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Kodály hétvége New Brunswickon
Hány kilométert vagy hajlandó

utazni a tél kellıs közepén, hogy
népdal-tudásodat átadjad másnak?
Ötven? Ötszáz? Ezer? Az idén
nemcsak a New York-i körzet
legmesszebbre esı városaiból,
Bostonból és Washingtonból
utaztak cserkészek, szülık,
tanárok New Brunswickra, elıadó
tanár vendégünk, Fehér Anikó,
6000 kilométert tett meg, hogy
népdal tudományával minket is
gazdagítson. Budapestrıl érkezett
szilveszter napján férjével és
Dániel fiúkkal. Anikó nem
Furulya tanulás
véletlenül került közénk, hísz a
bostoni csapatparancsnoknak,
Fogarasi Miklósnak egy volt tanára. Mikinek köszönhetjük, hogy már tavasz óta csalogatta Anikót
a Kodály Hétvégére és örömünkre elfogadta a meghívásunkat!
Január elsı hétvégén a szokásos helyen, a New Brunswick-i cserkészházban, péntek este
gyülekezett körzetünk apraja-nagyja, hogy ismét részt vegyenek hagyományos hétvégünkön. A
cserkészek közül a nyári táborok óta nem látott barátok lelkesen verıdtek össze elbeszélgetni,
örülni az együttlétnek. Kiscserkészeink pedig, az 5, 6 éves apróságok, tágranyílt szemekkel,
izgatottan léptek be, kiváncsian, hogy mi vár rájuk?

Geocaching
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Clevelandi VK
hétvége
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35 éves a
clevelandi regös
csoport
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Cserkészbál San
Franciscoban
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Nyári Magyar
Iskola

6

Kiscserkész oldal
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Szombat este mindannyian közös tábortőzön és táncházon vettünk részt Kertész Miklós (Garfield)
és Tóth Anikó (Washington) vezetésével. A hétvégét a vasárnap délutáni bemutatónkkal zártuk,
ahol mindegyik csoport külön-külön müsorral mutatkozott be.

Jubileumi tábor
2010

8

Vargáné Pándi Réka, cst., Wayne, NJ

Idén is három csoportra osztottuk fel a 100 cserkészt: a kiscserkészeknél annyi jelentkezı volt,
hogy két csoportot kellett alakítani. Ehhez persze két tanár kellett és sok vezetı! Fogarasiné Tóth
Ildikó és Stewart Ildikó foglalkoztak a kicsikkel. Mindketten bostoni cserkészszülık, akik a
Kodály-módszer alapján tanították a kiscserkészeket hogyan kell csengıkkel, kezeikkel
szolmizálni. Népdal, mese, furulyajáték váltogatta a kicsiknek nyújtott dús programot. Göndör Éva
néni tapasztalataival zökkenımentes, élménydús napokat biztosított a csoportoknak. Fehér Anikó
mint ének és tánctanár foglalkozott a cserkészekkel, Fogarasi Miki (Boston) és ifj. Horváth István
(New Brunswick) mint furulyatanárok.
A szokásos ének és furulyaoktatáson kívül, a népdalok eredetérıl, Kodályról, Bartókról és újabb
népijátékokról és szokásokról is tanultak a cserkészek. A vezetık által rendezett szombat délutáni
ügyességpályán a cserkészek megtudták, hogy hol is tévedt el Kodály népdalgyüjtı útján? (Te
tudod?) Külön foglalkozáson vettek részt a vezetık is: Fehér Anikó mezıségi népdalgyüjtı útjáról
számolt be, s videot vetített Magyar Népdalgyüjteményeink-rıl.

New York körzeti parancsnok
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SYDNEYI CSERKÉSZEINK ÁTÉLIK A 48-as
SZABADSÁGHARCOT
2008. december 27 és 2009. január 3 között tartottuk a Sydney-i
cserkészcsapatok nyári táborát, melynek kerettörténete az 1848-as
Szabadságharc volt. A tábor Páfrány Völgyben volt, amely 90 percre van
Sydneytıl, a Colo folyó felsı folyásán. Körülbelül 35 cserkész vett részt és
vendég cserkészünk is volt: Tábor Misi Clevelandból. Összesen 6 ırs
táborozott: Szabadságharc ırs (kcs), Pilvax ırs (csI), Bem József ırs (csII),
Aradi ırs (csII), Cigány Honvéd ırs (lány vezetıkar) és Petıfi Sándor ırs (fiú
vezetıkar).

