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KÖZÉRDEKŰ HÍREK
Európa 		
(Türingen. Németország)
1. sz. Regös segédtisztképző tábor		
március 18-28.		

Jablonkayné Lydia

Fórum 		
(Palást, Felvidék)		
4. sz. Segédtisztképző tábor			
július 18-28.		

Szórád Gábor

Észak-Amerika
(Fillmore, New York állam)
69. sz. Cserkésztisztképző tábor		
augusztus 4-14.		
76. sz. Segédtisztképző tábor				
„		
36. sz. Kiscserkész segédtisztképző tábor		
„		
88. sz. Fiú- és leány őrsvezetőképző tábor		
„		
52. sz. Kiscserkész őrsvezetőképző tábor		
„		
14. sz. Dobó István tábor				
„		
Cserkész mintatábor				
„		
Kiscserkész mintatábor				
„		

Lendvai-Lintner Imre
ifj. Vajtay István
Globitsné Virágh Zsuzsa
Szentkirályi Endre
Szenkirályi Pál
Siket György
Oriold Alpár
Siketné Holica Katalin

Magyarországi ifjúsági ügyek. munkát, ezen felül az ifjúság táA Vezetők Lapja terjesztése.
A Vezetők Lapját minden tiszti Az ifjúságügy területén hosszú boroztatásban szerzett tapasztaállományban igazolt és tagdíjat távú stratégia partnerként tekint lataikat is felajánlották. Forrás:
fizető cserkész és felnőttcserkész a Magyar Cserkészszövetségre az MTI (ma). ■
elektronikus úton a helyi ter- Emberi Erőforrások MinisztériuMűvészeti pályázat. A Ladájesztőn keresztül (lásd hátlapot) ma - hangsúlyozta Balog Zoltán
megkapja. Mivel a nyomtatás miniszter 2016. március 31-én nyi Alapítvány (Emory & Ilona
és postaköltségek egyre növek- a szövetség vezetőivel folytatott E. Ladany Foundation) több évvel
ezelőtt évi $1000.00-os tanulmászenek, nyomtatott példányokat megbeszélésén.
Az MTI-hez eljuttatott minisz- nyi segélyalapot létesített azon
kérelemre küld ki a Szövetség a
terjesztőkön keresztül. Címválto- tériumi közlemény szerint Balog KMCSSZ-hez igazolt cserkészek
zásokat kérjük a vezlap@yahoo. Zoltán hivatalában fogadta a Ma- és cserkészvezetők számára, akik
gyar Cserkészszövetség vezető- felsőfokú tanulmányaikat szépműcom email-címen jelezni. ■
it, Potó Judit országos elnököt, vészeti szakon kívánják folytatni.
2016. október 23. Világszerte Pótór József országos ügyvezető A pályázatra szóló jelentkezési
lesznek megemlékezések a ma- elnököt és Ronkay János Péter ívet a Vezetők Lapja szerkesztőségyar forradalom és szabadság- országos vezetőtisztet. A vezetők gétől a vezlap@yahoo.com címről
harc 60. évfordulójáról. Ezeken beszámolója szerint a Cserkész- kérhetik, vagy a Szövetség honaz egyes csapatok is részt vesz- szövetség az egyik legnagyobb lapjáról (www.kmcssz.org) is kinek. A magyar kormány külön magyarországi civil szervezet- nyomtathatják. A 2016-os naptári
évre a jelentkezési határidő: 2016.
bizottságot állított fel ezek meg- ként tizennégyezer fiatalt ér el.
A megbeszélésen Balog Zol- december 30. A 2015-i naptári
szervezésére. Minthogy a résztvevők száma az idő múltával tán a minisztérium támogatásá- évre a Ladányi Alapítvány ösztönegyre csökken, felszólítjuk a csa- ról biztosította a Cserkészszö- díját Gyermán Mónika rv. (34. sz.
patok tagjait, hogy a még élőkkel vetséget, a cserkészek pedig azt lcscs.) nyerte. ■
készítsenek interjút és jegyezzék hangsúlyozták, hogy továbbra
le vagy vegyék fel videóra az ál- is szeretnék folytatni az eddigi
jó kapcsolatokon alapuló közös
taluk tapasztalt eseményeket. ■
A borítón látható kép a Los Angeles-i körzetben működő volt menekült, azaz külföldi cserkészszövetségek képviselői az
Amerikai Cserkészszövetség (B.S.A) egykori Will. J. Reid Cserkészparkjában
tartott Nemzetközi Cserkésznapon, Long Bea2
ch városában. A kép 2010-ben készült. Balról jobbra a lengyel, örmény, magyar, litván és amerikai zászlók láthatók.

NÉHÁNY SZÓ A SOKAT JELENTŐ
KÜLSŐSÉGEKRŐL
A tisztelgés
Egyre több olyan vezetővel ta- szellem és a magyar élet megőrAmikor zászló fel- és levonáson,
lálkozunk, aki a cserkész jelszót zését. Szétszórtságunkban is erre
és köszöntést, a cserkészjelt és kell gondolnunk, amikor a jelszót a Himnusz és a cserkészinduló
éneklése alatt, fogadalomtételen,
kézfogást, de főleg a tisztelgést halljuk, hogy „Légy résen!”
nemzeti ünnepen vagy más hivaegyre kevésbé tartja fontosnak,
talos alkalomkor, de találkozáskor
azt azzal kimutatva, hogy megJÓ MUNKÁT!
mosolyogja, lekicsinyli, elhagyja,
Csak akkor tudunk jó mun- egymást köszöntve is, jobb kesőt az utóbbira bíztat is.
kát végezni, ha éberek vagyunk. zünkkel tisztelgünk. A kezünket
Ezek a régi szép cserkészszo- Ehhez gyakorlat kell. Munka. vállmagasságba emeljük, három
kások ám igenis jelentősek, külö- Munka nélkül, felkészültség nél- ujjunk felfelé mutat, a hüvelykujj
nösen a fiatalabb cserkészek szá- kül nem ér semmit a „résen-lét”. és a kisujj a tenyér előtt összekapmára. Ezek a külsőségek hozzá- Munkával kell erőt gyűjteni, csolódik. A három ujjunk a csertartoznak a cserkészet romanti- szemünket, eszünket élesíteni, készfogadalomra emlékeztet, Iskájához és nevelési folyamatához, akaratunkat edzeni, magyarsá- tenünk, hazánk, embertársaink és
a fogadalomtétel felkészüléséhez. gunkat tudatosítani. Ezzel azt a magyarságunk iránt teljesítendő
Lekicsinylésük vagy elhagyásuk idézzük föl, hogy a cserkészélet kötelességeinkre.
cinizmushoz vezetnek és ezáltal önkéntes, vidám munka, ami ema cserkészeszme megcsorbításá- bertársaink javára válik. Ezt kell
hoz. Sajnálatosképpen épp olya- elménkben forgatnunk, amikor a
noktól is jön, akik a vezetőség „Jó munkát!” köszöntést halljuk.
magaslatán állnak. Nem látják
A cserkészjel és kézfogás jemár ennek fontosságát, mivel
nincsenek a gyerekek közelében, lentése
A cserkészjel mutatja cserkész
vagy éppen úgy gondolják, hogy
nem szükséges. Ez téves felfogás. mivoltunkat. Jelzi azt, hogy elEzek a szép hagyományok szer- köteleztük magunkat a cserkéA cserkészjelvény
ves részei a cserkésznevelésnek, szeszményeknek. Figyelmeztet
Nem utolsó sorban pedig emimmár több mint száz éve. Nem arra, hogy – három ujj egymás lékeztessük magunkat a csermellett – a cserkészet állandó készliliom jelentőségére: a tisztaszabad elhagynunk ezeket!
De nézzük csak miről is van kötelesség teljesítés Istennel, ha- ság és az erényes élet jelképére.
itt szó. Menjünk vissza a cser- zánkkal, embertársainkkal és a A cserkészliliom a tengerészeti
késszéválás első lépéseihez. Mit magyarságunkkal szemben. Az iránytű jellegzetes végződéséből
is írnak a cserkészkönyvek erről? idegen cserkészeket is erről a jel- származik. A hajósok az északi
ről ismerjük meg, amely kifejezi, irányba mutató tű végét alakítotA jelszó és köszöntés
hogy a nagy cserkészközösség- ták ilyenné; nekünk cserkészeknek vagyunk mindnyájan tagjai.
nek is ez mutatja az irányt az élet
LÉGY RÉSEN!
A balkézzel való kézfogás je- tengerén. A magyar cserkészliliMindig készenlétben vagyunk lentése Baden-Powell szerint: a omnak három ágát a Szent Koroarra, hogy munkánkat, kötelessé- balkéz közelebb van a szívhez, na fogja össze, emlékztetve több
geinket teljesítsük. Mindig fel va- így a szeretet jele a balkézzel mint ezeréves államiságunkra. ■
gyunk fegyverkezve testileg, lel- való kézfogás.
kileg, bármely küzdelem megvívására. De különösképpen készen
áll a cserkész Isten színe előtt:
rendben tartja lelkét, tudja háFischer Viktor
nyadán van önmagával. A szülők
cscst.,
ránk vezetőkre bízták a magyar
szöv. tb. eln.
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HŐSÖK NAPJA MONTREÁLBAN

A hagyományos Hősök Napi megemlékezést a montreáli magyarság évente már régóta megtartja. Az
ünnepi megemlékezést Prigli Antalné dr. Balla Ágnes cst. a Magyar Hősök Napján, 2015-ben mondta el.
Az emlékbeszéd a Nemzeti Regiszteren is megjelent.

Tisztelt egybegyűlt vendégek,
Főkonzul Úr, Plébános Úr, Főtisztelendő Urak!
Azért gyűltünk ma össze, hogy
a montreáli hagyomány szerint
megemlékezzünk a magyarság
hosszú, nehéz történelme során
harcot és vértanúságot vállalók
megszámlálhatatlan
hőseiről.
Nagy megtiszteltetés számomra a díszbeszédre való felkérés,
viszont nagy kihívás is, mivel
azon szerencsés emberek közé
tartozom, akik nem éltek meg
harcokat, háborúkat, mi több,
szélesebb családom tagjai sem
estek áldozatul az elmúlt század
véres és feldúlt eseményeinek.
Továbbá, Gyuri sem azért kért fel
a beszédre, mert múltam hőstettként állhat példaként Önök előtt,
hanem talán azért, hogy, ha jól
tudom, első női szónokként más
szemszögből - nőként, feleségként, anyaként szóljak az elmúlt
és jelen kor hőseiről.
Talán elsőként az egri nőket
említeném, akik halált megvetve
harcoltak az egri vár megmentéséért. Hazát védtek, várat védtek,
férjeket, fiakat védtek minden elképzelhető eszközzel és módon.
Az Egri Csillagok-ból idézve:
„Az asszonyok már akkor mind
felragadták a heverő fegyvereket,
s adáz-dühösen, vércsevisongással viaskodnak a törökkel. A kendőjük leesett. A hajuk kibomlott.
Szoknyájuk ide-oda csavarodik
a kűzdelemben. De ők nem gondolnak immár asszonyi voltukra:
rikoltozva esnek a töröknek”.
Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc édesanyja a leghíresebb hősnők egyike, aki Munkács várának

két évig folytatott hősies védelméért, egyesek szerint a legbátrabb asszony címét viselheti.
Nagy időbeli ugrással az 56os forradalom Wittner Máriája
is eszembe jut, aki nőként fegyverrel a kezében harcolta végig
az 1956-os forradalmat, először
halálra, majd életfogytiglanra ítélték. Vagy Tóth Ilona, aki
mintorvostanhallgató részt vett
a 1956-os forradalomban, és akit
aforradalomutáni megtorlás során kivégeztek.
Ma képesek lennénk ilyen
hőstettekre? Ma mekkora a találékonyságunk? Mekkora az
elszántságunk? Miért adnánk az
életünket? Adnánk egy várért?
Adnánk hazánkért?
Itt szeretném megemlíteni egy
mai hősnő, a pakisztáni Malála
Júszafzai (Malala Yousoufzai)
nevét, aki a történelem legfiatalabb Nobel-békedíjasa. Malála
mindössze 14 éves volt, amikor
belevágott, hogy korát meghazudtoló érettséggel dokumentálja
mindennapjait a BBC urdu nyelvű oldalán álnéven írott blogjában. A pakisztáni lányok tanuláshoz való jogáról írt, miközben
a tálibok folyamatosan zárták
be és rombolták le az iskolákat.
Dokumentumfilmek,
riportok
készültek róla, az ismertséggel
azonban együtt jártak a halálos
fenyegetések is, majd 2012 októberében bekövetkezett, amitől
sokan tartottak; iskolába menet
egy talibán fegyveres fejbe lőtte
a kislányt,büntetésül emberjogi
tevékenységéért.
Hálás vagyok a jó Istennek
azért, hogy Kanadában élünk,
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egy békés, jóléti országban, ahol
az imént leírt hőstettekre kevesebb szükség van. Hálás vagyok
azért is, hogy sohasem kellett
átéljem a filmekben látott, vagy
könyvekben leírt búcsúzást háborúba induló szeretett édesapámtól, férjemtől, és remélhetőleg majd kisfiamtól sem, ahol
a viszontlátás reménye elég kicsi
és kilátástalan.Ugyanakkor hálás
vagyok azért is, hogy nem kellett
hőssé váljak azáltal, hogy egyedül neveljema gyermekeimet,
és megteremtsem a mindennapi
megélhetést nekik – mert ugye
a csatába elhívatott katonák és
hősök családja is hősként kell
viselje az élet akadályait. Ilyesmi nemcsak földrajzi és időbeli
messzeségben történik, hanem
olyan Kanadában élő családokban is, ahol a szolgálat révén
Afganisztánba, Irakba vagy talán
Ukrajnába kerül a családapa.
Azt a kettősséget, amit a
harcmentes hősiesség alakít ki,
hívnám “hétköznapi hősiességnek”, amely fogalmat a mai napra
készülve fedeztem fel. Hétköznapi hősöknek tartom azokat
az embereket, nőket, férfiakat,
gyerekeket, akik felismerve, egy
a környezetükben adódó problémát, igazságtalanságot vagy bajba került embertársak mellett ki
mernek állni és cselekedeteikkel
megoldást nyújtanak, akkor is,
ha ez saját magukra nézve nem
is előnyös, vagy éppenséggel hátrányos lehet. Hétköznapi hősöknek tartom tehát, és ezt most a
Nemzeti Összetartozás napjához
közeledve ki szeretném emelni,
a Magyarország leszakított terü-

