
cserkészvezetők vállalták.
A kicsiknél 18 gyerek volt,
sokan már visszatérő
résztvevők. Bányai Bíbor
és Pándi Orsi oktatta őket,
furulya mestereik pedig
Kelemen András és Vajtay
András voltak. Anyaguk-
ban szerepelt ének és
furulyatanítás, a szolmi-
záció alapjai, játék, és
délutáni mesehallgatás. Az
öröknyüzsgő csoport ismét
Göndör Éva néni felügye-
lete alá esett. Az idősebb

csoport, a Nagyalföld volt a
legnépesebb 24 résztvevővel. Őket idén
Gyulassy Györgyi (volt körzeti par-
ancsnokunk) tanította nagy hozzáértéssel
szolmizálásra, egyszerü és kétszólamú
éneklésre, míg furulyatanáraik Felsővályi
Flóra és Klára voltak. Ezen kívül
cserkészeink festőmüvészekké váltak
szombat délután, amikor egy óriási hát-
teret készitettek a vasárnapi bemutatóra,
melyen a Kodály Hétvége felírat körüli
mezőt saját, ill. egymás portréjaival,
hangszerekkel és magyar mintákkal
díszítették.

Valamennyien részt vettek közös prog-
ramokon is. Vezetői őrsünk bábszinház-
zal készült a kiscserkészek számára . Be-
mutatták, hogy ki is volt az a Kodály és
Bartók. A Nagyalföld csoport tagjai
pedig “Ének Rohampályán” és társas-
játékban vetélkedtek délután. Szombat
este tábortűz volt Bányai Torda
vezetésével. Cserkészeink tréfás

Idén tizennegyedszer került megren-
dezésre ez a kultúrális esemény. Jelen-
tősége nemcsak a tanítás, hanem az is,
hogy két nyári tábor között félidőben
újra összehozza az USA észak-keleti
csapatainak cserkészeit. Idén is eljöttek
a házigazda Brunswick-iakon kivül
Garfield, New York és Washington
cserkészei február második hétvég a
hagyományos helyen.

A péntek esti érkezéstől a vasárnap dé-
lutáni bemutatóig dús program várta a
cserkészeket. Idén két korcsoportban
(5-9 és 10-13 évesek) közel 50
cserkész vett részt, a kicserkészek,
azaz “Kisalföld”, a Széchenyi Magyar
Óvoda épületében, a cserkész korosz-
tály, a “Nagyalföld”, a Teleki Pál
Cserkészházban.

Az előző Kodály Hétvégektől eltérően
az idén minden oktatást és foglalkozást

Kodály hétvége a New York-i körzetben
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 Április 11-13

Körzeti kiscserkész
hétvége
Németország

 Április 19

50 éves évforduló,
41. sz. Lorántffy
Zsuzsanna lcscs.

 Április 26

Bostoni
Cserkészbál

 Május 9

Pünkösdi tábor
Ausztria

 Május 17

52. Clevelandi
Cserkészbál

 Junius 8

Atlétikai verseny
NY körzet

folytatás az 5.oldalon

Kodály Zoltán

MAGYAR CSERKÉSZ



Zászlófelvonás a

táborban

Híres cserkészek arcképcsarnoka
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Talán nem is gondoltad volna, hogy a XX. század mennyi híres embere volt
cserkész. Sportolók, feltalálók, kutatók, politikusok, művészek is szép számmal
akadtak köztük. Hogy kik is ők?

Neil Amstrong (1930- ) – űrkutató. Az első ember, aki 1969-ben az Apollo-
program keretében járt a Holdon.

Almásy László (1895-1951) – felfedező, pilóta. Ő térképezte fel először a
Szaharában lévő Nagy-homoktengert, számos expedíciót vezetett
a Líbiai-sivatagba és a Szudán területén élő magyarabokhoz is.
Róla szól az “Angol beteg” című film.

Joanne Kathleen Rowling (1965- ) – író. A brit írónő alkotta
meg a világhírű Harry Potter-sorozatot, aminek eddig hat része
készült el. Minden lehetséges angol irodalmi díjat elnyert, és

regényeinek filmváltozatai világsikerek lettek.