Tábortőzi jókedv

A tábor alatt különbözı feladataink voltak. Minden cserkésznek egy kokárdát
kellett készíteni, amit a tábor végéig hordtunk. Minden ırsnek külön katonai
sátra volt. A tábor végéig szaporodtak a tábori építmények pl. saját zuhany,
kiépített wc-vel, csajkatartó, ösvény, hátizsáktartó és szerszámtartó, lavortartó
stb. A tábor utolsó elıtti napján szavalóversenyt tartottunk, melyen a cserkészek
különbözı 1848-as verseket szavaltak. A legnépszerőbb vers a Nemzeti Dal volt Petıfi Sándortól.
Forgószínpad alapján készítettük fel az ırsöket a portyára. A következı állomások voltak:
elsısegély, tőzrakás, térképeszet/irányő használat,
csomózás, éjjeli menedék készítése és hátizsák
pakolása. A portyák december 30 - 31-én voltak és
büszkén mondhatjuk, hogy egyik ırs sem veszett el.
Feladatuk volt, hogy márciusi ifjakként szórólapok
segítségével terjesszék a forradalom hírét az útjukon.
Szilveszter esténk nagyon különleges volt, mert
mindannyian résztvettünk egy szilveszteri bálon, ami
a csodálatosan kidíszített Pilvax kávéház sátorban
volt. A cserkészek gyönyörő jelmezben vonultak be
páronként és meghajoltak a bálanya elıtt. A tánc
után különbözı játékokat játszottunk és
finomságokat ettünk. Éjfélkor felköszöntöttük
egymást és elénekeltük a nemzeti Himnuszt.

Fürdızésre is jutott idı

Másnap, az év elsı napján volt a látogatónapunk. A cserkészek izgatottan várták szüleiket. A nap
elején bemutattuk táborhelyünket, azt követıen számháborúra készültünk (nagy eredmény: mindkét
csatában legyızték a magyarok az osztrákokat). A számháború után finom gulyásleves volt az
ebéd, lángossal. Az Istentisztelet nagyon megható volt kint a szabadban egy gyönyörő fából
készített oltárral. Népijátékon is résztvettek a szülık/vendégek és este egy csodálatos
tábortőzzel zártuk le a napot, ahol felavattuk Bishop-Dezsényi Sárit, Fazekas Zsuzsit és Harasta
Dandust. Fantasztikus volt látni, hogy az ırsök mennyit fejlıdtek a tábortüzi számukkal.
Legviccesebb számok egy 40. osztálytalálkozó jelenet volt és egy játék verseny. Az ırsök
lelkesen adták elı az ırsi indulójukat és csatakiáltásukat.
A tábor alatt pontoztuk is az ırsöket a következıkért: magyar beszéd, ırsi szellem, pontosság,
összetartás és sátorszemle. Nagyon közel voltak a pontok, de végül a Bem József ırs lett a
legjobb táborozó ırs. A tábor fénypontjai a folyóban úszás, a nyilazás és a szilveszteri bál
voltak. Nagy szerencsénk volt az idıjárással és szebb táborhelyet nem is kérhettünk volna.
Külön köszönet Pósa Irén néni és Pósa Zoli bának, akik már több éve lelkesen fıznek
táborainkban. Hálásak vagyunk Bánki Éva néninek, aki az összes tábori emléket adományozta
( a 'cserkészet éve' feliratú új pénzérmék ).
Sok élménnyel és emlékkel tértünk haza. Három elıször táborozó cserkészünkel együtt
mindegyikünk mondhatja, hogy már alig várjuk a következı tábort!
Tábori áhitat

MAGYAR

CSERKÉSZ

Gerecs Anna cst., Sydney, Ausztrália

LXI.ÉVFOLYAM

3.

OLDAL

Gyakorlati anyag
Geocaching
A portyázásnak vagy kincskeresésnek egy modern változata a Geocaching. Lényegében úgy mőködik, hogy valaki eldug egy dobozt
benne egy „kincssel“. A pontos helyét megadja az interneten, tehát mindenki elmehet megkeresni. Vannak különbözö fajták:
Egyszerü, Multi (több álomással), Éjjeli (amit csak sötétben lehet megtalálni mert sötétben világit), Csoportos (itt több csoport
versenyzik).
A játék elsısorban a vándorkorosztálynak alkalmas.
1.

