunk kötelesek, hogy
vezetőképzésünk és cserkészetünk erős
maradjon.

KMCSSZ sajtóosztály
Európai VK tábor
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Vándorcserkészeknek de nem csak nekik
- Nincs már messze, egy félóra mulva ott
leszünk! - mondja az örsvezető. Három
órával később az örs, izadtságtól
csöpögve, még mindig botorkál a
hegyoldalban. A kulacsok üresek és a
nap már nyugvásnak indult.
A
legkisebbik, egy óriási hátizsákkal a
hátán, vádlóan előre szól – legalább tiz
kilométert jöttünk, mióta azt mondtad,
hogy “mindjárt ott leszünk…”

“A vándorcserkész
tizenhat éven felüli
cserkész, aki
önként vállal
szolgálatot
csapatában, és
tudatosan
fejleszti
képességeit, hogy
minél jobb munkát
végezhessen.”

Neked is borzongott a hátad az előző
történettől, úgy-e? Valóban szomorú példája a
becslés tudomány hiányának. Vajon mi lehetet
az oka? rossz szemüveg?
maflaság?
felelőtlenség? Hiába, kevesen születünk becslő
zseniknek. A becslést GYAKOROLNI kell.
Mielőtt jobban bele merülünk a témába,
tisztázuk, hogy mit értünk azzal a szóval, hogy
becslés.
Becslés: valami értékének,
mértékének megközelitő meghatározása az
érzékszervek segitségével, mérő eszköz
nélkül.
Érted most már?... Nem?... Hmmm. Akkor
talán így tisztább: A becslés az, amikor egy
nagyságot vagy egy mennyiséget meghatározol
mérés nélkül, egyszerüen csak a szemed, füled,
orrod, tapintó és izlelőérzéked használatával.
Ne érts félre, nem azt mondom, hogy ne mérjél.
A mérés nagyon fontos. A mérés mindig pontosabb mint a becslés. Inkább mérjél mint hogy
becsüljél, ha fontos a pontosság. Épitkezéshez
például mérnök kell, nem becsnök. Megtörténik azért, hogy nem lehet mérni – például, ha
nincs mérőszalag, ha nehéz megközeliteni a
mérendő tárgyat, vagy ha egyszerüen nincs idő
rá. Ilyenkor különösen hasznos a becslési tudomány. Aki jól tud becsülni, az kevesebbet fárad
és nem éri kelemetlen meglepetés. Illik gyakorolni!
Megbecsülhető tulajdonságok:
távolság
magasság

miliméter – kilométer
miliméter – kilométer

térség

takaró, udvar, rét

űrtartalom

üveg, hordó, tó

idő

percek, órák

sebesség

bicikli, autó, csónak

suly

golyó, tégla, ember

hőmérséklet

levegő, viz

darab szám

babszem,
tömeg

MAGYAR
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A gyakorlást lehet egyedül vagy többen együtt
csinálni. Becsülj meg egy tárgy tulajdonságát, aztán
mérd meg, vagy kutasd ki a valódi értéket. A cél:
10%-nál kevesebb eltérés.
Leggyakrabban távolságot vagy magasságot kell
megbecsülni.
Az ember kissebbre becsüli a
távolságot, ha izgatott, sik területen áll, vizen, havon,
vetésen, mélyedés fölött, tiszta vagy hideg időben és
ha háta mögött a nap. Az ember nagyobbra becsüli a
távolságot, ha fekszik vagy térdel, dombos vagy
cserjés vidéken, sötét területen, fasorban, keskeny
hosszu utcákon, szűk völgyben, borus vagy ködös
időben, hőségtől rezgő időben és ha a nap szemben
van.
Minél nagyobb a távolság, annál kevesebb részletet
lehet kivenni:
50 m