letein élő, magukat még mindig
magyarnak valló testvéreinket.
Akik teszik ezt, annak ellénére, hogy tudják, hogy a magyar
iskolákban tanuló gyermekeik
hátrányosabb helyzetben lesznek
az egyetemi felvételin vagy munkahelyeken. Ezt többek között a
szüleim is tudatosan vállalták,
amikor a húgomat és engem magyar elemi iskolába irattak Temesváron. Ezt vállalják sokan
állampolgárságuk és otthonuk
elvesztése árán is. Utalok itt a
Szlovákiában betiltott kettős állampolgárságra, ahol azok, akik
felvállalják magyarságukat, és
kérik a magyar állampolgárságot, elveszítik az otthonukat és
a hazájukhoz való tartozás jogát.
Ezt tette az a ma 103 éves pedagógus néni, Tamás Aladárné,
Szűcs Ilona, aki mit sem törődve
a fenyegetésekkel visszaigényelte
magyar állampolgárságát. Őt is
hősnek érzem.
Ezen megfogalmazás szerint
elindulva, könnyen fedeztem
fel további hősnőket, akik egy
társadalmi hiányt vagy igényt
felismerve, tetteikkel, kitartásukkal, tudásukkal, és sokszor
saját anyagiak befektetésével tevékeny résztvevői lettek a társadalomnak és lendítettek rajta. A
számos híres egyéniség mellett
ilyen például Brunszvik Teréz
is, aki 1828-ban a Habsburg Birodalom és egyúttal Közép-Európa első óvodáját alapítja meg

Budán, valamint foglalkozott a
gyermekvédelem első társadalmi
megszervezésével, és a gyermekgondozói pálya Magyarországon
való hivatalos kialakításával.
Hasonlóképpen említésre méltó,
Hugonnai Vilma, Magyarország
első orvosnője, aki elsősorban
női és szegénysorban élő betegekkel foglalkozott a 19. század
utolsó éveiben, majd az I. világháború kitörésekor felismerte a
nők tevékenységének szükségességét, és női orvosi és betegápolói erővel – betegmegfigyelő állomásokat szervezett több vidéki
településen.
Manapság is szükség van a
hőstettekre. Talán mi is, együttesen, külföldön élő magyar közösségként hősökké válhatunk.
Számos lehetőség adódik mind
Kanadában, mind az Óhazában,
és talán csak egy kis kezdeti önbizalomra és lelkesedésre van
szükség ahhoz, hogy a jóléti társadalom közönyéből kilépjünk.
Jó példa erre a három évvel ezelőtti ottawai kezdeményezésű
pénzgyűjtés egy Erdélyben élő
májdaganatos kislány, Angyalka, megsegítésére. A több mint
2000 dolláros montreáli és ottawai adományok hozzájárultak
Angyalka Brüsszelben véghezvitt májátültetéséhez, és ezáltal
a kislány mostanra egy egészségesen fejlődő 6 éves gyermekké
cseperedett.

A minap hallgattam meg egy
riportot a rádióban egy Harvard
egyetemi író-történésszel, aki a
tanulmányaira alapozva azt állítja, hogy a hősök nem születnek
hősöknek, hanem azokká válnak,
illetve, azokká lesznek nevelve.
Ez különösen felkeltette az érdeklődésemet, mert mint anya,
én is arra törekszem, hogy gyerekeinkből felelősséget vállaló,
a gyengébbek és szegényebbek
mellett kiálló, és a világban pozitív változásokat hozó kis hősöket
neveljek.
Hősökké válhatnak a mi gyermekeink is, ha megtanítjuk és
bátorítjuk őket arra, hogy ki merjenek lépni a kényelem világából,
és a közönyből, ha egy eszmét,
elvet vagy rászorulókat kell megvédeni, oltalmazni. Meg kell tanítani gyerekeinket arra, hogy
tehetségük és tudásuk révén felelősséget vállaljanak nemcsak
magukért, hanem a körülöttük
lévőkért is.
Végezetül pedig egy utolsó
gondolatot mondanék: Jimmy
Carter így nyilatkozott Teréz
Anya halálakor: „legjobban úgy
tiszteljük emlékét, hogy kiműveljük magunkban és másokban
a jóságot. Én is úgy érzem, hogy
hőseinket úgy tiszteljük meg legméltóbb módon, ha magunkban
elkezdjük feltárni képességeinket, és azokkal szebbé, jobbá
tesszük ezt a világot.” ■

Tudod-e, hogy a magyar sportolók között Gerevich Aladár (1910-1991) szerezte a legtöbb
olimpiai aranyérmet, szám szerint hetet, mellyel az olimpiák történetében is a legeredményesebb szereplők között tartják számon.
Olimpiai eredményei kardvívásban: Csapat arany: 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960.
Egyéni eredmények: 1936 bronz, 1948 arany, 1952 ezüst. Emellett tőrvívásban is nyert bronzérmet. Az olimpiai érmeken túl még 19 világ- és Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmet szerzett.
Az elképesztő eredménysor értékét még tovább fokozza az a tény, hogy Gerevich Aladár
pályafutásának csúcsán két olimpia is elmaradt a második világháború miatt. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi nagyszerű magyar vívó közül is.
Wikipédia.
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EMLÉKEZÉS GRÓF TELEKI PÁLRA
HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJÁN

(1879. november 1 - 1941. április 3)
„1941. április 3-án halt meg
tragikus körülmények között
gróf Teleki Pál, hazánk mártírsorsú miniszterelnöke. Századunk kevés igazi polihisztorának egyike a lelkiismeretesség
és kötelességtudás példaképe
volt, nagy műveltségű, tehetséges politikus és földrajztudós. 62
évesen, hazánk egén tornyosuló
vészjósló viharfelhők nyomasztó
hatására¹ vált meg életétől, akkor
amikor tapasztalata, tudása gazdag birtokosaként még hosszú
ideig szolgálhatta volna eredményesen a magyar hazát a politika
és a tudomány területén”, írja a
Sulinet Hírmagazin 2001. április
12-i száma.
E cikk megjelenése óta eltelt
15 év alatt újabb kutatások és
közvetlenül az esettel kapcsolatos több személlyel készített
interjúk alapján egyáltalán nem
vehető biztosra, hogy Teleki öngyilkos² lett volna. Kortársai,
barátai és ismerősei értetlenül
fogadták halálhírét. Nem véletlen, hogy ma is felmerül a gyanú
halálának rejtélyes és ellentmondásos körülményeivel kapcsolatosan, ugyanúgy, mint Széchenyi
István, Zrínyi Miklós és más magyar államférfiak esetében.
Akit részletesen érdekel Teleki Pál élete és halála, itt ajánlunk
négy könyvet, ill. két cikket a világhálóról:
Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris kiadó, Budapest, 2005.

Nyári Gábor: A Sándor-palotától
a ravatalig. Kairosz kiadó, Piliscsaba-Budapest, 2015.
Stoffán György: „Én öltem meg
Teleki Pált”. Szerzői kiadás, Besnyő,
2003.
Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál titokzatos halála. Helikon kiadó, Budapest, 1989.
Zsitvay Tibor: Tények és találgatások Teleki Pál halála körül. Emigrációs naplójából: http://www.jamk.
hu/ujforras/990215.htm.

Részlet Stoffán György,“Én
öltem meg Teleki Pált” címmel megjelent könyvéből: http://
polga r por t al.hu /i n-memor iam-grof-szeki-teleki-pal/
Tragikus halálának 75. évfordulóján a Vezetők Lapja és az
egész magyar cserkészet Teleki
Pál személyéről mint akkori miniszterelnökről és tiszteletbeli
főcserkészről kíván kegyelettel
megemlékezni. Sokszor, többen,
és sokat írtak róla előző számainkban, legutóbbi alkalommal
2011-ben a 109. számban, halálának 70. évfordulóján.
Teleki Pál, akinek sírja a máriabesnyői temetőben (Gödöllő)
van, 1922-től állt a Magyar Cserkészszövetség élén; 1923-ban betegsége miatt lemondott, de tiszteletbeli főcserkészként továbbra
is a mozgalom lelkes támogatója
maradt. A Szövetség nemzetközi
tekintélyét emelte gr. Teleki Pál
és dr. Papp Antal országos elnök
beválasztása a 9 tagú Világ-inté6

zőbizottságba. A gödöllői világdzsembori után a cserkészmunka céltudatosan irányult a népi
kultúra felé. A regös cserkészet
fellendülését Teleki Pál próbatervezete (Teleki-hagyaték) azzal
segítette elő, hogy a cserkész
programot mélyebben beleágyazta a magyarságismeret, magyarságtudat területeibe. Társadalmi
és szociális kérdések iránt érzékeny, érdeklődő fiatalok kezdték
járni a falvakat, ismerkedvén
nemcsak a szép hagyományokkal, de a társadalmi feszültségek
forrásait, a korabeli valóságot is
jobban megismerve ezáltal. ■
A cikk szerkesztéséhez hozzájárultak: Cseh Gábor Anna, özv.
Fáberné Papp Erika, Fischer
Viktor, Kovács Éva, dr. Némethy
Kesserű Judit. További forrás:
vitéz Temesy Győző által szerkesztett „Földrajzi zsebkönyv”
1942-es kötete.
__________
¹ a II. világháborúval kapcsolatos
kialakult helyzet, amelyben Teleki
Pál miniszterelnököt az akkori német, azaz náci kormány, rá akarta
bírni, hogy hadseregük tegye lehetővé Magyaroszágon területén keresztül Jugoszlávia megtámadását. Teleki ezt ellenezte, főleg az előzőleg
Jugoszláviával kötött örökbarátsági
egyezményre hivatkozva.
² Öngyilkos az, aki saját magát
szándékosan megöli.

A KMCSSZ ESEMÉNYNAPTÁRA
Az alábbiakban példaként ismertetjük a Szövetség egységeinek válogatott eseményeit a 2016. évre,
amelyek 2016. április 1-ig beérkeztek. Célunk, hogy
azok az olvasóink, akik nincsenek csapathoz igazolva, vagy már a gyakorlati cserkészmunkában nem
vesznek részt, lássák mi történik a csapatoknál. Ehhez kötődően, helyszűke miatt és természetszerűleg
kihagytuk azokat az eseményeket, amelyeket feltételszerűen minden csapatnál megtartanak. Ezek az

évadnyitó összejövetelek, az évente kétszeri szülői
értekezletek, a vezetőképző táborokra való előkészítő vizsgák és a nemzeti ünnepélyek, amennyiben nincsenek más programmal egybekötve. A lista
hosszabb is lenne, ha minden csapat, illetve testvércsapat beküldte volna a jelentősebb eseményeinek
a leírását.
Az Egyesült Államokban lévő államok neve után
az országnevet kihagytuk.