Az elöfeltételek

2. Az elökészületek

- A geocachinghez szükséges, hogy legyen egy GPSkészüléked.
- Azon tudnod kell az útpontokat betáplálni koordinátákkal.
- Ugyanakkor meg kell találnod az útpontokat a GPS
segítségével.
- Kell ismerned a helyben használt koordinátarendszert.
- Kell tudnod bánni az Internettel.

A láda

- Az interneten menj egy geocaching oldalra:
www.geocaching.com
- Ott add be a helyet, ahol ládát akarsz keresni
irányítószám vagy városnév
- A gép kiadja a legközelebbi ládákat.
- Általában a következı adatokat is megtalálod.
Honnan kell indulni?
Milyen hosszú a pálya?
Hány állomása van?
Milyen jellegő ?
- Ezek közül válaszd ki a megfelelıt.
- Tervezd meg, hogyan tudsz a kiindulópontra
eljutni (vonat, bicikli) és mikor tudtok menni.
(elég egy délután vagy kell egy egész nap).

3. A felszerelés

4. A keresés

- GPS-készülék és pótelem
- Térkép: Ha egy régibb GPSkészüléked van amin
nincs színes térkép, akkor egy
térkép is kell.
- Kincs (Egy kis tárgy amit
csereként raksz a ládába.)
- Írószer
- Leírás: Nyomtasd ki a leírást az internetrıl és vidd
magaddal, mert azon szokták megadni, hogy hogyan
lehet megtalálni a ládát.
- Kiránduláshoz való cserkészfelszerelés, mert sokszor
árkon-bokron keresztül kell átvágni.

Ha megérkeztél a kiindulóponthoz, nézd meg, hogy
tényleg jó helyen vagy-e? Tehát kapcsold be a GPS-t
és nézd meg, hogy a koordináták egyeznek-e a
kiindulópont koordinátáival.
Most a leírás szerint kell haladnod.
Ha vannak közbensı állomások, akkor azokat kell
elıbb elvégezned amíg a végcélig eljutsz.
Ha a láda közelébe érkezel akkor a GPS-en nézd meg
milyen pontossággal tud dolgozni. Ez általában 3-30m
között szokot lenni. Sőrő erdıben lehet, hogy nem is
mőködik. Állj be oda ahol a GPS-megadta a
célpontot és onnan csigavonalban menj kifelé.
A láda általában jól el van dugva, hogy mások ne
találják meg. Legtöbbször még egy vízhatlan zsákba is
beleteszik.

5. A láda

6. Szabályok

Ha megtaláltad, kiveheted a kincset belıle és belerakod
helyette azt, amit te hoztál magaddal. Ha van benne napló
akkor beírhatod a nevedet és a dátumot, hogy mikor találtad
meg. Utána újra dugd el jól a ládát ugyan arra a helyre.
Ügyelj arra, hogy közben mások ne lássanak, nehogy
elvigyék a ládát. A láda nagysága lehet 10mm-tıl 30cm-ig
minden méret és forma.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magánterületre belépni tilos.
Ne rongáld a természetet a keresés közben.
Szedd össze útközben a szemetet.
Ne áruld el a láda helyét másoknak.
A légvonal nem mindig a leggyorsabb út.
Ne rongáld az álomásokat, jeleket.

Jablonkay Péter cscst., Balingen,
Németország
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CLEVELANDI VEZETİKÉPZİ HÉTVÉGE
- NÉZZÜNK A JÖVİBE -

A cserkészet
mint életforma, harc
önmagunkal
halálunk órájáig (gTP)

Mint minden évben, idén is találkoztak a
clevelandi, chicagoi és más közép-amerikai
cserkészcsapatok továbbképzésre és eszmecserére.
Cserkészeink ma már legtöbben harmadiknegyedik generációs amerikai magyarok.
Ugyanakkor évek óta csökken a clevelandi
cserkészek létszáma. Emiatt a 2009 hétvége témája
“A Külföldi Magyar Cserkészetnek a Múltja,
Jelenje, és Jövıje” volt.

A szombati program végén, a tábortüz után,
megnéztük a Csicsery György “Troop 214” filmjét,
ami bemutatta a cserkészet fennmaradását és
párhuzamot vont az úttörı mozgalommal. A film után
még volt idı játszani szókincs fejlesztı társasjátékot,
ahol vagy rajzolni, szinészkedni, visszafelé betőzni,
találos kérdésekre válaszolni, stb. kellett. Még
boszorkányok is részt vettek ebben a játékban, senki
sem tudta hátrafelé betőzni a borszorkányüldözést.