száj és szem látszik

100 m

szemek mint pontok

200 m

gombok és jelvények látszanak

300 m

arcot ki lehet venni

400 m

láb mozgás látható

500 m

ember válla üveg alakú

600 m

a fej mint egy pont látszik

700 m

a fejet nem látni

800 m

az ember ugy néz ki mint egy
oszlop

Előfordul, hogy valóban meg akarsz mérni egy
távolságot vagy egy magasságot, de nincs kedved
átuszni a folyót vagy megmászni a fát
mérőszalagoddal. Ilyenkor hasznos a trigonometria,
és a hasonló háromszögek tétele. Ha nagyon pontos
akarsz lenni, akkor cövekeket és botokat használsz
megjelőlni a háromszögeket. Durvább modszerek is
vannak: kalapod karimáját megcélzod a folyó tulsó
partját, majd mereven elfordulsz 90o-ot és
megjegyzed a pontot ahol a kalapod karimája
látszolag érinti az inenső partot; egy botot magad elé
tartasz, becélzod a fa tetejét egy vonalba a bot
tetejével, majd elforditod a botot vizszintesre és
megjegyzed hol éri a földet a bot vége. Ez mind
mérés, bár közvetett.
Látom, zúg a fejed. Nem kell azért aggódni. Bár
mérhetetlenül fontos a becslési tehetséget fejleszteni,
bizom benned, hogy sikerülni fog. Miért gondolom
ezt? Mert tudom,
hogy gyakorolni fogod…
becsületesen.
Benkő Zoltán cscst., Illinois

pénz,

lap,
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Képek az ausztrál regöstáborról
Október 20-27. között rendezte
meg Sepsiszentgyörgyben

Cserkésztiszti tábor Erdélyben

4. cserkésztiszti-vezetıképzı
tanfolyamát a Magyar
Cserkészszövetségek Fóruma.
A résztvevık Erdélybıl,

A kiképzők az egy hetes képzés
alatt áttekintést nyújtottak a
jelölteknek
a
csapatvezetés
legkülönbözőbb
aspektusaiból,
mind pedagógiai, mind módszertani
kérdésekben.
Azután
jogi
tekintetben is eligazítást kaptak.
Milyen jogi előfeltételekkel jár a
csapatszervezés, milyen felelősségei vannak a vezetőnek, mire kell
ügyelnie a környezetével kapcsolatosan, kapcsolattartás a szülőkkel, a csapat irányítása a beosztott
vezetőkkel, a csapat pedagógiai tervének a kidolgozása, a munkaterv
elkészítése, jellemnevelés.
Szemerédi Tibor, a tanfolyam
parancsnoka
már
1964
óta
foglalkozik vezetőképzéssel. Végigjárva az összes lépcsőfokot,
őrsvezető-, segédtiszt- és immár
cserkésztisztképzést vezetve.
- Olyasmit kaptam a cserkészettől,
mint fiatal, ami számomra egy lépés
volt az önmegvalósításom felé.
Természetesen az ember szeretne
visszaadni abból, amit kapott és
ezért kötelességemnek érzem, hogy

azt a sok jót, amit a cserkészettől
kaptam, másoknak is továbbadhassam. A sikerélmény visz
bennünket előre, amikor látjuk azt,
hogy a tanítványaink megállják a
helyüket az életben, és jól végzik
munkájukat.
Lendvai-Lintner Imre a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség elnöke,
már gyermekkora óta Amerikában
él. Arról kérdeztem, mennyiben
járul hozzá a cserkészet az ott élő
magyarság neveléséhez.
- Azt mondhatom, hogy a nyugati
magyar közösségeknek négy fontos
eleme van: az egyházak, a
társadalmi szervezetek a felnőttek
részére, az utolsó kettő pedig az
ifjúság számára: hétvégi magyar
iskola és a cserkészet. Ha ebből a
négyből valamelyik is hiányzik,
akkor a közösség nem tud létezni. A
cserkészet adja meg azt a környezetet a fiataloknak, ahol közösségi kapcsolatot teremthetnek a
magyarul beszélő magyar gyerekekkel. Jelenleg a nyugati magyar
világban az egyházak után a

második
legFelvidékrıl, Délvidékrıl, míg az
jobban működő
és
legnagyobb elıadók Európa más országaiból,
szervezet a cserilletve a tengeren túlról is
készet. Úgy gondolom, egyik legérkeztek.
hatékonyabb
nyelvtanulási
módszer az a
népdal énekeltetés. Amikor az
ember énekel, akkor a nyelvén
pörög a magyar nyelv, így a mi
gyerekeink a magyar nyelvtudásunkat a kultúrán keresztül
megerősítik. A legalsóbb szinteken,
a népi-játékokon és dalokon
keresztül, majd amikor idősebbek
lesznek akkor a népszokások, a
kézművesség segítségével ismerik
meg részeit a magyar kultúrának.
Fontos kiemelni, hogy a KMCSSZnek négy földrészen vannak
működő cserkészcsapatai, a legnagyobb tömörülés Kanadában és
az USA-ban van. Ott található a Sík
Sándor cserkészpark, amely rengeteg programnak ad otthont.
Krekuska Robert cst.,
Horgos, Szerbia