A sok izgalom és
készülődés után végre
elérkezett a nagy nap: a
10. Ausztráliai Magyar
Jamboree kezdete. Január
4 péntek reggel szállin-
góztak be cserkészeink és
kapták meg a jamboree
jelvényt, tábori nyak-
kendőt és a Velemjáró

könyvecskét. A tábor
kerete: IV. Béla kora, a
tatárjárás és az ország
újjáépítése, úgy gondoltuk
nagyon aktuális téma, mert
mind az itteni magyar-
ságnak, mind a cser-
készetnek kell egy lökés,
hogy fennmaradásunkat
biztosítsuk. A cserkészek
négy altáborban, a vezető-
ség pedig IV. Béla
udvarában, verték fel
sátraikat és kezdték építeni
otthonunkat a következő
tíz napra.

Az ünnepélyes tábornyitás
után mindenki beöltözött
az altábor szín szerinti
tunikába, a történelmi
alakok: a Fehér királyné
(Sarolt), IV. Béla, Mária
királyné, Juliánusz barát,
Kun Erzsébet szintén az
előírt jelmezben jelentek

meg, hogy megadják a
tábor történelmi hátterét.
Különös megtiszteltetés,
hogy a KMCSSZ elnöke
Lendvai-Lintner Imre
cscst. is eljött közénk
lovagi ruhában. Minden
reggel a Krónikás beve-
zezette a kerettörténetet
arra napra, így végig éltük
Juliánusz barát érkezését,
aki meghozta a hírt, hogy
“Jön a tatár”, a kunok
letelepítését, a tatárjárás
borzalmait, a királyi család
menekülését és végül az
ország újjáépítését.

Naponta, kürt jelezte,
h o g y me g j e l e n t a
Fejedelmi Krónika (a tábo-
ri újság), melyet pilla-
natok alatt elkapkodtak a
cserkészek és mohón
olvasták a híreket.

Jubileumi nagytábor Ausztráliában

M A G Y A R C S E R K É S Z



Halász játék
A játékosok számához megfelelő nagyságú játszóteret határolunk el. Két cserkész a halász a többi a hal. A két
halász erősen összefogódzva fut a játéktéren szétszóródva elhelyezkedett halak közé, és igyekszik közölük
egyet bekerítéssel elfogni. Akit elfognak szintén halász lesz és most már hármasban futnak a halak után.
Amikor már több halász van akkor osztódhatnak a halászok is.

Cica
Nagyobb labdával játszható. A játékosok körben állnak, egy kivételével, aki a cica. A körben állók egymásnak
dobálják a labdát, a cica iparkodik megkaparintani. Ha sikerült, az lesz a cica, aki utoljára dobta a labdát.

Ne nézz hátra jön a farkas
Körben állnak a cserkészek a kezüket hátra teszik. Egyikük, cserkész nyakkendőből rögtönzött korbácsfélével
körbejár, miközben senkinek sem szabad hátranézni, hanem mondogatni - Ne nézz hátra jön a farkas - Azután
a kendőt valamelyiknek a markába nyomja, aki azzal kezdi el püfölni jobboldali szomszédját, akinek futnia
kell előle mindaddig, míg a kört megkerülve eredeti helyére vissza nem ér. Most az előbbi kergető járja körül a
kört, s adja a kendőt valamelyik kezébe.

Staféta játékok

A cserkészeket több csoportba osztjuk kb. egyforma erősek legyenek. A lényege a játéknak melyik csapat
fejezi be először. Több féle fajtája van, vagy ügyeségi, vagy cserkésztudásbéli vagy más sport akadályokat
lehet felállítani vele.
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Játsszunk!

Akkor jó a jó hajó, ha
jó hajó a jó hajó.

Strasszos strucc
sztreccs cucc.

Ede, de
bedezodoroztad

magad.

Adj egy falat falat,
mondta a falat

faló faló.

Nyelvtörők
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Petőfi Sándor:

1848.