Összesen 35 14-30 év közötti vezetı vett részt
Clevelandból és Chicagóból az amerikai
leánycserkészek Richfield, Ohio melletti Camp
Hilaka parkjában. Egyes programok a
cserkészmúlttal foglalkoztak. Egy fórumon belül a
jelenlegi fiatal ırsvezetık és segédtisztek olyan az
idısebb vezetıkkel beszélgetek el, akik már 40 év
óta aktiv cserkészek. Érdekes volt hallani
történeteket a tábori veszélyekrıl, például amikor
Kovács Gyuri medvével találkozott az erdıben és
mindketten úgy megijedtek, hogy más-más
irányban mint a szél szétrepültek. Volt játék, népi
körjáték és elıadás népdal hagyományainkról. A
legsikeresebb játék borszorkányokkal és kigyókkal
foglalkozott ameddig nem lett belöle amerikai
futbal birkózás.

Egyik tapasztalt Clevelandi vezetınk, Szentkirályi
Endre, eljött, hogy levezessen olyan beszélgetéseket,
ahol olyan témákkal foglalkoztunk mint pl. mi az
életcélod, mi a hozzáállásod a szerelem és nemi
kérdésekhez, mit tartasz fontosnak az életedben, stb..
Ha ezekkel a komoly témákal néha komolytalanul és
viccessen foglalkoztunk is, mégis hasznos lelki
pillanatok voltak mindannyiunknak.

Volt staféta, kiscserkész foglalkozás, bábszinház,
ahol a hétvégen alkotott örsöknek kellett elıadni
egy mesét az örsi állatukról. Volt téli biztonsági és
egészségügyi elıadás kint a hóban hogy
elıkészitsük a vezetıket a januári téli csapat
t á b o r o k r a . T á b o r t ő z i mó d s z e r r ı l é s
humortipusokról volt elıadás, és a végén egy
megbeszélést tartottunk a fegyelmezésrıl.
Kiderült, hogy a csúfolódó tábortőzi szám fontos
hagyomány a cserkészetünkben, de csak akkor
lehet használni ha nem csúfoljuk azt, aki pont ezt
az elıadást tartja.
A 2010-es Jubi táborról kértünk javaslatokat és
ötleteket a vezetıktıl, amik annyira érdekesek
voltak, hogy talán megvalósulnak a Jubi táborban.
Megismerkedtünk az idei májusi akadályverseny
keretmeséjével, ami Károly Róbertról szól. Igy a
vezetık már tudnak készülni az ırsükkel és
rajukkal az eseményre. Az utolsó foglalkozás az
esti programok elött összefoglalta a napi témákat;
megkértük a vezetıket vizsgálják meg önmagukat
és cserkészéletüknek múltját, jelenét, és jövıjét. A
megfigyeléseiket nagy betőkkel felirták táblákra,
amiket majd a csapatparancsnokok felakasztanak
irodájukban, hogy lássák, mit várnak el a vezetık.

MAGYAR

CSERKÉSZ

Vasárnap mindenki sok érdekes új tudással
tarisznyánkban indult haza a mindennapi életbe. Majd
kiderül, hogy mit tudunk ebböl felhasználni
mindennapi cserkészmunkánban, de legalább már
kezdjük tervezni. Remélem hogy majd 100 év múlva a
KMCSSZ témák őrhajókról és marslakókról szól
majd, mikor a 6-8-ik amerikai magyar generáció
vezeti a csapatokat.
ifj. Nádas János, cst. Canton, Ohio