Magyar Cserkész
Külföldi magyar cserkészek lapja.
Megjelenik negyedévente
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435, USA
Szerkesztıbizottság:
Szerkesztı: Szórád Gábor cscst. (Newfoundland, NJ)
Munkatársak: Benkı Zoltán cscst, Dala Irén cscst. Glaser János
cscst, Lendvai-Lintner Imre cscst., Szentkirályi Endre cscst.

Pillanatképek a
cserkészéletbıl

A Cikkeket, hozzászólásokat,
véleményeket, ötleteket kérjük az
alábbi címre küldeni: Gabona@aol.com
www.kmcssz.org

Folytatás a 2. oldalról
Érdemes itt a kilenc tanárt, akik nyári
szünidöjüket magyar iskolatábori szolgálatra
áldozták fel, közelebről megismerni,.

szükségleteiket, hozzájuk alkalmazkodván,
sok szépre tanítva őket, délutánonként gazdag
néprajz ismereteit átadta az egész tábornak.

Palotay Júlia palócföldön született,
Kaliforniába házasodott, cserkészvezető és
néprajzkutató. Magyarországon több
parasztházat restaurált, tevékeny részt vett a
KMCSSZ vezetőképzésében, és tíz éven
keresztűl vezette a Nyári Iskolát. A
legidősebbeket tanította.

Boróczki Orsolya Magyarországon született,
jelenleg Clevelandben él. Művészi és zenei
vonalakon kimagaslóan tanította osztályát,
amit részidőben megosztott Hegedűs
Istvánnal, aki tapasztalt tanár a kanadai

Fencik Veronika Kassán született és
nevelkedett, a Szlovákiai Magyar Cserkész
Szövetség segédtisztje. Jelenleg Budapesten
főiskolán tanul, és immár másodszor jött ki a
nyárra, itteni cserkészekkel táborozni és
tanítani a Nyári Iskolában.

Túróczi István orvos létére és Mészáros
Andrea ügyvéd létére azzal töltötte
szabadságát, hogy mások gyermekeit
tanította. Mindkettő tapasztalt cserkészvezető,
akik érdekesen és játszva tanították a
kezdőket.
De a diákok testi szüksegleteivel is komolyan
kellett foglalkozni. Az egészségügyet Túróczi
Tímea RN, szakképzett nővér látta el, és a
tanításban is kisegített. A konyhán ízletes
magyar ételeket főzött Lamperth Cili
Hamilton, Ontario-ból, és Zsolnai Zsuzsa
New Brunswick, NJ-ből.

Detki Dániel Horgoson született és él, a
Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség
segédtisztje. Talpraesett cserkészvezető, aki
sok tapasztalattal és szaktudással a délutáni
programokon métázott velünk, valamint
természetes hozzáértéssel tanította osztályát
reggelente.
Gubán Panni Magyarországról jött néprajz
szakértőként. Nemcsak hamar felismerte az
amerikai-magyar gyerekek tudását és

jelenleg West Virginiában lakik szórványban.
Főiskolán tanít közgazdaságot és business
management-et, de a szórvány amerikaimagyar gyerekek szükségleteit is nagyon
felismeri és lelkiismeretesen tanított.

Az iskolatábor résztvevıi

Külön köszönet a Pannon Telecom
(www.pannontel.com), Duna TV
(www.dunatv.hu), és Champion Logistics
cégeknek, akik támogatásukkal lehetővé tették
az idei Nyári Iskolát.

Ontario megyében, sőt a torontói Helikon
magyar iskolában tanított és annak
igazgatójaként is működött.

Jövıre is várjuk a nyári iskolatáborba az

Fogel

Gyöngyi magyarországi születésű,

erdeklıdıket, 2008 július elsı felében.
Szentkirályi Endre, cscst. Cleveland, OH