Ezernyolcszáznegyvennyolc,
te csillag,

Te a népek hajnalcsillaga!...

Megvirradt, fölébredett
a föld, fut

A hajnaltól a nagy éjszaka…

Központi tanácskozás 2008. március 8-9
Csapatainkat tengerek és kilométerek ezrei
választják el egymástól. Ahhoz, hogy
összetartsuk szervezetünket és biztosítsuk az
egymást megértő és támogató összmunkát,
szükséges, hogy vezetőink legalább évente
egyszer személyesen találkozzanak,
beszámoljanak egymásnak és összehangolják
céljaikat, terveiket. Ez történt most március
elején. A konferencián együtt voltak kerületi és
körzeti vezetőink Dél-Amerikából, Európából,
Kanadából és USA-ból, valamint a Szövetség
Intéző Bizottságának és a központi vezető-
ségnek tagjai.

A földrajzi kerületek és körzetek beszámolóin
kívül a gyűlés fő célja négy olyan témakörnek
alapos megbeszélése volt, amely döntő
mértékben fogja meghatározni a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség jövőjét:

 Vezetőképzés és vezetői továbbképzés.

 Cserkészfoglalkozási rendszerünk (“próba-

rendszerünk”) tartalma és használata.

 Nem aktív képzett vezetők és idősebb

cserkészek bevonása.

 Cserkészetünk jövője, figyelembe véve a

Szövetség változó demográfiai összetételét:
egyrészt másod- és harmadgenerációs,
külföldön született gyerekek, másrészt a
Kárpát-medencéből újonnan érkező családok
gyerekei.

Több, mint hat évtizede fennálló szervezetünknek
rendszeresen fel kell mérnie helyzetét és a változó
körülményeket, hogy – alapvető céljait megőrízve
– rugalmasan szembe tudjon nézni az új fela-
datokkal. A fenti kérdések együttes kidolgozása
hozzájárul ahhoz, hogy – a földrajzi távolságokat
áthidalva – mindenhol ugyanabban az irányban
haladjunk.

M A G Y A R C S E R K É S Z

Ismét megnyílt a pályázati lehetőség középiskolai programunkra. Hat neves magyar
középiskolával van megegyezésünk, amelyek egy évre – esetenként rövidebb időre is –
befogadnak külföldön nevelkedő, magyar származású gyerekeket. A diákot magyarországi
szervezőnk fogadja, eljuttatja az iskolába és év közben kapcsolatot tart vele és az iskolával.
Az iskola erre kinevezett pedagógusa irányítja a külföldről érkezett diák tanulmányait. Az
iskolák, megértve a program nemzetszolgálati célját, csupán évi ezer dollárt kérnek, ami
fedezi a teljes tandíjat, lakást és ellátást. Azok a gyerekek, akik már részt vettek a
programban, nemcsak a magyar nyelv és kultúra ismeretében értek el óriási fejlődést:
szüleik visszajelzése szerint önállóságra, magabiztosságra tettek szert és nagy élménynek
tekintették a Magyarországon töltött időt. A KMCSSZ központi irodája örömmel ad
további felvilágosítást: Gabona@aol.com, telefon (973) 208-0450

Jelentkezni lehet középiskolai tanulásra Magyarországra

KÉPREJTVÉNY



5 . O L D A LL X . É V F O L Y A M

számokat adtak elő a “Magyar népünk Kodály nélkül” témával. A tábortüzet táncház követte Gorondi Csilla és Lizzy
vezetésével, amelyen 5-től 50 évesig mindenki jól szórakozott.