Foglalkozás
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35 ÉVES A CLEVELANDI REGÖS CSOPORT
Ezt a neves évfordulót (mint minden kerek ötödiket ezelıtt), egy nagyszabású gálamősorral ünnepelték meg a clevelandi
regösök, amelyre november 15-én került sor a Lakewood Civic Centerben. A nagyszabású rendezvény oroszlánmunkája a
Regös Csoport jelenlegi vezetıié volt, név szerint Slattery Kriszta, Eppleyné Tábor Hajnal és Tábor Mátyás, a Temesváry
házaspár és Pigniczky Eszti támogatásával.
A nagyszereplés jelképe egy körben stilizált gyümölcsfa, amelynek ágai balról-jobbra a négy évszakot követve váltakoztak, a
jelmondata pedig: "Egyszer esik esztendıben..." volt. Könnyen kitalálhatjuk, hogy a mősor a magyar népi hagyományokat
sorakoztatta fel egy egész esztendı keretében, januártól–decemberig, a népzene, néptánc, népviselet és népszokások elemeivel.
A falusi szokásokkal felvezetett néptánc koreográfiák színvonalát emelte, hogy tájegységeket hőségesen tükrözı
népviseletekben járták a regösök. A zenét a Magyar Öcsi vezette Életfa együttes, szolgáltatta, amely a mősorban a magyar
népzene mellé stílusosan beépített néhány közkedvelt mőzenei kompozíciót is, mint például a Monty csárdást.
A fellépés bıvelkedett szemléltetı eszközökben. A népszokások hagyomány hő és gondosan elıkészített kellékekkel jelenetek
meg. Az év idıszakainak változásaira egy asztal volt felállítva a színpad szélén, amit Temesváry Magdi és András (a Regös
Csoport alapítói) minden hónapban feldíszítettek az adott idıszak népi elemeivel. Magára az elıadásra épült egy tornácos
parasztház is, amely mintegy mozgatható színfal megfordítva egy búbos kemencés belsı szobává változott. Hatásos látvány
volt.
Az elıadás eseményben gazdag volt. Kezdve az újévi ünnepségtıl, amelyen felcsendült a Ghymes együttestıl ismert Új
esztendı dal és kalotaszegi táncok. Ezt a farsang követte mohácsi busójárással, farsangi táncokkal és bıgıtemetéssel, amit a
felnıttek és kiscserkészek adtak elı. Tavaszi leánytáncként cigándi zöldág járást láthattunk. Nem maradt el a húsvéti locsolás
és húsvéti bál, amelyben székely táncrendet jártak a regısök. Megelevenedett a májusfaállítás hagyománya, galgamenti
táncrenddel kísérve és szentiványi tőzugrás szatmári táncokkal. Az aratási ünnepeket kalocsai táncrend zárta, majd fiúk botoló
tánca következett. A kisasszony ünnepkor leányjóslások
elevenedtek meg tardonai lánytánccal, a szüreti mulattságot
délalföldi táncrend színesítette. Halottak napján az elmúlt 5 év
alatt elhunyt cserkészvezetıkrıl emlékeztek meg, majd az
ádventet és karácsonyi betlehemezés után a szilveszteri bál
zárta a nagyszereplést, ismét felcsendítve a fülbemászó Új
Esztendı dalt.
Szőnni nem akaró taps köszöntötte a finálét és a sok munkát,
ami e nagyszereplés mögött volt. A clevelandi magyar falu
ünnepelt. Ünnepelte múltját, jelenjét és jövıjét. A
gálamősorban ugyanis nemcsak a jelenlegi regösök léptek fel,
hanem helyet kaptak az egykori regösök, a fıiskolások, a
cserkész korosztály és a kiscserkészek is. A múlt, a jelen és a
jövı regösei bebizonyították, hogy a clevelandi magyarság
egy élı közösség, mint a nagyszereplés jelképén szereplı
gyümölcsfa, amely évrıl-évre új gyümölcsöket terem.
Csajka Tamás cst., Celeveland, OH

Pillanatfelvételek a regösbemutatóról
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Cserkészbál San Franciscoban
2009. február 7-én került sor az idén negyvenéves
jubileumát ünneplı San Francisco-i cserkészcsapatok
jótékonysági báljára. A helyszín ismét a Crown Plaza
hotel bálterme volt dél San Francisco-ban. Jó volt látni,
ahogy az elegánsan öltözött hölgyek és urak
megérkeztek az eseményre, örömmel üdvözölték
ismerıseiket, és hamarosan helyet foglaltak
asztaltársaságuk körében.
Maurus atya, a Woodside Priory bencés szerzetes
tanára által elmondott asztali áldás után kezdıdött meg
az ízletes vacsora elfogyasztása. A vacsora végeztével
Gilbert Szilvia a Fenntartó Bizottság elnöke emelkedett
szólásra. Beszédében felidézte az 1969-ben San
Francisco-ban cserkészcsapatot alapító Csoboth Tamás
bácsi és Éva néni életútját:
“Tamás bá Esztergomban a ferences rendi iskolában
kezdett cserkészkedni. Fiatal legény korában a
cserkészkedés és a repülés töltötte ki az életét,
jelentette a boldogságot. Akkoriban még ’56 elıtt
Magyarországon létezett egy úgynevezett Repülıs
cserkészcsapat, amelynek ı is tagja volt. 1956-ban a
sors úgy hozta, hogy a forradalom napján, a Rádió
épületénél ı is szemtanúja volt az elsı lövéseknek.
Ennek következtében el kellett hagynia az országot, és
Éva nénivel a tengeren túlon, Kanadában találtak
menedéket. Elhelyezkedésük után Tamás bácsi
folytatta a cserkészetet és Éva néni is belépett a
közösség életébe. Winnipegben Tamás bácsi,
Torontóban Éva néni vállalt parancsnoki szerepet.