Dátum: 2016

Esemény

Szervező(k)

Helyszín

Január 1 – 11

Jubileumi Nagytábor

Dél-Amerikai kerület

Argentína

Január 5 – 13

Csapatközti tábor

Melbourne-i csapatok

Melbourne, Ausztrália

Január 8 – 10

Körzeti VK hétvége

Clevelandi körzet

Camp Christopher, Bath, OH

Január 8 – 10

Téli kirándulás

Hamiltoni csapatok

Hamilton, ON, Kanada

Január 8 – 10

Vezetői hétvége

Kaliforniai körzet

Big Bear, CA

Január 15 – 17

Kodály hétvége – téma: Húsvét

New York-i körzet

Wallingford, CT

Január 15 – 17

Őv. továbbképző hétvége

Washingtoni csapat

Luray, VA

Január 16

Gulyásvacsora és tábortűzi est

Ottawai csapat

Ottawa, ON, Kanada

Január 17

Hókirándulás

Los Angeles-i csapatok

Mt. Baldy, CA

Január 22 – 24

Télitábor

Montreáli és ottawai csapatok

Mille Isles, QC, Kanada

Január 23

Disznótoros vacsora

Torontói csapatok

Toronto, ON, Kanada

Január 23

Csapatzászló avatás

Venice-i csapat

Venice, FL

Január 23 – 24

Téli kirándulás

Torontói csapatok

Toronto, ON, Kanada

Január 29

Cserkészfarsang

New Brunswick-i csapatok

New Brunswick, NJ

Január 30

Cserkészbál

Los Angeles-i csapatok

Los Angeles, CA

Február 5 - 7

Téli kirándulások

Clevelandi csapatok

Cleveland, OH

Február 5 – 7

Téli síportya

New Brunswick-i csapatok

New Brunswick, NJ

Február 6

Kiscserkész farsang

Clevelandi csapatok

Cleveland, OH

Február 6

Farsangi bál

Hamiltoni csapatok

Hamilton, ON, Kanada

Február 6

Cserkészbál

San Franciscó-i csapatok

Green Hills CC, Millbrae,CA

Február 6

Kiscserkész farsang

Chicagói csapat

Chicago, IL

Február 7

Évnyitó, Veni Sancte

Melbourne-i csapatok

Melbourne, Ausztrália

Február 12-14

Télitábor

Ottawai csapat

Ottawa, ON, Kanada

Február 13

Farsang és táncház

Washingtoni csapat

Falls Church, VA

Február 13 – 14

Körzeti őv.-i továbbképző hétvége New York-i körzet

Garfield, NJ

Február 20

Téli kirándulás

Torontói csapatok

Toronto, ON, Kanada

Február 20 – 21

Tisztikonferencia

Kaliforniai körzet

San Francisco, CA

Február 20 - 21

Síkirándulás

Washingtoni csapat

Magyar Tanya, Hereford, PA

Február 21

CSBK Cserkészebéd

Clevelandi csapatok

Cleveland, OH

Február 27

Farsang, táncház

Washingtoni csapat

Washington, DC

Február 28

Tábortűzi délután

Torontói csapatok

Toronto, ON, Kanada

Márciusi hosszú
hétvége

Csapatközti nyáritábor

Melbourne-i csapatok

Melbourne, Ausztrália

Március 4 – 6

Regös hétvége

Clevelandi csapatok

Cleveland, OH

Március 4-6

Vezetői- és vándorkonferencia

Európai kerület

Mattsee, Ausztria
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Március 6

Cserkészebéd

Chicagói csapat

Chicago, IL

Március 14-15

Kirándulás

Hamiltoni csapatok

Hamilton, ON, Kanada

Március 11-13

Lelkigyakorlat

Clevelandi csapatok

Cleveland, OH

Március 11-14

Csapatközti nyári tábor

Melbourne-i fncs. csapat

Melbourne, Ausztrália

Március 13

Ebéd és nemzeti ünnepély

New Brunswick-i csapatok

New Brunswick, NJ

Május 14 -15

Kirándulás

Hamiltoni csapatok

Hamilton, ON, Kanada

Március 18

Kirándulás

Hamiltoni csapatok

Hamilton, ON, Kanada

Március 18-20

ESGAV tábor

Melbourne-i csapatok

Melbourne, Ausztrália

Március 18-28

Regös segédtisztképzőtábor

KMCSSZ

Lützensommern, Németország

-Március 20-28

Regöstábor – tavaszi szokások

Europai kerület

Lützensommern, Németország

Március 26

Kiscserkész tojáskeresés

Clevelandi csapatok

Cleveland, OH

Március 28

Húsvéti locsolás

Április 2

Cserkészvacsora

Ottawai csapat

Ottawa, ON, Kanada

Április 2

Cseh Tibor Emlék Szavalóverseny New York-i körzet

New York, NY

Április 2

Nemzetközi Cserkésznap

Los Angeles-i csapatok

Los Angeles, CA

Április 3

Magyar-Lengyel Barátság Napja

New York-i körzet

New York, NY

Április 8-10

Intéző Bizottsági gyűlés

KMCSSZ

Garfield, NJ

Április 9-10

Csapatkirándulás

Washingtoni csapat

Adventure Park, VA

Április 16

Cserkészvacsora és táncest

Montreáli csapatok

Montreal, QC, Kanada

Április 16-17

Kiscserkész tavaszi kirándulás

Chicagói csapat

Chicago, IL

Április 17

Kiscserkész tavaszi kirándulás

New Brunswick-i csapatok

New Brunswick, NJ

Április 23

Cserkészbál

Bostoni csapat

Needham, MA

Április 23-24

Körzeti tavaszi kirándulás

New York-i körzet

ÉK USA

Április 30

60. Cserkészbál

Clevelandi csapatok

Brooklyn, OH

Április 30

Cserkésznap

Frankfurti csapat

Koltaikert, Frankfurt,
Németország

Május 1

Anyáknapi ebéd és ünnepély

New Brunswick-i csapatok

New Brunswick, NJ

Május 5-8

Fanyüvő hétvége és parkpucera

Európai kerület

Harshegy Cs.Park, Kastl,
Németország

Május 7

Anyáknapi ünnepség

Washingtoni csapat

Washington, DC

Május 7

Családi Nap

Sao Pauló-i csapat

Morumbi, Brazília

Május 7

Anyáknapi ünnepély

Melbourne-i csapatok

Melbourne, Ausztrália

Május 8

Anyáknapi ünnepély

Ottawai csapat

Ottawa, ON, Kanada

Május 13-15

Akadályverseny elökészítő
hétvége

Clevelandi csapatok

Cleveland, OH

Május 13-15

Akadályverseny elökészítő
hétvége

Montreáli csapatok

Montreal, QC, Kanada

Május 14

Tavaszi kirándulás

Torontói csapatok

Toronto, ON, Kanada

Május 14

PAKI – AKI felkészitő hétvége

New Brunswick-i csapatok

New Brunswick, NJ

Május 14-15

Akadályverseny előkészítő
hétvége

Washingtoni csapat

Alba Régia Park, WV

Május 14-16

Körzeti pünkösdi tábor

Svajci körzet

Svajc

Május 20

Magyar Bál

Washingtoni csapat

Tysons Sheraton, VA

Május 21-22

Tavaszi kirándulás

Los Angeles-i csapatok

San Diego, CA

Május 22

Cserkészmise

Chicagoi csapat

Chicago, IL

Május 25-29

Csapattábor

Frankfurti csapat

Frankfurt, Németország

Május 28-29

Lendvai Béla Őrsi
Akadályverseny – téma: 1956

KMCSSZ

Sík Sándor Cserkészpark,
Fillmore, NY
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Május 28

Intéző Bizottsági gyűlés

KMCSSZ

Sík Sándor Cserkészpark,
Fillmore, NY

Június 4

Évzáró piknik

Ottawai csapat

Ottawa, ON, Kanada

Június 4

Évzáró

Washingtoni csapat

Washington, DC

Június 11-18

Csapattáborok

Clevelandi csapatok

Cleveland, OH

Június 11

Évzáró, piknik, avatás

Torontói csapatok

Toronto, ON, Kanada

Június 11-13

Télitábor

Melbourne-i felnőttcsapatok

Melbourne, Ausztrália

Június 12

Ifj. Keresztes Béla Atlétikai
Emlékverseny

New York-i körzet

Edison Park, Edison, NJ

Június 12

Évzáró

Los Angeles-i csapatok

Los Angeles, CA

Június 23-július 13 Regöskörút

Clevelandi Regöscsoport

Nográd, Délvidék, Erdély

Június 20-26

Csapatközti tábor

Los Angeles-i csapatok

Los Angeles, CA

Július 1-6

Csapatközti tábor

Hamiltoni csapatok

Hamilton, ON, Kanada

Június 28-július 19 Regös körút

Clevelandi csapatok

Kazár, Délvidék, Erdély

Július 3-24

Őrsvezetői körút

KMCSSZ

Magyarország

Július 9-23

Nyári Magyar Iskolatábor

KMCSSZ

Sík Sándor Cserkészpark,
Fillmore, NY

Július 9

Évzáró

Frankfurti csapat

Frankfurt, Németország

Július 23

Annabál

Melbourne-i csapatok

Melbourne, Ausztrália

Július 30 –
augusztus 6

Kerületi nyáritábor

Európai kerület

Harshegy Cserkészpark, Kastl,
Németország

Augusztus 4-14

Vezetőképző táborok

KMCSSZ

Sík Sándor Cserkészpark,
Fillmore, NY

Augusztus 18-21

Kiscserkész tanyázás

New York-i körzet

Hereford, PA

Szeptember 4

61. Cserkésznap

Clevelandi csapatok

Parma, OH

Szeptember 23-25

Őrsi Akadályverseny

Európai kerület

Hárshegy Cserkészpark, Kastl,
Németország

Szeptember 28okt.2

Regös hétvége

KMCSSZ

Sík Sándor Cserkészpark,
Fillmore, NY

Október 1

A new york-i cserkészet 65. és
a 46. sz. lcscs. 50. évfordulós
ünnepélye

New York-i csapatok és az
Öreghetes Bizottság

New York, NY

Október 29-30

Tisztikonferencia

KMCSSZ

Harvest House, Buffalo, NY

Október 30

Intéző Bizottsági gyűlés

KMCSSZ

Harvest House, Buffalo, NY

November 11-13

Csapatparancsnoki konferencia

Európai kerület

Hárshegy Cserkészpark, Kastl,
Németország

November 19

Központi Cserkészbál

KMCSSZ

Headquarters Plaza, Morristown,
NJ

A következő oldalon található interjú megjelent a LÉGY KÉPBEN – Közösség. Élmény.
Partnerség internetes kiadvány I. évf. 7., 2015. január 14-i számában. A kiadvány a magyar
felnőtt cserkészek lapja, ami része a Széchenyi Tervstratégiai elképzeléseihez szorosan illeszkedő „Kisközösségi Ifjúságnevelés támogatása” című TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001
számú kiemelt programnak. Ez az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. A terv megvalósításáért felelős kétkonzorciumi partner a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar Cserkészszövetség.
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A KANADAI LÁNG ŐRZŐJE

A határainkon kívül élő távolba szakadt cserkészek felbecsülhetetlen értéket képviselnek: segítségükkel
tudtuk kiképezni a hazai csapatok újjáalakulásakor vezetőinket, az általuk folyamatosan gyakorolt
cserkész tapasztalatatok alapján. Közreműködésükkel őrzik magyar hagyományainkat mai nap is a
leszármazottak. A KMCSSZ Fórumán találkoztunk Pintér János cserkészcsapattiszttel a volt 21 sz.
Wesselényi Miklós cserkészcsapat képviselőjével.

LK: Te hogyan lettél cserkész?
A cserkészettel még 1956ban találkoztam, viszont akkor
még nem tudatosodott bennem
az odatartozási szándék. Az iskolában, a forradalom napjaiban,
amikor „szabad szelek” fújtak,
hirtelen más lett a légkör, és más
irányzat kerekedett felül. Többek között orosz helyett hirtelen
németül kezdtünk tanulni, és a
cserkészinduló szövege került fel
a táblára. Majd amilyen gyorsan
jött ez a fordulat, olyan gyorsan
el is tűnt november 4-e után. Akkor a cserkészinduló szövegéből
csak a „győzelem, a győzelem”
rész maradt meg az emlékezetemben. 1957 májusában tudtam
csak meg, hogy mi akkor valóban
a cserkészindulót tanultuk. Ekkor már Kanadában, Winnipeg
városában voltunk és kezdtünk
beilleszkedni a kanadai életbe.
Ide április 19-én érkeztünk, több
hónapos menekülttábori tartózkodás után. Húgommal együtt
rövidesen jelentkeztünk a Winnipegben alakuló cserkészcsapatba. 1958 tavaszán nagyszabású
ünnepély keretében zászlót avattunk és fogadalmat tettünk. Csapatunk a 21. sz. Wesselényi Mik-

lós név alatt kapott igazolást. A
zászlóanya büszkeségemre édesanyám volt. A zászló az ő keze
munkáját dicsérte. A cserkészetben olyannyira megtaláltam
a helyemet, hogy 1957-től mai
napig aktívan részt veszek a szövetségünk (KMCSSZ) munkájában. Megtaláltam azt a légkört,
amelyben jól éreztem és érzem
magam, és olyan baráti kapcsolatokat, amelyek tengereket is áthidalnak. A cserkészet továbbra
is meghatározza az életszemléletemet, és erősíti a magyarsághoz
való tartozásomat.
LK: Mit jelent Kanadában
magyar cserkésznek, azon belül
felnőtt cserkésznek lenni?
Különös érzés „idegenben”
magyar cserkésznek lenni. Ennek súlya nagyobb volt abban
az időben, amikor még Magyarországon nem bonthatta ki újra
zászlaját a cserkészet. Ezekben
az időkben mi, a KMCSSZ-ben
nyilvánosan képviseltük a magyar cserkészetet. Mi jelentünk
meg a világdzsemborikon magyar egyenruhában! Ott voltunk
135-en a XV. Cserkész Világtalálkozó nyitásán 1983-ban,
tanúságot tenni arról, hogy habár Magyarországon betiltották
a cserkészetet, létezik magyar
cserkészet a nyugaton. Az árvalányhaj viseléséről sokan felismertek bennünket. Később is
voltunk dzsemborin mint látogatók, de nem táborozhattunk
annak határain belül. Helyette,
mivel ez volt a gödöllői dzsembori 50. évfordulója, párhuza10

mos időpontban rendeztünk egy
Gödöllő Emléktábort. Mindezt
annak ellenére, hogy a mi Calgary-i csapataink részt vehettek
volna a kanadai kontingensben,
magyar egyenruhában. Meghívtuk az emléktáborunkba a dzsembori parancsnokságát és dr.
Nagy Lászlót, a Világszervezet
akkori elnökét (főtitkárát. Szerk.)
Örömünkre meghívásunkat elfogadták. 1967-ben Kanada
„születésének” századik évfordulója évében, a Kanadában élő
emigráns nemzetek cserkészei
„Ethnic Jamboree”-t rendeztek.
A nemzetközi rendezvényen
mi, külföldi magyar cserkészek
szép számmal képviseltettük
magunkat. Igen sokan fogadtak bennünket, többek között az
akkori „Governor General” (főkormányzó), a királyné képviselője, aki szintén cserkész volt
korábban, és tisztelettel, elismeréssel fogadott bennünket a
Parlamentben. Ilyen alkalmakkor büszkén viseltük a magyar
egyenruhát. A cserkészetben
mindenkor kiemelt fontosságú
saját népi értékeink ismerete és
alkalmazása. E tudás kapóra jött,
amikor valahol képviselni kellett
a magyarságunkat: nemcsak felismertük, hanem másoknak is
büszkén bemutattuk sokoldalú
népművészetünket,
tájegységeinket. Ilyenkor a földrajzi és
történelmi lecke sem hiányzott,
s mindezek által öntudatosabb
magyarok lettünk külföldön, a
magyar hazától távol.