Vasárnap a főpróbák és a Szent László templom magyar miséje után érkezett el az az előadás, melyen a szülők ízelítőt
kaptak a tanultakból. Idén is, bár kisebb csoporttal, nagy sikerrel, hangulattal és sok élménnyel indultak haza
cserkészeink vasárnap délután. Külön köszönet illeti Kovács Erikát (41-es lcs. parancsnokát) és a cserkészmamákat,
akiknek remek főztje adott a cserkészeknek hangerőt, vidámságot és kitartást! Megint egy tartalmas programmal
gazdagodott, aki eljött. Jövőre megint jövünk mert ismételten jó volt együtt lenni és feltöltődni népdal-
kincsesládánkból.

folytatás az 1. oldalról

Rover teljesítmény túra

2008 május 30 -június 1

Sihlsee,Svájc(Zürichkörnyékén)

Sziasztok Rovercserkészek!
Szuper hírem van! ROVER teljesítménytúrát szervezünk nektek! Itt igazán kipróbálhatod
önmagadat: a kitartásodat, ellenállóképességedet, szívósságodat és tájékozódási képességedet. A túra
fantasztikus tájakon vezet végig.

A jelentkezés feltételei a következők:

4-es csoportok jelentkezését várjuk

(így tudjátok egymást segíteni majd menet közben)

KOROSZTÁLY 18 éven felülieknek ill. 16 éves kortól szülői
engedéllyel

TUDNI KELL: úszni, biciklizni

START: szombaton délben, célba érkezés másnap vasárnap délben

Részvétel díj 0€ INGYENES!

JELENTKEZNI LEHET: legkésőbb április 15-ig

Schneider Mikinél (miki.s@gmx.de)

Grynaeus Philippnél (philipp@grynaeus.de)

Magyar Balázsnál (balazs@glattnet.ch)
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Sosem felejtsük el
hogy csak azok az

ifjú arcok
csillognak

amelyeket tervekkel
ellátott dolgozó

vezetők látnak el
fénnyel!

Argentín cserkészek

táborozás előtt

Paysandú, Corrientes, Sao Paulo:
Dél-Amerikai magyar cserkésznyár!

Egyes pillanatokat érde-
mes tanúszemmel átfog-
ni. Csendben, majdnem
titokban állni, épp ott
ahol a dolgok történnek.
Nézni, figyelni, leszűrni
és elraktározni a látott
képek lényegét. Némi
izgalom nélkül, mintha
az ember (bár Isten tudja
nem az) kivülálló len-
ne… ilyen szerepben

álltam a cserkésztáborokra indulók
csoportjai mellett. Szótlanul. A nyüzs-
gés dagadó hulláma ezegyszer nem
sodort magával. Csupán figyeltem a
kedves arcokat: csillogtak! Az ismert
kezeket: cipeltek, tologattak, halmoz-
tak. Hallgattam a drága hangokat: tán-
coltak! Hadd ismételjek mégegy szót:
“sziget” voltak a végállomás iszonya-
tos forgalma közepén. Drága
zöldnyakkendős figurák az utazás elötti
lárma sakktábláján. A cirka 40 fok nem
számított, a szakadó nyári zivatar sem.
A batyúpakolással járó tolongás sem.

Minden egyes résztvevőn látszott a valódi,
önfeledt boldogság! Értjük jól ezt már: a
cserkészélet sosem kifogyandó boldogság-
fűszer! Ez a szezon is léleküdítő feladatot
igyekezett beírni az emlékek naplójába: a
“Bogáncs” (39-es lányok) és a “Kobra” (18-
as fiúk) őrsök a brazilban megrendezett
kiscserkész örsvezetőképző tábor hivatalos
jelöltjeiként utaztak el! Míg néztem őket
elgondolkoztam: hogy is lehet “kihalásról”
beszélni, amikor tizenegy (11) magyarul
beszélő, egészséges és mozgékony serdülő
elvégzi a vezetői cserkészképzés első
fokozatát? Hogy halhat ki egy erős barátságra
és fejlődésre “itélt” közösség? A képzés
továbbigényt serkent, s mivel táplál és ad,
ugyanakkor előkészíti az egyént a következő
szakaszra. A képzésvágynak nincsen vége!
Csupán csúcspontjai amelyekröl egy józan
ember sem akar lecsúszni!