1966-ban kerültek San Francisco-ba, ahol az akkori
magyariskola tanulói között toborozták a cserkészet iránt
érdeklıdı gyerekeket. Sem ırsvezetık, sem képzett tisztek nem
voltak, akik segíthettek volna nekik, mégis úgy érezték, a
cserkészet eszméi olyan erkölcsi alapot nyújtanak a fiatalok
számára amelyért érdemes áldozatot hozni, és mint képzett
cserkésztisztek, kötelességük megpróbálni akár a lehetetlent is.
Az ı kitartásuk és önfeláldozó munkájuk olyan közösséget
teremtett, amely a mai napig összetart bennünket, hiszen a mai
vendégsereg nagy százaléka volt cserkész vagy cserkész-szülı.”
Szilvia beszédében megemlítette a volt csapatparancsnokok
nevét, akikre az öböl környéki magyarság tisztelettel és
szeretettel emlékezik: Avvakumovits Ottó bá és Erzsike,
Temesváry Marika, Temesváry Péter, Mozsgai Cili, Vincze
Tamás, Gyulassyné Hites Györgyi és Csejtey Judit. A csapat
jelenlegi vezetıi hálájuk jeleként a csapat frisen készült
fényképét nyújtották át
Csoboth Csillának, aki szülei
távollétében meghatottan vette át az ajándékot. Csilla
kislánykorában lett cserkész, majd késıbb cserkésztiszt, most
pedig lányait hozza vasárnaponként a foglalkozásokra.
A tartalmas ünnepi beszéd után az Eszterlánc táncegyüttes
Palotása nyitotta meg a bált. A zene szüneteiben a tombola
nyeremények sorsolására is sor került. Vidámságra adott okot,
amikor Magyari Ilona megnyerte saját felajánlott ajéndékát,
vagy amikor egy-egy család több tárgyat is nyert. A vendégek
nagyon jól szórakoztak, és kitartóan táncoltak a hajnali egyig
tartó mulatságon
Tóthné Kollár Kata cst., San Francisco

Nyári Magyar Iskolatábor
2009. július 4 - július 19
Sík Sándor Cserkészpark: Fillmore, NY
Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élı, magyar származású, magyarul beszélı gyerekek
testi és lelki biztonságban magyar nyelvkészségüket fejlesztik. Az iskolatáborban a két hét alatt az 50 tanítási
órán kívül magyar nyelvő aktivitást, délutánonként szakköri foglalkozásokat, kirándulásokat és fürdési
lehetıséget ajánlunk. Mindezt kortárs közösségben, életkornak, nyelvismeretének megfelelı csoportban,
felkészült kárpát-medencei, amerikai és kanadai magyar tanárokkal, kiváló cserkészvezetıkkel. Ezek mind
vidám nyaralássá varázsolják az iskolát.
A tandíj teljes ellátással, iskolaszerekkel, kirándulási és fürdési díjakkal együtt két hétre 400 U.S. dollár, amibıl
50 dollár az elıleg. Családoknak, több gyerek részvétele esetén, kedvezményt adunk. Visszalépés esetén az elıleget nem áll módunkban visszaadni. A tábordíj a teljes ellátást, tanítást és a kirándulási költséget foglalja
magába. Az oda-visszautazás egyénileg történik.
Minden 8 és 14 év közötti magyarul beszélı gyermeket szeretettel hívunk és várunk
További kérdésekkel forduljon hozzánk:

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Pigniczky Eszter, igazgató és táborparancsnok
(440) 786-9093, www.iskolatabor.org

MAGYAR

CSERKÉSZ

LXI.ÉVFOLYAM

Sehallselát
Demeter
Sehallselát Demeter
buta volt, mint hat ökör,
mert ez a Sehallselát
kerülte az iskolát.
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Keresztrejtvény
1
2
3
4
5

Azt gondolta, hogy a pék
a pékhálót szövi rég,
és kemencét főt a pók,
ottan sülnek a cipók.
Azt hitte, hogy szőcs az ács,
zabszalmát szı a takács,
sziklát aszal a szakács,
libát patkol a kovács.
Míg más olvasott meg írt,
ıcsak ordítani bírt,
megette a könyvlapot,
s utána tintát ivott.
Csak azt mondom: Demeter
buta volt, mint hat ökör,
mert ez a Sehallselát
kerülte az iskolát.