LK: Miben tudják a felnőttek
támogatni a működő csapatokat? Mi a gyakorlat?
Azt hiszem bárhol is legyünk
felnőtt cserkészek, a cserkésztörvények második pontja kell
hogy vezérelje cselekedeteinket.
Ennek értelmében éljünk Magyarországon, a Kárpát-medencében vagy akár a diaszpórában,
feladatunk a szolgálat. Ennek
négy alappillére van: Isten, haza,
embertárs és magyarság. Ezeken
a tereken lehet tevékenykedni illetve szolgálatot vállalni. A felnőtt cserkészek nagymértékben
tudják támogatni a csapatparancsnok és a csapatok munkáját.
Mivel itt nekünk magunknak kell
megteremteni az anyagi hátteret,

adománygyűjtő rendezvények,
vacsorák, ebédek, kolbász és lángos árusítás stb. szervezésében
és azok lebonyolításában is, sok a
tennivaló. Ebben nagy segítséget
nyújtanak a felnőttcserkészek,
akik a táborok szervezésében és
azok kivitelezésében is közreműködnek. Vezetőképző táborokban
előadásokat tartanak, a csapatok
körében beosztást vállalnak mint
pl. titkár, szertáros, pénztáros. A
nagytáborok szervezésének előkészületeiben, cserkészparkok és
házak karbantartásában és fenntartásában vesznek aktívan részt.
Vezetőképző tanfolyamokat szerveznek, megtartják a vizsgákat,
amelyekre fel is készítik a jelölteket. Olyan felnőttcserkészek is

akadnak, akik bálokat, nemzeti
ünnepélyeket rendeznek, s azokban szerepet is vállalnak, vannak, akik emellett jótékonysági
munkát is végeznek. Tapasztalataik és közösségi kapcsolataik
révén anyagi támogatást, és bizonyos előnyöket szerezhetnek a
csapatok és a Szövetség javára.
Láthatjuk, hogy kimeríthetetlen a lehetősége annak, hogy a
felnőttcserkészek érvényesítsék
tudásukat, tehetségüket és segítőkészségüket! ■
Pintér János cscst., V. ker. pk.,
szöv. tb. eln., Calgary,
Alberta, Kanada

„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”

A KMCSSZ ELSŐ MAGYAR REGÖS SEGÉDTISZTKÉPZŐ TÁBORA
NÉMETORSZÁGBAN. SZENT IDŐBEN, SZENT HELYEN.

Az idei Nagyhéten, március
18-28. között korábban példa nélküli napok játszódtak le a magyar
cserkészet történetében: kiképezték a világ első magyar regös segédtisztjeit. A 3 különböző
országból származó 5 jelöltet a
4 fős kiképzői törzs 3 állandó kiképző és mintegy 40 további közreműködő segítségével képezte
ki, melynek keretét, hátterét, kiindulását az idén 38. alkalommal
megrendezett Tinódi Lantos Sebestyén Regös Tábor, a Külföldi

Magyar Cserkészszövetség I. kerületének nagy múltú rendezvénye adta.
Elsőként néhány szót magáról a regös táborról: e színvonalas nagytábornak közel egy
évtizede egy apró türingiai falu,
Lützensömmern Rittergut nevű
majorsága ad otthont, maga is
hagyományos díszletet szolgáltatva a népi kultúrát sokrétűen
megélő tábori napokhoz. Hagyományosan a Nagyhéten és a
húsvéti ünnepek idején tartják
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meg, a szent idő és a különböző
résztvevő tartományok, országok
közös időre eső tavaszi szünete miatt. A tábornak több, mint
száz résztvevője volt, akiket különböző hagyományőrző programok, többek közt tánctanítás,
kézműves foglalkozások, valamint néprajzi előadások vártak.
Ezáltal a tábor kiváló lehetőséget
szolgáltatott, hogy hátteret és
gyakorlati kísérleti terepet adjon
a jelöltek számára az elméleti tudásanyag begyakorlására. Az öt
jelölt, mint valami lidérc közlekedett egész végig saját, elkülönített altábora és a központi tábor
között: a többiek csak azt látták,
hogy hirtelen rendes alakzatban,
cserkészingben
felbukkannak,
határozottan és lendületesen teszik a dolgukat, majd ugyanolyan hirtelen eltűnnek. Esténként
az altábori padlástérben berendezett hangulatos tisztaszobában
beszélték meg napjaikat, mielőtt

átadták volna magukat az alvás, órás elméleti kiképzések középilletve inkább az éjszakai felada- pontjában ugyanis annak a gondolatnak az elmélyítése állt, hogy
tírás örömeinek.
A regös tábor központi témája a magyar kultúra páratlanul mély
(keretmeséje) idén a tavaszi ün- és bőséges, mely önmagában is
nepkör volt, tehát az őrsök által elegendő ahhoz, hogy a cserkébemutatott szokásdramaturgiák, szet belőle merítsen. A számos
az őrsi nevek és a tábortüzek je- téren felhígult, értéktelen nemlentős része a tavaszi szokások- zetközi vagy talmi elemekkel
hoz kapcsolódott. A szokásokat kibővült cserkészszokások felülminden nap egyórás néprajzi vizsgálatra szorulnak: a sokszor
előadások és vetítések mutatták színvonaltalan tábortüzek, a néha
be, melyek kidolgozása és leveze- idegtépően bárgyú csatakiáltátése az öt segédtisztjelölt feladata sok, a magyar nótákkal, mutovolt. Az esti tábortüzeknél egy- gatással vagy hagyománytalan
egy szokást az őrsök meg is je- csujogatásokkal megspékelt néplenítettek, méghozzá autentikus dalkincsünk, a táborok, csapatemódon, a megfelelő eszközökkel, semények sokszor széttartó vomozgás-, szöveg- és mozgásfor- nalvezetése tisztításra, rendszemákkal, viseletbe öltözve. Hogy rezésre szorul. A regös cserkészminden rendjén való legyen, vezető saját csapatában, sőt akár
minden feladatot színvonalasan a cserkészeten kívül is a magyar
elvégezzenek, és az őrsi szellem népi és magaskultúra terjesztője,
kifogástalanul működjön, a jelöl- mívelője, szervezője is, ezért jetek egy-egy őrs mentorai is vol- lentős hangsúly esett a kulturátak a tábor egész ideje alatt.
lis, néprajzi, programszervezési
A regös tábor idején a mező- ismeretekre is a „konzervet” jekölpényi néptáncokat, népzenét, lentő cserkészvezetői, pedagógiai,
illetve számos népi mesterség pénzügyi stb. képzés mellett. A
alapjait is elsajátíthatták a részt- KMCSSZ-próbarendszert is áttevevők, valamint minden nap volt kintették a kiképzők a jelöltekkel,
népi játék. A st. jelölteknek pedig és számos részére kidolgoztak
rendszeresen meg kellett figyel- „regös” módszertanon és tudániük ezeknek a foglalkozásoknak sanyagon alapuló munkatervea felépítését, meríteni az állomás- ket. A tábor végére igen jelentős,
vezetők eszköztárából, és maguk digitalizált adatbázis állt össze a
is készítettek egy népművészeti gyűjtött és kreatív anyagokból.
alkotást. A jelölteknek a folklór
A jelöltek közreműködtek tomesterfokú művelői izgalmas vábbá a nagyheti katolikus liturelőadásokat is tartottak: többek gia egyházi és népies elemeket
közt két néptáncpedagógus, Hor- vegyítő kivitelezésében, többek
tobágyi Ivett (KCSP-ösztöndíjas) között orgonálással, felolvasásés Józsa Tamás (Budapesttől ér- sal, könyörgéssel. Gyúrták a
kezett néptáncpedagógus) a nép- süteménytésztát nagypéntek éjtánctanítás módszertanáról be- jelén a szombat esti feltámadási
szélt, Bartha Ágoston és Karakas lakomához – még azok is, akik
Zoltán (KCSP-ösztöndíjas) népi nagypénteken egy szem búzahangszerbemutatót
rendezett, magon böjtöltek. A tábortüzek
Makovi Susan pedig viseletbe- jelentős részét is a jelöltek tartotmutatóval kedveskedett.
ták meg, melyeket másnap részA regös segédtisztképző tábor letesen elemeztek is okulásukra.
jelmondata a „Csak tiszta forrás- A nagyszombat esti vigalomra és
ból” volt. A napi átlagosan 6-8 táncházra a „Halálra táncoltatott
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leány” ballada eljátszásával készültek (a Youtube-on elérhető),
és emellett néptáncbemutatókkal is színesítették a regös tábor
programját. Mindenkinek készülnie kellett ugyanis előzetes
feladatokkal a táborra, az elméleti feladatok és programkidolgozások mellett egy mesterművet
kellett kidolgozni: bemutatni egy
néprajzi tájegységet előadással,
népzenei- és néptáncbemutatóval.
A színvonalasan teljesített
feladatokat és vizsgákat követően vasárnap este került sor a
megfáradt, ám meghatódott jelöltek avatására. Újdonsült regös
segédtisztjeink: Farkas Zsóka
(Szabadka, Szeged), Ferenczy
Evelin (Stuttgart), Ferenczy Ivó
(Stuttgart), Lengyel Bálint (München, Innsbruck, Budapest) és dr.
Molnár Gergely (Budapest, illetve Nürnberg, KCSP-ösztöndíjas
/ az MCSSZ cserkésze). Az öt új
segédtiszt annak letéteményese
is, hogy a páratlanul értékes I. kerületi regös tábort hosszú távon
is lesz, aki tovább vigye, illetve
származásuknál, lakóhelyüknél
fogva messzire elvihetik ezt a
szép hagyományt. Ráadásul, már
most van érdeklődés a jövő esztendőkben is regös segédtiszti vk.
táborok szervezésére. Míg a regös
tábort Makovi András és dr. Makovi Susan Gabriella cserkésztisztek szervezték és vezették,
addig a segédtisztképző tábort
Jablonkay Lydia cscst. Az állandó
kiképző törzset alkotta továbbá
dr. Konthur Zoltán cst. és Konthur
Krisztina cst., illetve dr. Schenkné Körbl Angyalka cst. Őket az
állandó kiképzők és további mintegy 40 segédtiszt, népzenészek,
Kőrösi Csoma-ösztöndíjasok segítették a kiképzés és a vasárnap
esti ünnepélyes tiszti fogadalomtétel során. Ezúton is köszönetet
mondunk értékes munkájukért!
Dr. Molnár Gergely stj.,
Kőrösi-ösztöndíjas, Nürnberg