Ugyanis két bensőséges és felúlmúlhatatlan
sikerű csapattábor is lezajlott: a lányoké
Corrientes nedves, szinte dzsungelszerű,
iszapos-mocsaras-erdős vidékein, s a vagány
fiúké pedig az Uruguay-i Paysandú
környékén fekvő vadregényes területen.
Mindkét tábor (résztvevők szerint) szen-
zációs volt! Komoly, igazi “nagycserkész”
együttélés! Kockáztatásokkal, veszélyekkel,
csoportmunkával! Magyar hangulatban
töltött hetek! Az ilyen napok eredménye az
emberebb-ember, míg minden átélt mozzanat
felkészít magára az életre!

Zólyomi Kati cst.

M A G Y A R C S E R K É S Z

A fiúk őrsei

KCSŐV tábor Braziliában



Egyszer volt egy édesapa, aki három dolgot ajándékozott fiának névnapi ajándékul.

Egy tükröt, melyre ráírta: ilyen vagy most. Egy emberi koponyát ábrázoló képet, melyre ráírta:
ilyen leszel test szerint. Egy szentnek képét, melyre ráírta: ilyenné kell válnod.

Nos valóban. A tükör azt mutatja, hogy per pillanat milyenek vagyunk.

Sok ember tölt el időt azzal, hogy szemléli az arcát, haját, szemét, fülét, orrát, száját, a
pattanásait, a bőrét, az alakját, a testét. Sokan belebetegednek abba, hogy miként néznek ki… Hány ember nincs megelégedve
magával. Rosszul érzi magát attól, hogy nem szőke, vagy nem barna, vagy nem karcsú…, s nincs
nyugvása. Erre utalnak a kifestős kellékek, melyekkel a szemet, a hajat, a szájat próbálják színezni,
mázolni… Mára iparág fejlődött ki a különféle festékek gyártására, melyek nem csak az árú eladásával
foglalkoznak, hanem vizuális és akusztikus reklámokkal valósággal vágyat, igényt ébresztenek arra, hogy
az emberek fessék, kenegessék magukat…

Ezeknek, s a csapdájukba esetteknek egyetlen szempont létezik: testileg, külsőleg szépnek, vonzónak,
kívánatosnak lenni.

Nos Kedveseim! Legyünk reálisak! Fontos a küllem, szép arc, szem és így tovább, de nem ez az egyetlen
szempont, melynek alapján önmagunkat és másokat megítélhetünk, melyre törekedhetünk és kell is
törekednünk.

Sokkal fontosabb a belső szépség, a szív jósága, a lélek tisztasága, szelleme, az elme műveltsége,
csiszoltsága, a jellemes, becsületes ember kiművelése.

Talán könnyebb festékek által piacossá lenni…, mert nem sok energiát igényel a személy részéről, de
annyit is ér… egy eső lemossa… Ezzel szemben a tanulással megszerzett intelligencia, az
önmegtagadások árán elérhető szívjóság, lelki tisztaság hosszú, türelmes, kitartó nevelést és önnevelést
követel meg mindanyunktól…, de ez az amiért érdemes és kell tenni, mert ez maradandó, időt álló, erre lehet alapozni életet,
jövőt.

Szempont a külső, de sokkal inkább szempont a belső szépség, jóság. Az Úr is ezt nézi. Ezt olvassuk a Szentírásból: „Én nem
aszerint ítélek, amit a szem lát. Az ember ugyanis azt nézi ami látszik, az Úr azonban a szívet tekinti.” (1Sám 16, 7)

Napjaink reggelén azt hiszem, mindannyian nézünk tükörbe, s megnézzük, hogy milyenek vagyunk most. Azt is tudjuk,
hogy milyenek fogunk lenni test szerint, úgy 70-80 év múlva: csontok. Hát nem reménykeltő, lelkesítő, ha arra gondolok, hogy
esetleg, csak csont leszek… Ennek erejéből az embernek nincs ereje dolgozni, szeretni, küzdeni a „legnemesbekért”.

Tükör és koponya a jelen és földi jövőnk… Ez lenne az élet célja? Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy
nem. Sokkal több ennél… Nézzünk nagy magyar szentünkre, Szt. Imrére,. Ő az aki elárulja, hogy mi a földi élet értelme, célja,
továbbá vizsgáljuk meg mi magunkat, mennyire vagyunk hozzá hasonlók. Két dolgot szeretnék kiemelni.