6
7
8
9
10
11

1. Hogy valászol a kiscserkész arra, hogy 7. Körülötte kering a föld. A teljes
jó munkát?

2. A világtájak között mi van jobb oldalt? 8. Mit ünnepelünk decemberben?
3. Melyik királyt hívták az igazságosnak? 9. Melyik tó fekszik Magyarország és
4. Mit jelent, ha a síppal ket hosszút és
egy rövidet fújnak?

5. Hogy hívják Magyarország fıvárosát?
6. Van mindenféle színben, erdıben él,
tud fára mászni és szereti a málnát.
Télen aludni szokott. Mi az?

Találd ki mi
vagyok?
Zúgolódom, hangoskodom,
Pedig se szám, se pocakom,
Ami fogam alá kerül,
Megaprítom kegyetlenül,
Le azonban sosem nyelem,
Magam alá eresztgetem.
(zsérőf)
Lába van, de mégsem jár,
víz felett visz, nem madár.
Nem rab, mégis láncot hord,
s minden utat összetold.
(díh)

megkerülésére 365 napra van szüksége.

Megoldás

Ausztria között?

10. Egyszer a Zsuzsika mit gondolt
magába? Lekváros gombócot
................. vacsorára. Melyik szó
hiányzik?
11. Mit eszik a vaddisznó?

Mi látható a képen?

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.
Munkatársak: Benkı Zoltán cscst., Dala Irén cscst., Glaser
János cscst., Lendvai-Lintner Imre cscst., Piroska Ildikó, cst.,
Zólyomi Kati cst.

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

Jubileumi tábor 2010
Kedves Cserkésztestvéreim!
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetıségének felkérésére elfogadtam a 2010-es Központi Jubileumi Nagytábor
táborparancsnokságát. Ezt nagy megtiszteltetésnek, de ezzel egyben egy nagy kihívásnak is tekintem. Egy ilyen tábor
megszervezése rengeteg munkával jár, de a sikere nem egy emberen múlik. Bízom abban, hogy a közös együttmőködés meghozza
majd a gyümölcsét és közös ötleteinkbıl egy igazi gyakorlati, elméleti és élményekkel teli 10 napos cserkésztábort tudunk majd
szervezni és levezetni.
Néhány fontosabb adatot szeretnék megosztani veletek:
A tábor kerettörténete: A 100 éves magyar cserkészet
A tábor dátuma: 2010. augusztus 5
5--15.
A tábor helye: Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore, New York, USA
100 éves a magyar cserkészmúltunk. Ez a száz esztendı történelmi mérföldkövekben igen gazdag. Ezekbıl merítve közelebb hozzuk
majd nagycserkészeinket a cserkészmúltjukkal, és vidám programokkal bıvítjük majd jelen és jövendıbeli tudásukat. Nem csak a
cserkészismeretekben fognak gazgodni, de magyarságismeretükben is erısebbek lesznek!
Szeretnénk, hogy minél többen részt tudjunk venni ezen a nagyszabású eseményen. Nem túl korai elkezdeni már most gondolkodni
olyan pénzgyőjtı akciókon, amelyek segítenék cserkészeink részvételét, gondolok itt nem utolsósorban utazási költségeikre.
Világszerte nehéz a gazdasági helyzet, de ha elıre tervezünk, garantálhatjuk, hogy senki sem marad le errıl a táborról, aki ott
szeretne lenni.
A jubi táborral kapcsolatos minden javaslatodat, ötletedet, kérdésedet stb. a jubi2010@aol.com címemre várom. Ahogyan kiforrnak
a tervek a következı hónapokban, tájékoztatlak benneteket és megosztom a tábor további részleteit is. Addig is kívánok
mindannyiótoknak tovább.
Jó Munkát!
Horváth Mihály cscst.
Cleveland, OH