CSERKÉSZ ÁHITAT VEZETÉSE
LELKÉSZEK ÉS PAPOK HIÁNYÁBAN

Megjegyzés: Bár igyekszem, hogy a cikk minden vallású cserkész-közösségnek szóljon, de mivel a
katolikus liturgiának vagyok doktora, lesznek benne részek, amik kimondottan katolikus jellegüek.
Bocsánatot kérek, és remélem, hogy protestáns testvéreim is tudnak belőle tanulni ha ők, vagy cserkészeik
más vallásúak. Glaser Jánosbá.
A második világháború óta a
világban, különösen nyugaton, az
élet nagyon is megváltozott: egyre kevesebben alakítják életüket
vallási alapon. Ez a cserkészetben
két nagy problémát okoz: egyrészt a cserkészek vallásos nevelése hiányos, másrészt az, hogy
a vallásosság csökkenése egyre
kevesebb pap létezését is okozza.
Ez nehézséget okoz, mert táborokban, kirándulásokon stb. amikor egy közelebbi templomba nem
tudunk eljutni, egyre nehezebb
találni egy papot, aki képes, vagy
hajlandó lenne eljönni misét mondani vagy egy áhitatott levezetni.
Ezeket a problémákat a Szövetség
már elég régen felismerte, és az
Intéző Bizottság (IB) 2010-ben
már határozatot hozott ezzel kapcsolatban. Ebben kihangsúlyozza, hogy „A Külföldi Magyar
Cserkészszövetség valláserkölcsi
alapokon működő ifjúságnevelő
szervezet.” és „a vallás továbbra
is fontos része cserkészetünknek.” Előírja, hogy „A cserkészvezető tegye lehetővé, hogy
cserkészei eleget tegyenek vallásos kötelezettségeiknek, mint pl.
istentiszteleten, ill. misén való
részvételnek.”
A Szövetség vezetői már akkor
is jól tudták, hogy ez nem éppen
könnyű dolog, mert sokszor nincs
egy közeli templom, vagy ha van,
nincs megfelelő jármű, amivel a
cserkészeket oda lehetne szállíta-

ni. Ez nem új probléma; a cserkészetnek régi szokása megkérni
egy ismerős papot, hogy vagy vegyen részt a táborban, vagy jöjjön el a vasárnapi, ünnepi ájtatosságot, szentmisét vezetni. Mostanában azonban, amikor kevés a
pap és nem egyszer több helyen
kell működniük, gyakran előfordul, hogy nem tudják a problémát
megoldani.
Ha jól tudom, a legtöbb protestáns közösségben, ha van egy
megfelelő laikus, nem lehetetlen
pap nélkül vezetni egy áhitatot, viszont a katolikus közösségeknek csak a pap vezethet
szentmisét. Az Egyház már elég
régen felismerte ezt a problémát,
és 1988-ban elhatározta, hogy
ahol nincs pap, aki vasárnapi
misét tud mondani, akkor és ott
laikusoknak is lehet megfelelő
szertartást vezetni. Ez nem lesz
szentmise, mivel csak felszentelt
pap képes a kovásztalan kenyeret
(ostyát) Jézus testévé átváltoztatni, ami pedig a szentmise legfontosabb része. Így, ha nem létezik
pap, aki szentmisét tud mondani,
megfelelő szertartásokkal (liturgiával) a hivek a Jézust ünneplő
vasárnapot megfelelően tudják
ünnepelni. Az IB tagjai ezt már
tudták, és határozatukban hangsúlyozták, hogy ha nem lehet
vasárnapra papot találni, a vezetők felelőssége megfelelő áhitatot szervezni mind a katolikus,
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mind a protestáns cserkészeknek. Tudva, hogy ez nem kön�nyű, azt is megigérték, hogy a
Szövetség megfelelő anyagot fog
kiadni, ami a vezetőket ebben segíti. Egy éven belül a Szövetség
ki is adta a Cserkész áhitatok és
igeliturgiák című anyagot, ami a
mai napig is kapható a KMCSSZ
Cserkészboltban. A kmcssz.org
honlapon az E-könyvtár „Vallás,
hit” részében Igehirdetés cserkészeknek címen is megtalálható.
Adva, hogy a papok ritkasága világszerte egyre növekszik, és figyelembe véve a cserkészvezető
felelősségeit, nagyon is fontos,
hogy ez az anyag minden vezetőnek, különösen a táborokban mindig ismert és elérhető
legyen.
Az 51 oldalas anyagban Dömötör Gábor szövetségi elnökhelyettes és IB elnök előszava
mellett hét Istentisztelet, ájtatosság és igeliturgia van. Bár ez
a három szó gyakorlatilag ugyanazt, Istennel való beszélgetést
jelent, gyakorlatilag a különböző
keresztény közösségeket jelzi. Ez
lehetővé teszi, hogy a vezető a
cserkészeinek megfelelő szertartást válassza és használja.
A hét szertartás között kettő
katolikus, öt pedig protestáns. Ezt
könnyű megkülönböztetni, mert
mindegyik protestáns szertartás
egy pap munkája, így a tartalomjegyzékben mindegyik protestáns

Istentisztelet címe a szerző neve
elött Nt.-vel kezdődik.
Én érthető módon nem vagyok
szakember a protestáns szertartások terén, de megfigyeltem,
hogy ez az öt szertartás kimondottan különböző, feltehetőleg a
különböző közösségek szokásainak megfelelően van szerkesztve.
Mindegyikben énekek is vannak
és rendszerint a fontos szentírási
szövegeket is tartalmazzák. Az
anyagok ugyancsak általában bőkezűen tartalmaznak megjegyzéseket, leírásokat, énekeket, amelyek segítik a cserkészvezetőt,
akinek feladata lesz a szertartást
vezetni. Nagyon fontos lesz, hogy
az a vezető, vagy azok a vezetők,
akiknek esetleg alkalomadtán feladata lesz egy bizonyos csoport
szertartását vezetni, ismerkedjenek és barátkozzanak meg a
megfelelő anyaggal. Ez nem fog
sikerülni azáltal, hogy egyszer
vagy kétszer átolvassák, hanem
többszörös gondos „ismerkedés” kell.
A két katolikus szertartás is
eléggé különböző egymástól. Ez
meglepő lehet, mert a katolikus
egyházi szertartások meglehetősen pontosan vannak előírva.
Azonban a szabályok, melyek az
ilyen szertartást előírják, csak a
huszadik század vége felé, a Második Vatikáni Zsinat után jelentek meg, tekintetbe véve a hivők
munkáját. Másrészt azt is figyelembe vették, hogy lehetséges legyen az ilyen szertartást nagyon
kevés előkészülettel, képzetlen
személynek levezetni. Bár ez
nem szükségszerűen cserkészvezetők helyzete, könnyen előfordulhat olyan eset, amikor
fontossá válik egyik vagy másik
liturgiát alkalmazni.
Az egyik katolikus szertartás
a füzet első cikke. Irója Ft. Temp-

fli Imre*, és ez egy egyszerűbb,
rövidebb szertartás. Megadja a
vezető, illetve ahogy a szöveg
mondja, az előimádkozó szövegeit. Lehet egyszerűen felolvasni,
de mint általában, sokkal szebb,
ha úgy hangzik, mintha egyszerűen a résztvevőkhöz beszélne.
Bár a szabályok szerint ebben a
szertartás fajtában is lehet áldoztatni, ha megszentelt ostyák rendelkezésre állnak, a szöveg ezzel
nem foglalkozik.
A másik katolikus szertartás
anyaga az én munkám. Jóval
hosszabb, mint akármelyik más
szöveg, mert azt hittem, egyedülálló anyag lesz. A 33. oldalon
kezdődik a hosszabb liturgia részeinek listájával. A következő
két oldal legnagyobb része egy
Előszóban leírja az ilyen szertartások eredetét, hogy le tudja vezetni az alapvető szempontokat,
szabályokat és a szükséges előkészítést. A szertartás maga majdnem 10 oldal, mert lényegében
úgy van megírva, ahogyan a pap
misekönyve. A szertartás részei
nagybetűs cimmel kezdődnek, a
vezető részére fontos megjegyzések és utasítások külön sorokban
piros betűvel vannak megjelölve.
Az imák, amelyeknek pontos és
világos mondása fontos, vastag
betűvel, rövid és elválasztott sorokban van nyomtatva.
A szertartás vége felé, a „béke
szertartás” után van egy piros
jel, hogy itt lehetséges az áldozás szertartása. Ennek az anyaga azonban a 44. oldal végén
és a 45. oldalon egy részén van.
Ennek oka az, hogy ezt nagyon
nehéz lesz a legtöbb csapatnak
megvalósítania, mert a megszentelt ostyákat igen nehéz lesz megszerezni. Először fontos, hogy a
felelős vezető megfelelőképpen
előkészüljön, és ezt be tudja bi14

zonyítani a papnak, aki képes
elég ostyát adni. Ez általában
legkönnyebb abban a templomban, ahol a vezető ismerős, és/
vagy ha az illető tud a püspökségétől egy megbizatást kapni. Ha
sikerül megáldott ostyákat kapni,
nagyon fontos, hogy a táborban
ezeknek megfelelő elhelyezésről
gondoskodjunk.
Ha a szertartásban nem lesz
áldoztatás, a békeszertartás után,
ha pedig van, akkor az áldoztatás után következik az „áldás” és
„küldés”, hasonlóan mint a misében. Vigyázni kell azonban, hogy
ez hasonlóan, nem ugyanúgy történjen. Az áldás Istentől jön, de
nem leszünk Isten képviselője
abban az értelemben, mint a pap,
amikor misét mond. A keresztet a vezető is önmagán jelzi és
a „küldés” hangja a „mi” nem a
„ti”, amit a pap használna.
Tudom, mindez nem könnyű.
Hogy én ezt a szertartást, és ezt
a cikket meg tudjam írni, ahhoz
hosszú évek tanulása, tapasztalata és gyakorlata volt szükséges.
Gyönyörű munka, de fel kell készülni rá. Nagyon fontos, hogy
mielőtt arra kerül a sor, hogy a
tábor előtt állva vezetned kell
a cserkészek imáját vagy Istentiszteletét, alaposan készülj fel.
A Szövetség által kiadott anyag
segíteni fog, hogy Jó munkát végezhess!
Ugyancsak jó munka lenne, ha
olyan vezetők vagy idősebb cserkészek, akiknek csapatjában unitárius, izraelita, vagy esetleg mohamedán cserkész van, ehhez hasonló anyagot tudna megszerezni
a saját és a más csapatok részére. ■
Dr. Glaser János
cscst., szöv. tb. elnök
__________
*erdélyi magyar római katolikus pap, egyházi író

A LEGFONTOSABB TEENDŐK

NAPSZÚRÁS ÉS HŐGUTA ESETÉN
NAPSZÚRÁS VAGY HŐGUTA?

Az egyik leggyakoribb egészségügyi rosszullét,
ami cserkészeinknél kiránduláson vagy táborban
előfordulhat, az a napszúrás (angolul sunstroke),
amit nem szabad összetévesztenünk a hőgutával
(angolul heatstroke)¹. Az utóbbi akár halálos kimenetelű is lehet. A hőguta okozta halál természetesen

nem egyik pillanatról a másikra következik be, hanem olyan esetekben, amikor a tüneteket nem veszik komolyan, illetve túl későn ismerik fel.
Viszont tudnunk kell, hogy a napszúrás a hőgutához vezethet!

Mi a különbség a napszúrás és a hőguta között?

Fontos megkülönböztető jegyük, hogy a napszúrás általában
sápadtsággal jár, míg a hőguta kivörösödéssel.

A NAPSZÚRÁS
1. Mi a napszúrás?
a) A napszúrás az erős napsütés, illetve magas
hőmérséklet együttes és tartós hatására kialakuló, kellemetlen tünetekkel járó egészségi állapot,
amely igen gyakran következik be a nyári, forróbb
időszakokban.
b) A napszúrás hátterében vízvesztés (dehidráció) vagy ritkábban sóvesztés áll. Minél melegebb
van, az emberi szervezet annál több vizet párologtat el. Ha pedig túl sokat izzadunk, folyadékhiány
alakulhat ki. A probléma igen kellemetlen tüneteket
produkál, amelyekre érdemes odafigyelni. (Ezekről
lásd alább.)

a rosszullétet. Amennyiben hányás fordul elő a betegnél, akkor számolni kell a nagyfokú vízveszteséggel is, amelyet sürgősen pótolni kell.
3. A napszúrás jelei, tünetei:
• sápadtság; erős izzadás;
• fejfájás,szédülés, általános gyengeség;
• émelygés, hányinger, hányás;
• szomjúság, étvágytalanság;
• szívdobogás;
• izom-görcsök;
• megemelkedett testhőmérséklet, láz;
• súlyosabb eseteknél eszméletvesztés.