- Szt. Imre életéről a krónikák lejegyzik, hogy „Hét évig tanult kiváló mestere, Szt. Gellért irányítása mellett. Elvégezte az
akkori kor iskola fokozatait, a triviumot és a quadriviumot, megtanult latinul és németül.” (Trivum: grammatika- nyelvtan, retorika-
ékesszólástan, dialektika– a vitatkozás tudománya / quadrivium: aritmetika- számtan; geometria- mértan; astronomia- csillagászat; musica-
zene)

Mindezekből kikövetkeztethető, hogy szorgalmas, engedelmes, jóra törekvő ifjú volt, aki tanulással kicsíszolta a saját jellemét,
mint drágakövet, s értékessé vált az Isten és az emberek szemében. "Arra törekedj, hogy igaz légy, ne arra, hogy igazad
legyen." (Joseph Joubert) - Imre herceg erre törekedett és sikerült is neki. Kövessük ebben a törekvésében mi is. Erre
gondoljunk, amikor szüleinkkel, nevelőinkkel, tanárainkkal s egyáltalán az idősebbekkel szemben keressük a magunk igazát.

Imre hercegről leírják, hogy “…sokszor adta magát az imádságnak, s elmélkedék…”

A király egyszer meglátogatta a híres, tudós szerzetest, Paulínus testvért, hogy valami fontos dologban tanácsot kérjen. Amikor
belépett a szerzetes cellájába, lelkendezve állt meg a vastag fóliánsok előtt: - Csodállak téged, Paulínus, hogy a végtelen isteni
bölcsességet ilyen nagyszerűen és közérthetően össze tudod foglalni könyveidben. Mennyi erő árad ezekből a könyvekből a
világra! A szerzetes mosolyogva megszólalt: - Tévedsz, Uram, királyom. Gyere velem, megmutatom, honnét árad az erő a világra.
Termeken és udvarokon haladtak át, míg végül is eljutottak a kolostor istállóihoz. Bementek a lóistállóba, ahol a szép, gondozott
állatok közt egyetlen szerzetes tevékenykedett. - Figyeld az istállómestert! A király látta, hogy a testvér munkája közben meg-
megáll, összeteszi a kezét, imádkozik, aztán folytatja a munkáját. - Látod, Uram, ezekből az imádkozó kezekből árad az erő a
világra, nem az én könyveimből.

Szent Imre az imádságban is nagy volt, ezért Isten őt megdícsőítette. Mindennnapi teendőink, vesződéseink, foglalatosságain
közepette ne feledjük el, miként Imre herceg nekünk is az égbe kell néznünk, imádkoznunk kell, s akkor erő fog áradni belénk, s
általunk a világba is…

Barátaim! Sok sikert, mert kegyelmet ad az Úr! Rajta nem múlik. Ámen!

Lelki sarok

7 . O L D A LL X . É V F O L Y A M

„Én nem aszerint

ítélek, amit a szem

lát. Az ember

ugyanis azt nézi ami

látszik, az Úr

azonban a szívet

tekinti.”

(1Sám 16, 7)



Pillanatképek a

multból

Esti tábortüzeink az
előre megadott és
tervezet t keretben
történtek, így volt
cserkész, vidám, tör-
ténelmi és egyéb jól
előkészített téma. A
portya, rohampálya,
számháború és a kü-
lönböző versenyek: sza-
való, népmese, ballada, népdal, szinessé és változatossá tették a
napokat.

De az igazi értéket nehéz szavakban kifejezni. Ott kellett lenni,
hogy valóban érezzük azt a csodálatos testvéri szeretetet,
megértést, közös munkát mely olyan felejthetetlenné tette ezt a
tábort. Azt hiszem nincs szükség arra, hogy neveket említsek,
mindenki megkapta a köszönenet, amikor látta a megelégedett,
boldog, mosolygó arcokat és ragyogó szemeket.

Kovássy Marianne cscst.

Melbourne, Ausztrália
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