2. Kialakulása. Napszúrás elsősorban olyan
személyeknél alakul ki, akik a magas környezeti
hőmérsékletnek, illetve a közvetlen napsugárzásnak huzamosabb ideig ki vannak téve, mint
például cserkészek kiránduláson, portyán, de különösen táborban. A fedetlen fejet huzamos időn
keresztül érő napsugárzás igen gyorsan kiválthatja
__________

4. Kiket veszélyeztethet ez elsősorban? A legtöbb betegséghez hasonlóan a napszúrás is elsősorban az idősebb korosztályba tartozó felnőtteket,
valamint a kiskorúakat veszélyezteti. A nyári meleg
elsősorban a csecsemőkre veszélyes. Ez egyrészt
abból adódik, hogy izzadságmirigyeik még nem

¹angolul a leggyakoribb kifejezések: heat stroke, heat exhaustion, hypothermia, heat edema, heat cramps
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felhevült testének hűtését, hideg vizes borogatás
alkalmazásával. Ha a tünetek a fentebb említett teendők elvégzése ellenére is súlyosbodnak, akkor
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
d) Mellőzzük a kávét és az alkoholt! Mindenképpen érdemes mellőzni a koffeint. Néhány napig ne fogyasszunk kávét, teát, illetve kólát.
Akárcsak az alkohol, a koffein is felgyorsítja a
folyadékvesztést (diuretikum, azaz vizeletelhajtó
hatású), fokozhatja a verejtékezést is, így inkább
ront, mint segít az állapoton. A szeszesitalok ugyanis fokozzák a folyadékvesztést, így lelassítják a
gyógyulás folyamatát.
e) Légkondicionáló (léghűtés). Használjuk ki a
technika nyújtotta előnyöket! Amennyiben lehetséges, menjünk léghűtéses helyiségbe a napszúrást
követően. Ha az nincs, egy jó ventillátor is segít,
vagy ha az nincs kéznél, akkor legyezzük a beteget,
mert a felkavart légáramlat segíti a bőr hőleadását.

fejlődtek ki teljesen, másrészt bőrük még nem termel melanint, s így nagyon könnyen le is égnek.
5. Mit tegyünk nyáron a napégés, illetve
napszúrás ellen? Forró nyári napokon fordítsunk
nagyobb figyelmet a saját folyadékpótlásunkra, és
cserkészeink, embertársaink vízutánpótlására is figyeljünk.
6. Mi az első lépés, amit tennünk kell, ha
napszúrást észlelünk? Az érintettet ültessük le árnyékba, a ruházatát lazítsuk meg.
a) Víz, víz, víz! A legfontosabb, hogy pótoljuk
az elvesztett folyadékot. Ezt legegyszerűbben csapvízzel tehetjük meg (ha az ivásra alkalmas azon a
könyéken), lassan adagolva. Ha a szénsavmentes
ásványvizet választjuk (amennyiben kéznél van) –
de a „Gatorade” vagy egyéb sportital is megfelel –,
a kiizzadott nátriumot és káliumot (angolul potassium) is pótolhatjuk. A folyadékpótlásra felhasznált
italok hűsek legyenek, és sok ásványi anyagot tartalmazzanak, többek közt egy kevés sót is, amely a
szervezetből gyorsan kiürül a fokozott verejtékezés
közben. Lehet sótablettát vízben feloldva adagolni.
Ha kéznél van banán, adjunk a betegnek. Akkor is
szükséges a folyadékpótlás, ha úgy érezzük, hogy
nem kívánjuk a vizet.
b) Hideg vizes hűtés. Sokan gondolják, hogy
napszúrás esetén a legjobb, amit tehetnek, hogy
elmerülnek egy kád hideg vízben. Pedig sokkal
hatásosabb, ha a hideg vízzel inkább locsoljuk magunkat. Ilyenkor ugyanis a víz gyorsan elpárolog a
bőrről, ez pedig hűtő hatású. Táborban vagy kiránduláson amúgy is ez könnyebben kivitelezhető eljárás. Emellett természetesen a hideg vizes borogatás
is hasznos, amit bevizezett trikóval is megtehetünk.
c) Árnyék. A napszúrást követően 24-48 órán
keresztül kerüljük a direkt napfényt. Táborban,
sajnos muszáj lesz a következő egy vagy két napot az
árnyékban tölteni, bármennyire is bosszantó, hogy
távol kell maradni a tábori vagy vízparti örömöktől.
Akár egy hűvösebb szoba is megfelel, amely kellően be van sötétítve és átjárja a levegő (léghuzat). A
beteget le kell fektetni, és meg kell kezdeni a szervezetéből távozott folyadék visszapótlását, illetve

7. Megelőzés. Hordjunk kalapot! Napszúrás ellen az egyik legjobb megelőzési módszer a kalap.
Ha lehet, olyat válasszunk, ami a karimájával a
nyakunkat is védi, de nem sűrű, vastag anyagból
készült, hanem vékony és szellős. A fejen és a nyakon az erek nagyon közel vannak a bőr felszínéhez, ezért ezen a területen gyors a hőfelvétel és a
hőleadás.
A legjobb védekezés a megelőzés. Nyári nagy
melegben, ha várhatóan több órát mégis napon kell
lennünk (kirándulás, biciklizés, kenutúra alatt,
mint pl. az őrsvezetői körút során), érdemes bevizezve felvenni a széles karimájú sapkát, vagy nyakunkba tenni a vízzel átitatott cserkésznyakkendőt
vagy esetleg egy vizes törülközőt. Ennek a folyamatos párolgása több órán át hőt von el az érintett
bőrfelületről, vagyis a párologtatás hűt minket is.
Ajánlatos a hosszabb pihenőidők beiktatása, különösen a déli órákban. Különösen fontos, hogy
kánikulai napokon sohase hagyjunk magára kisgyermeket, háziállatot, mert nemcsak napszúrást,
hanem hőgutát is kaphat!
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A HŐGUTA
1. Mi a hőguta? A hőguta a szervezet hőszabályozó rendszerének legsúlyosabb rendellenessége,
minek következtében a belső hőmérséklet veszélyesen magasra emelkedhet. A tünetek hasonlóak lehetnek a napszúráskor észleltekhez, például
szédülés, hányinger. Ha azonban a beteg emellett
még zavarttá is válik, esetleg percekre elveszti az
eszméletét, görcsrohamot kap vagy nem tud lábra
állni, sokkal valószínűbb, hogy hőgutáról van szó.
Ilyenkor fontos, hogy a beteg minél előbb orvoshoz,
sürgősségi osztályra kerüljön, mivel súlyos esetben olyan szövődmények is kialakulhatnak, mint a
veseelégtelenség. 2. A hőguta kialakulása. Előfordul, hogy véletlenül vagy gondatlanságunkból
bőrünk megég a nyári napsütésben. A hőguta tehát
extrém magas környezeti hőmérséklet esetén alakul
ki. Ennek következtében a test verejtékezése leáll, a
test maghőmérséklete megemelkedik, a bőr kipirul
és forróvá válik, majd a keringés rendszere fokozatosan összeomlik. A hőguta kezelés nélkül halálos
kimenetelű is lehet!

A hőguta legjellemzőbb tünetei közt szerepel a
test belső hőmérsékletének fokozatos és jelentős
megemelkedése, a test izzadásának megszűnése,
illetve az eszméletvesztés. A hőguta kialakulása
két szakaszban történik:
a) A betegség kezdeti stádiumában a szervezet
még kompenzálja a keringési rendszer működésének fokozatos összeomlását. Ekkor a bőr kipirult,
száraz tapintású és forró.
b) A második stádiumban a keringés fokozatosan
egyre rendezetlenebbé válik, ami miatt a bőrben
lévő erekhez egyre kevesebb vér jut, emiatt a bőr
szederjes (vérkeringési zavartól kékes vagy lilás)
színűvé és sápadttá válik, a pulzusszám megemelkedik. Ha a beteg nem jut szakszerű ellátáshoz, akkor bekövetkezhet a halál. A szervek vérellátásának
hosszabb ideig tartó elmaradása előidézheti azok
károsodását.
4. Kezelése. Mivel a hőguta igen súlyos szervi károsodásokkal, illetve esetenként halállal is
végződhet, ezért hőgutagyanús esetben haladéktalanul hívjunk mentőt a beteghez. A mentők
érkezése előtt vigyük hűvös helyre a beteget, például hűvös szobába vagy pincébe, és kezdjük meg
a test hűtését hideg vizes borogatással. A bőr vérkeringésének helyreállításához masszírozzuk a beteg
bőrfelületeit. Bizonyos esetekben elsősegélynyújtásra is szükség lehet. Ha a beteg nem eszméletlen
állapotú, akkor itassunk vele hűtött vizet, teát. ■

3. Főbb tünetei a gyulladásos jelek:
• kipirult bőr, azaz kivörösödés; koncentrálóképesség csökkenése;
• égő fájdalom, helyi fájdalom, mely érintésre fokozódik;
• apró kiütések; hámlás; hólyagok;
• bódultság, kábulat, fejfájás, szédülés;
• hányinger, hányás;
• majd magas pulzusszám, rendezetlen szívműködés, keringési elégtelenség;
• gyakran általános tünetek is jelentkeznek, mint a
napszúrásnál.

Összefoglalás: 1. Felismerés, hogy mi a probléma? 2. Mit tegyünk?
Napszúrás esetében: árnyék ● vízzel itatás ● hideg vizes hűtés, borogatás
Hőguta esetében: mentők hívása ● árnyék ● hideg borogatás ●
hűtött vízzel itatás (ha nem eszméletlen az illető)
A szerző: H. E. Forrás: Femina.hu, ill. Wikipédia. Megjelent 2009. 07. 25-én.
Cserkész orvosi szaktanácsadók: dr. F. M. és dr. F. G.
Ahogyan a Wikipédia is jelzi, az itt található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi szakvéleménynek, nem pótolják az orvosi kivizsgálást és kezelést. A cikk tartalmát a Wikipédia önkéntes szerkesztői alakítják ki, és bármikor módosulhat.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Cseh Tibor. Csernátontól a Reménység Taváig: Válogatott írások.
Válogatta és szerkesztette dr. Ludányi András. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2014. 520 old.
Emlékkönyv jelent meg nemrég Magyarországon, Cseh Tibor, a külhoni magyarság egyik meghatározó egyéniségének összegyűjtött írásaival,
halálának 10-ik évfordulója alkalmából. Minket
cserkészeket közelről érint, mert mind az írások
szerzője, mind szerkesztője cserkész, aki kiemelkedő munkát végzett ill. végez most is a külhoni
közösségi élet kibontakozásában és virágzásában.
Cseh Tibor Székelyföldön született, de Csernátonról még hatéves korában áttelepült Magyarországra. Onnan D.P.-ként került Ausztriába 1948-ban,
és onnan Brazíliába 1949-ben. Már Ausztriában bekapcsolódott a cserkészmunkába és szervezésébe.
Brazíliában fontos szerepet vállalt az ottani magyar
cserkészet létrehozásában Rio de Janeiróban és São
Paulóban. Aktív mozgatója volt a magyar kulturális
életnek, mind a cserkész regös mozgalomban, mind
a szabadegyetem irodalmi és művészeti előadásainak megszervezésében. Ezt a munkát feleségével,
Gábor Annával végezték együtt. Miután munkahelye, a Cyanamid vállalata új megbízatással küldte
Észak-Amerikába, New Jersey államba, ott folytatta ezt a munkát is haláláig, 2004-ig. Ez lett életének
meghatározó feladata, mert minden szabad idejét
a cserkészetnek és az írásnak szentelte. 1972 után
pedig – a herefordi találkozó után – állandó munkatársa lett a Magyar Baráti Közösségnek.
A kötet szerkesztője, Ludányi András nyugalmazott egyetemi tanár (szintén a cserkészet neveltje.
Szerk.), az MBK-ban lett Cseh Tibor munkatársa
és barátja. Tibor halála után összegyűjtötte az emigráció számos kiadványában megjelent írásait és
kutatása eredményeként antológiát állitott össze
Tibor 50 év alatt megírt cikkeinek legértékesebbjeiről, hogy ezeket az utókor számára megmentse.
Írásai főleg a Magyar Cserkész, a Vezetők Lapja, a
Transsylvania és az ITT-OTT folyóiratokban és az
MBK Kalendáriumában láttak napvilágot, de megjelentek más emigrációs kiadványokban is. Cseh Tibor az évek során mind a négy felsorolt folyóiratnak
szerkesztője is volt.
Dr. Ludányi András az író nyolcvan cikkét témakör szerint fejezetekre osztotta fel, és mindegyiket
előszóval látta el. Az egyes fejezetek címe belátást
ad Cseh Tibor gondolatvilágába, egyéniségébe,
szerepvállalálásába: Példaképek az irodalomban
és közgondolkodásban; Erdélyi gyökerek, Székely-

föld: a kiinduló pont; Cserkészet, ifjúság, jövő;
Szétszórtság/diaszpóra vagy emigráció; Ideológiák
feletti magyar vallás; Magyar Baráti Közösségünk:
igénk a nyelvünk; Népművelés és népi kultúránk.
„Bezárul a kör Csernátonban” cím alá kerültek Tibor búcsúztatásán a családja, barátai, munkatársai
részéről elhangzott szavak, részben az Egyesült Államokban, a New Jersey-i Wycoff-ban megtartott
ravatalnál, részben a szülőföldjén, Alsócsernátonban megtartott temetésén.
A könyvben Cseh Tibor több kiváló nevelő szándékú írását találjuk fiatalok, cserkészek számára a
néprajz, az irodalom és a történelem témakörében.
Írásaiban a külföldre szakadt magyarság lélektani
állapotát is hatásosan boncolgatja. Egyik kedvenc
témája a „szétszórtsági” és a „hazai” magyarság
kapcsolattartása. Sokat foglalkozik szervezési kérdésekkel mind a cserkészmozgalom, mind az MBK
életében. Írásait mindenkor áthatja a megmaradásért és a fejlődésért való elszántsága! Ezt mind kiváló stílussal, jó példázattal és érdekes okfejtéssel
tárja az olvasó elé.
Cserkészvezetők számára felbecsülhetetlen forrásmunka és tanácsadó ez a kötet, elmélkedések
vagy vitaindító megbeszélések, vezetőképző táborok, továbbképző vagy akár szülői értekezletek megtartásához. De található benne gyakorlati
anyag is, mint amilyen „A tábortűz mágikus hatása” c. cikk, amelyben hat tábortűz keretét találjuk
az Alföld témakörből, történelem, földrajz és irodalom háttérrel, odaillő népdalokkal. Valódi útmutató
a tábortűz nívós előkészítéséhez és levezetéséhez,
hogy maradandó élménnyé fejlődjön a cserkészek
lelkében, nem csupán felületes szórakozás.
Köszönet illeti dr. Ludányi Andrást ezért az igen
alapos és szívet melengető antológiáért. Hézagpótló
adalék a XX. század második felében szétszórtságba került magyarok életéről. Ajánljuk a négy kontinens magyarságának, főként a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség és a Magyar Baráti Közösség
tagjainak, de minden olyan személynek is Magyarországon és a Kárpát-medencében, aki tanulmányozza vagy érdeklődik az emigráns/diaszpóra
magyarság sorsa iránt. ■
Dr. Némethy Kesserű Judit cscst. szöv. tb. eln.
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MAGYAR CSERKÉSZ DALA
Írta: Radványi Kálmán

Őrségen álló magyar vagyok.
Apám a Kárpát hegyfalát védte
Dacos erővel. Meg is halt érte:
De engem itt hagyott.
Itt hagyott, hogy álljam a vártát,
Készen legyek, ha mozdul a Kárpát,
Ha mozdul az Adria s Erdély hegyeit
Megrázza a kín, a harag
S a szent vihar minden gazt földre terít,
Sikongnak a vak viharmadarak.

És tűröm az esőt, a vihart, a szelet,
S mindent, ami edz s forralja a vérem.
Mindent, ami fáj és marja szívemet.
Karmait a kín csak vájja be mélyen,
Hadd fájjon bennem, ami elveszett:
Hadd fájjon a tenger kék végtelenje,
Hadd fájjon a Kárpát, – s erdélyi hegyek,
Szováta, Brassó s a kincses mezők
Minden fűszála, minden kis virága;
A föld szívében hallgató erők:
A szén s az ércek titkos szép világa;
A pásztor sípja, patak csevegése,
Napfényes völgyek aranyló vetése,
Fenyvesek zúgása, madár dalolása,
Rablott magyar föld gazdag virulása
Hadd fájjon bennem, hadd marja szívem
Minden magyar gond terhét viselem;
Virrasztó kínok ébren tartsanak,
A föld erői erőt adjanak.

Addig várok és állom a vártát.
Igénytelen kis magyar katona.
Szemem a fekete éjszakába vágom.
Viharban állok tiprott pusztaságon;
Tűröm a szelet, mely tépi ruhámat,
S a cudar esőt, amely szemembe csap.
Daccá keményül szívemben a bánat
És tűröm a jeget, a havat, hideget.
Rémek kisértik ifjú szívemet.
– Csalogat a kényelem puhasága,
Otthoni fészkünk édes melege;
Csalogat a lámpánk tiszta világa,
Aggódó szívek hű szeretete.
Csalogat a város, a dal, a zene,
Tártszívű könyvek, esti nyugalom.
Kis hugom is mintha felém intene:
Ott könyököl árva kis asztalomon.

Fejem lehajtom a magyar talajra
S hallgatom a holtak nagy parancsait.
Szól hozzám Doberdó s Kárpát hegyek alja,
A belga mezők, Szibéria bús temetője
Hangos ajakkal csak egyre tanít:
Hogy keményen, dacosan álljam a vártát,
Készen legyek, ha mozdul a Kárpát,
Ha mozdul az Adria s Erdély hegyeit
Megrázza a kín, a harag,
S a szent vihar minden gazt földre terít,
Sikongnak a vak viharmadarak.

S én állok: a magyar éjszaka éjjeli őre,
És várom a szent új pirkadatot,
Töretlen nagy hittel nézek előre,
Mert hiszem a hajnalt, a fényt, a napot.

Addig várok és állom a vártát!
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A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
PROGRAMRÓL

Több kérdés érkezett a Kőrösi
Csoma Sándor programmal (KCsP)
kapcsolatosan, ezért 2014. június
23-án Lendvai-Lintner Imre, a Szövetség elnöke a KMCSSZ vezetőihez intézett levelet, – a csapatparancsnokokat is beleértve, – amelyben tájékoztatott a program második fordulójáról. Kivonat a levélből:
„A program elsődleges célja egy
kulturális misszió, amelyet a diaszpórában élő magyarság segítésére, nemzeti identitástudatának erősítésére hívtak életre. Többek között
oktatással, könyvtárszervezéssel,

kulturális hagyatékok feltárásával,
szervezetfejlesztéssel foglakoznak
az ösztöndíjasok, akik között sok
tapasztalt cserkészvezető is van.
Az Intéző Bizottság 2014. május
24-i gyűlésén a következő határozatot hozta: ,Az IB kéri a KMCS�SZ csapatait, hogy a Kőrösi Csoma
Sándor ösztöndíjasokat tevékenyen
vonják be munkájukba, eseményeikbe. Fogadják őket mint vendégeiket, segítőiket. Támogassák a rendezvéyeken való részvételüket és az
legyen az ösztöndíjasoknak ingyenes. Munkájukat a helyi magyar kö-

zösségben is hatékonyan segítsék.’
A fenti határozat szellemében
kérjük csapatainkat, hogy tegyenek
meg mindent, hogy az ösztöndíjasok otthon érezzék magukat közöttünk. A KMCSSZ Intéző Bizottsága köszöni segítségeteket ebben a
kérdésben, az ösztöndíjasok munkáját pedig már előre is köszönjük.”
Az elmúlt két évben számos ösztöndíjas nyújtott támogatást a fentiekben felsorolt programok megvalósításában.

ÖSSZEFOGLALÓ A PROGRAMRÓL
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Nemzetpolitikai
Államtitkársága által kiírt programot az alábbiakban foglalja össze:
Az ösztöndíjasok kiválasztása
és a célországokba történő irányítása képességeik és tudásuk alapján
történt, hiszen a programban résztvevő országok eltérő adottságú népművelőket vártak: bizonyos helyekre néptáncost, magyarnyelv-tanárt,
más helyekre pedig szervezetfejlesztőt, könyvtárost. A többfordulós
kiválasztási eljárás során interjúkkal
és szituációs gyakorlattal vizsgálták
a jelöltek felkészültségét, majd ez
alapján került eldöntésre, hogy mely
ösztöndíjas, mely országba utazik.
A 2013-ban kezdődött program an�nyira sikeresnek bizonyult, hogy
a Nemzetpolitikai Államtitkárság
döntése alapján a tavalyi ösztöndíjasok számát megduplázta, így idén
94 ösztöndíjas vesz részt a világ
magyarságának összefogásában. A
célországok tekintetében a program
tervezett megvalósítási területei:
Európa, USA, Kanada, Ausztrália,
Latin-Amerika, Dél-Afrika, Izrael.
A februártól év végéig tartó ösztöndíj program hat hónap célországbeli munkavégzést jelent, mely előtt
és után a magyaroszági programszakasz zajlik. Ez magába foglalja a

felkészítést, beszámolást, és a konferenciahetet, mely az elért eredményeket ismerteti. Az első időszak a
felkészülés jegyében telt, amelyet
a pályázatot kiíró KIM szervezett.
A képzésben számos téma szerepelt: diplomáciai alapismeretek, a
magyar diaszpóra múltja és jelene,
egyházak a diaszpórában, a magyar
nemzetpolitika, cserkészet, állampolgársági és nemzetbiztonsági ismeretek. Az ösztöndíj pályázók egy
olyan tanfolyamon is részt vettek,
ami felkészítette őket arra, hogy
hogyan illeszkedjenek be a távoli
országok eltérő kulturális életébe.
Ezeket a felkészítő gyakorlatokat
írásbeli vizsga zárta, amely alapján
értékelték a jelölteket és kiválasztották a nyerteseket.
A hivatalos tanulmányok mellett az ösztöndíjasoknak természetesen komoly, önálló felkészülési
feladataik voltak. Mindenkinek
egyénileg kellett megismernie az
adott célország kulturális, vallási és
egyéb jellegzetességeit. Ehhez a felkészüléshez hozzájárult a Külügyminisztérium is, amely lehetőséget
biztosított az adott célországokhoz

20

tartozó külügyi referensekkel történő beszélgetéshez, így első kézből kaptunk tájékoztatást például a
célország politikai helyzetéről, magyar diaszpórájáról.
A program sajátossága, hogy
minden célországban egy adott
szervezet fogadja az ösztöndíjast,
az adott szervezet pedig egy un.
mentort biztosít a kiküldött részére.
A mentor és a kiküldött egy egész
program folyamán szorosan együttműködve dolgozik. A mentorral
való kapcsolatfelvétel már jóval a
kiutazás előtt megtörténik, s ennek
fontos szerepe van az egyén szakmai felkészülésben is. Ezen felül a
mentor jelentős szerepet vállal például olyan hétköznapi teendők intézésében is mint szállás, utazás, étkezés, egészségügy.
A diaszpóra magyarság segítését,
nemzeti öntudatuk megőrzésének
támogatását nemcsak a KCsP program, hanem a Magyar Diaszpóra
Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) is segíti. A Magyar Diaszpóra Tanács elsődleges
feladata: segítse a külhoni magyarság összetartozását, hogy a közös
érdekeket szem előtt tartva egy közös szervezetet alkosson. ■

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma Almanach 2015:

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉGEK
CSAPATAI
Létszám
Fórum
tagszervezet

Csapatok
száma

2012

2013

2014

Növekedés

12

262

269

350

88

KMCSSZ

68*

2250

2400

2480

230

9,1%

MCSSZ

254

8500

9133

9728

1228

14,4%

RMCSSZ

71

1600

2100

2208

608

38,0%

SZMCS

36

1113

1100

1137

24

2,2%

VMCSSZ

15

350

365

373

23

6,6%

Horvátország

1
14 075

15 098

15 926

2 113

15,6%

KáMCSSZ

Összesen:

457

33,6%

A KMCSSZ csapatai:
Ország

Kerület

Kontinens

Csapatok száma

Ausztria

I.

Európa

3

Belgium

I.

Európa

1

Egyesült Királyság

I.

Európa

1

Hollandia

I.

Európa

1

Németország

I.

Európa

8

Svájc

I.

Európa

4

Argentína

II.

Dél-Amerika

2

Brazília

II.

Észak-Amerika

1

Venezuela

III.

Dél-Amerika

3

Egyesült Államok

III.

Észak-Amerika

26

Ausztrália

IV.

Ausztrália

7

Kanada

V.

Észak-Amerika

11

* ebből 5 csapat alakulóban van, ideiglenes igazolás alatt
Forrás: Magyar Cserkészszövetségek Fóruma Almanach 2015

CSERKÉSZ ÉVFORDULÓK 2016-BAN
1916. 100 éve történt, hogy az
I. világháború alatt a csapatok és
a mozgalom továbbra is vezetők
nélkül maradtak. Ebben az évben
hagyták jóvá az Alapszabályokat,
és az otthonmaradtak próbálkozása, a fiatalok lelkesedése mind
egy-egy tényezője volt a fennmaradásnak. A fiúk jobbára a maguk
soraiból kikerült vezetőkkel dol-

goztak, írta később Sík Sándor.
1926. 90 éve tartották a Megyeri Nemzeti Nagytábort, ahol
Radványi Kálmán által szerzett
Magyar cserkész dala c. versét
a tábor megnyitása alkalmával
szavalta el egy ismeretlen cserkész. A verset lapunk 19. oldalán
közöljük.
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1941. 75 éve volt az utolsó HÖK
(Hárshegyi Őrsvezetők Köre) őrsvezetőképző-tábor, nagyszámú
őrsvezetőképzéssel (3000 őv.). ●
Baden-Powell és Teleki Pál halála.
1956. 60 éve október 23-án
volt, hogy felkelés tört ki Magyarországon a kommunista
rendszer ellen, amelyből forradalom majd szabadságharc lett.
A menekülőkből nagyon sokan
bekapcsolódtak a külföldi magyar cserkészmunkába. Számos
vezetőnk külföldön cseperedett
fel, akik a mai vezetői gárda tagjai, gyerekeik és unokáik részben
a mai cserkészek.
1966. 50 éve történt, hogy a
külföldi magyar cserkészet 10
éves jubileumát ünnepelte, amelyet egyben a 3. jubileumi táborral tartott meg a pennsylvániai
„Mosómedve” Parkban.
1991. 25 éve alakult meg a
Magyar
Cserkészszövetségek
Fóruma (MCSSZF), a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
kezdeményezésére. Tiszteletbeli
elnök: Bodnár Gábor. Elnök Szemerédi Tibor. ● Magyarországon
megtartották az első központi vezetőképző tábort. ● A XVII. világdzsembori Dél-Koreában.
1996. 20 éve hunyt el Bodnár
Gábor, a külföldi magyar cserkészet vezéralakja, aki többedmagával megalapította a Külföldi
Magyar Cserkészszövetséget. ● A
Kárpát-Medence Cserkésztestvériség Nagytábora Ópusztaszeren.
*****

† HAZAMENT †
Elhalálozott cserkészvezetőink életét és tevékenységét példamutatásként
állítjuk a fiatalabb vezetők elé, hogy emléküket és a magyar sorsban részesült
színes életútjukat megőrizzük. Az örök világosság fényeskedjék nekik! Szerk.
Pálos István cscst., a Szövetség tiszteletbeli el-

nöke, a IV. kerület elnöke. (Budapest, 1938. június 23
- Melbourne, Ausztrália, 2015. november 16). Élete nagyrészét a cserkészetnek szentelte. A II. világháború utáni
szegényes körülményei között tette le a cserkészfogadalmat a budafoki 903. sz. KIE (Katolikus Ifjúsági Egyesület) csapatában, 1947-ben. A budapesti Puskás Tivadar
Távközlési Technikumban végezte el középiskolai tanulmányait, ahol rádió technikusként érettségizett. Az
1956-os szabadságharc Ausztráliába sodorta, ott műszaki rajzolóként kereste a kenyerét. 1966-ban házasságot
kötött Kern Enikővel, akivel a cserkészetben ismerkedett meg. Négy gyermek áldotta meg életüket.
A melbourne-i 54. sz. Hunor és Magyar cscs.-hoz
1964-ben csatlakozott. 1967-ben elvállalta a csapat parancsnokságát és 22 évig viselte tisztségét. Számos
vezetőképző és regös táborokon volt előadó, majd parancsnok, és több helyi és szövetségi kiadványt rendezett sajtó alá, többek között a feleségével szerkesztett a
Botond és Emőke kiscserkész könyvet. Enikővel együtt
úgyszintén oroszlán részt vállalt az „Ethnic Scouts and
Guides Association of Victoria” működtetésében. Évtizedeken át az újonnan érkezett magyar bevándorlók és
idős magyarok megsegítésén fáradoztak. Létrehozták a
Rauch Károly Cserkészparkot, amelyhez egy harangot
is beszereztek. (A harang kalandos élete külön fejezetet
igényelne.) Pistabá halála előtti napon a tolvajok által a
már másodszor elrabolt harangot a rendőrség feldarabolt
állapotban találta meg... Munkájával és áldozatvállalásával a Pálos házaspár örökre beírta nevét az ausztráliai
magyar cserkészet történelmébe, Rauch Pubibá és Hevesi Nagy Tibor nyomdokán haladva.
Pálos Pista később Dél-Ausztrália körzeti parancsnoka (1999-2005), majd a Szövetség egyik társelnöke
(1989-1993), és 2006-tól haláláig a IV. kerület elnöke
volt. Kitüntetései közé sorolható a Jubileumi emlékérem
(1970), a Jó munkáért! Teleki-emlékérem (1975), a Jubileumi emlékérem (1980), a Rákóczi- emlékérem bronz
fokozata (1985), a Sík Sándor-érem (1990), és a Szent
István-emlékérem (2000).

A hosszú évek cserkészmunkája nem maradt gyümölcs nélkül. Gruber Tibor st., egyik volt cserkésze és
a csapat egykori parancsnoka, így emlékezik meg róla:
„Pistabával az első cserkész-összejövetelemen találkoztam először. Akkor mint kiscserkésznek, bizony meglehetősen szigorúnak és ijesztőnek tűnt. Jó néhány év után
már megnőtt előttem a tekintélye és úgy tekintettem rá
mint cserkésztiszt és csapatparancsnok. Nem tudom elképzelni, hogyan bírt velünk: a számtalan viccet és ártatlan hülyéskedést azért tűrte el, mert igazán szeretetett
minket és végtelen türelmes volt velünk.
Egyik táborban egyszer a zászlótérről kiástuk a zászlórudat és felállítottuk a sátra elé. Reggel a szokásos
zászlófelvonáshoz az egész fiútábor a sátra előtt sorakozott. Amikor szép lassan kimászott a sátrából, nem szólt
semmit, csak nyugodtan visszabújt, mi meg össze-vis�sza dűltünk a nevetéstől. Később aztán hallom a kiáltást, hogy „Gruber!” és fél napot álltam és tisztelegtem a
zászlónak. De nem voltam egyedül – velem állt „vigyázz”-ban az egész őrs.
Amikor vezető és szülő lettem, akkor kezdtem igazán
értékelni a hihetetlen türelmét. Láttam és megértettem,
hogy ha nagyon szeretünk valakit, akkor sokat eltűrünk
tőle és erre Pistabá élő példa volt. Életcéljának tekintette
a magyar fiatalságért való munkálkodást. Ebben végtelenül hitt! Hitte, hogy érdemes, és ezért mindent megtett.
Nem magára gondolt, csak ránk fiatalokra. A kritikával
nem törődött, csak dolgozott, küzdött értünk. Száraz humora volt. Sok viccet hallottunk tőle, de csak most látom
és érzem és értékelem, hogy mennyire fog hiányozni.
Viszont nevetek magamban, mert a fiatal vezetők most
tőlem hallhatják a sok száraz viccet és szenvedhetnek...
Kérdezem magamtól – vajon hány fiúcserkész életére volt befolyással a sok év alatt, hány tábort rendezett,
mennyi időt áldozott a cserkészmozgalomra és miért?
Azért, mert a szíve és a lelke a cserkészetet szolgálta. Sohasem felejtem el amit egyszer mondott nekem: „Cserkész akárki tud lenni, de nem akárki tud magyar cserkész
lenni!” Úgy érzem azért vagyok még ma is cserkész – és
még sokáig is az leszek, – mert megmutatta az utat, és
ezáltal jobb példa nem lehet előttem mint Pálos Pistabá.”


Fischer Viktor cscst.
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KITÜNTETETTEK
Ebben a számunkban, egy cserkésztiszti fogadalmat tett, és két civil személy kitüntetetéséről számolhatunk be, akiknek a külföldi magyarság érdekében kifejtett munkája a cserkészetet is jelentősen befolyásolja. Említést érdemel, hogy Peller Miklós és dr. Somogyi Balázs
házastársai is cserkésztisztek, és egykor aktív cserkészvezetők voltak.
Peller Mikósnak a „clevelandi Szent Imre templom megmentéséért folytatott kűzdelméért,
valamint a clevelandi magyar
keresztény egyházközösség, a
magyar kultúra megőrzése, valamint a magyar közösség összetartása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként”
dr. Kumin Ferenc New York-i
magyar főkonzul 2015. szeptember 6-án átnyújtotta a Magyar
Érdemrend tisztikeresztjét. A
kitüntetés átadása a Szent Imre
templom szentélye előtt zajlott le.
A főkonzulon kívül a Szent Imre
templomot látogató magyarországi delegáció tagjai, a konzulátus számos tisztségviselője,
a Szent Imre templom részéről
pedig Mezei András atya, majd
a Szigethy és Peller házastársak
voltak jelen az eseményen. Előzetes meghirdetésre nem volt lehetőség a kitüntetés átadásának
késői bejelentése és az aznap tar-

tott Cserkésznap miatt. Miklós
felesége, szül. Falk Ildikó cst. 25
évig szerkesztette a Cserkészbarátok Köre égisze alatt megjelent
Jó munkát! c. Clevelandi Magyar
Cserkész Értesítőt. ■
Id. Magyar Kálmán st.-nek
Áder János köztársasági elnök
az 1848-49-es szabadságharc
évfordulója alkalmából „az
Amerikai Magyar Folklór Központ igazgatója, az AMCO Kft.
tulajdonos ügyvezetője részére,
a magyar népi kultúra egyesült
államokbeli
megmutatkozását
kulturális programok, valamint
magyar művészek fellépéseinek
megszervezésével lehetővé tevő,
értékes önkéntes tevékenysége
elismeréseként 2016. március
7-én a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta.” Kálmán
számára a magyar népi kultúra és
ezen belül kiemelten a néptánckultúra elsajátítása a cserkészet-

ben kezdődött, a felejthetetlen I.
észak-amerikai regös táboron,
1965-ben, amely elindította e téren és útmutatást adott neki. ■
Dr. Somogyi Balázsnak Áder
János köztársasági elnök az
1848-49-es szabadságharc évfordulója alkalmából „a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület
alapító elnök, a New York-i 1956os Magyar Emlékmű Bizottság
alelnöke részére, az amerikai magyarság kulturális életét kibontakoztató, az intézményes keretek
megszervezése mellett a működtetés terén is kimagasló, önzetlen
és fáradhatatlan munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend
középkeresztje (polgári tagozata)
kitüntetését adományozta.” Balázs egyúttal a wallingfordi 3. sz.
Beodray Ferenc vcscs. Fenntartó
Bizottságának is elnöke. Felesége, szül. Makay Csilla st., egykor
a New York-i 7. sz. Erős Gusztáv
cscs. valamint az abból alakult
egykori 46. sz. Kanizsay Dorot�tya lcscs.-nak volt tagja, majd
csapatparancsnok-helyettese.
Kálmán és Balázs a kitüntetést, a Regionális Diaszpóra Értekezlet alkalmával Altusz Kristóf helyettes-államtitkártól és dr.
Kumin Ferenc főkonzultól a New
York-i Magyar Főkonzulátuson,
2016. április 26-án vette át. ■

A Vezetők Lapja terjesztői
Központi elosztó: Bodnár Ágnes cscst.; Amerikai Egyesült Államok – Boston: Gyurcsán Ferenc cst.; Buffalo: dr. Forgáchné Katalin cscst.; Chicago: Stétz Andrea st.; Cleveland: Mészárosné Vareska Andrea cscst.; Florida: III. Apáthy László cst.;
Garfield: Bodnár Ágnes cscst.; Los Angeles: Tóth Attila cscst.; New York: Órai Elvira st.; New Brunswick: dr. Horváth István
cst.; San Francisco: Némethyné Csepeli Diana cst.; Washington: Kőlüsné Paulovits Judit cst.; Magyar Tanya/Pennsylvania: dr.
Lengyel Emília st.; Wallingford, Connecticut: Gál András cst.; Ausztrália – Kovássy Marianne cscst.; Dél-Amerika – Argentína:
Lomniczy Mátyás cscst.; Brazília: Dömötörné dr. Hársi Sarolta cscst.; Venezuela: Udvarosné Szabadics Zsuzsa cst.; Európa –
Ausztria: Csernay Roberta cst.; Németország: dr. Grynaeus Péter cscst.; Svájc: Pilinszky Katalin cscst.; Európa többi országai:
dr. Grynaeus Péter cscst.; Kanada – Calgary: Pintér János cscst.; Hamilton: Jankuráné Hajdu-Németh Ágnes cscst.; Montréal:
Pelikánné Vermes Anikó cst.; Ottawa: Ács Szandra cst.; Toronto: Kontra Tamás cst.; Kanada többi városai: Pintér János cscst.;
Magyarország és a Kárpát-medence többi országai: Fischer Viktor cscst.
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Vezetők Lapja
(63. évf. * 118. sz. * 2016 tavasz)
Külföldi magyar cserkészvezetők, felnőttcserkészek és cserkészszülők lapja.
Megjelenik évente kétszer. A lap elektronikus formában a KMCSSZ honlapjáról is letölthető, a sajtó leágazásról.
Lapzárta: február 15 és szeptember 15.
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435, U.S.A.
Telefon: 973-874-0384. Honlap: www.kmcssz.org. Cserkészbolt: cserkeszbolt@yahoo.com
Szerkesztőbizottság
Főszerkesztő: Fischer Viktor cscst. (Wantagh, New York, USA). Társszerkesztő: Lendvai-Lintner Imre cscst. (Morris Plains, New
Jersey, USA). Munkatársak: Cseh Gábor Anna cst. (Newtown, Connecticut, USA), Csermely Péter cst. (Toronto, Ontario, Kanada),
Erdei Anna cst. (Boston, Massachusetts, USA), Farkas Tamás cst. (Budapest), Fischer Endréné Szőcs Melinda (Huntington, New
York, USA), dr. Glaser János cscst. (Montréal, Kanada), Kovács Éva fncs. (Princeton, New Jersey, USA), dr. Koós Emese (Budapest), McGinné Darázs Erika (McLean, Virginia, USA), dr. Némethy Kesserű Judit cscst. (New York, New York, USA), Thurner
Klára cscst. (Cleveland, Ohio, USA), Tóthné Kollár Katalin cst. (San Francisco, Kalifornia, USA), Vince Ágnes cst. (Edison, New
Jersey, USA). Technikai kivitelezők: Fischer Endréné Szőcs Melinda (Huntington Station, New York, USA), Szőcs László (Szeged).
A beküldött cikkeket, híreket, leveleket szükség szerint szerkesztve adjuk közre. Cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket,
ötleteket kérjük az alábbi címre küldeni: vezlap@yahoo.com.
Előfizetés egy évre US$10.00. Előfizetéseket a Külföldi Magyar Cserkészszövetség fent megadott címére kérjük beküldeni. Tagdíjat fizető cserkészvezetők és felnőttcserkészek a lapot ingyen kapják, amennyiben igénylik. A lap fenntartása érdekében adományokat köszönettel veszünk.
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