MAGYAR CSERKÉSZVEZETŐK ÉS SZÜLŐK FÉLÉVI ÉRTESÍTŐJE

64. évf.

120. szám

2017 tavasz

Dél-Amerikai Jubileumi Tábor 2015

KÖZÉRDEKŰ HÍREK
1. A 2017. évben tartandó vezetőképző táborok:
								Táborparancsnok
Észak-Amerika (Fillmore, New York állam)
70. sz. Cserkésztisztkézpő tábor			
augusztus 3-13		
77. sz. Cserkész segédtisztképző tábor 			
„		
37a. sz. Kiscserkész segédtisztképző tábor			
„		
89a. sz. Fiú- és leány őrsvezetőképző tábor			
„		
53a. sz. Kiscserkész őrsvezetőképző tábor			
„		
15a. sz. Dobó István tábor				
„		
Cserkész mintatábor				
„		
Kiscserkész mintatábor 				
„		

Lendvai-Lintner Imre cscst.
Slattery Krisztina cst.
Globitsné Virágh Zsuzsa cscst.
Varga Imre cst.
Szenkirályi Pál cscst.
Siket György cst.
Szép József és Bernadett cst.-ek
Siketné Holica Katalin cst.

Európa (Kastl bei Amberg, Németország)				
89b.sz. Fiú őrsvezetőképző tábor			
augusztus 1-12		
89c.sz. Leány őrsvezetőképző tábor			
„		
53b.sz. Kiscserkész őrsvezetőképző tábor			
„		
Cserkész mintatábor				
„		
Kiscserkész mintatábor				
„		

Győry András cst.
Győry Katalin cst.
Maitzné Boór Eszter cst.
Arató László cscst.
Tánczos Noémi stj.

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (Palást, Felvidék)		
5. sz.
Cserkész segédtisztképző tábor		
július 10-20		

Szórád Gábor cscst.

6. sz.

(Kárpát-medence, a hely még függőben)
Cserkésztisztképző tanfolyam		

2. P. Jaschkó Balázs S.J., cst.
a 95. évét ünnepelte 2017. febr.
2-án, a Toronto szomszédságában lévő Pickeringben. Balázs
atya az egykori Szent Erzsébet
Egyházközség plébánosa, jelenleg a jezsuita otthonban él. Isten
éltessen, kedves Balázs atya! ■
3. A Magyar Cserkészszövetség Országos elnökség határozata. A határon túli magyar cserkészszövetségekkel való kapcsolattartást és kommunikációt erősítené, ha lenne egy kiemelten erre
a területre kinevezett segítőnk,
jelzi a Magyar Cserkészszövet-

október 14-22		

ség. Bár a Magyar Cserkészszövetségnek van külügyi bizottsága
is, a testvérszövetségeket nemzeti
szempontból mégis „belügynek”
érzik, míg a külügyhöz inkább a
nemzeten túli cserkész-kapcsolatok ápolása tartozik.
A feladattal Virág András cst.
volt külügyi vezetőt bízták meg.
Viri tapasztalatai és a testvérszövetségek legtöbbjével már meglévő jó kapcsolata sokat segíthet
nekünk, azaz nekik. Az országos
elnökség úgy határozott, hogy
2017. március 14. napjától kinevezi Virág Andrást (543. sz. cscs.)

Lendvai-Lintner Imre cscst.

a Szövetség Nemzeti összetartozásért felelős koordinátorának.
(A KMCSSZ örömmel veszi tudomásul a hírt.) ■
4. A Vezetők Lapja terjesztése. A Vezetők Lapját minden tiszti állományban igazolt és tagdíjat
fizető cserkész és felnőttcserkész
elektronikus úton, a helyi terjesztőn keresztül (lásd hátlapot)
megkapja. Mivel a nyomtatás
és postaköltségek egyre növekszenek, nyomtatott példányokat
kérelemre küld ki a Szövetség a
terjesztőkön keresztül. Címváltozásokat kérjük a vezlap@yahoo.

A fedőlapon a 2015 januárjában, Argentínában tartott Dél-Amerikai Jubileumi Tábor. Trencsén altábor. Fotó: Kokron Zsuzsa
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com email-címen jelezni. ■
5. Művészeti pályázat. A Ladányi
Alapítvány (Emory & Ilona E.
Ladany Foundation) több évvel
ezelőtt évi $1000.00-os tanulmányi segélyalapot létesített azon
KMCSSZ-hez igazolt cserkészek és cserkészvezetők számára,
akik felsőfokú tanulmányaikat
szépművészeti szakon kívánják
folytatni. A pályázatra szóló je-

lentkezési ívet a Vezetők Lapja
szerkesztőségétől a vezlap@yahoo.com címről kérhetik, vagy
a Szövetség honlapjáról (www.
kmcssz.org) is kinyomtathatják.
A 2018-as naptári évre a jelentkezési határidő: 2017. december 30.
■
6. Megjelent a 2016-os év
MCsSzFórum Almanachja, ami
összefoglalja az összes magyar

Felhívás!

cserkészszövetség munkáját. Főcélja megismertetni az összmagyar cserkészmunkát a magyar
közéletben szereplő fontosabb
személyekkel.
Megtekinthető a http://www.
kmcssz.org/contents/kiadvanyok/
almanach2016full.pdf cimen. ■
_______________________________

előbb-utóbb választ adjunk – még az interneten ke“Netikett”, vagyis “Net-etikett” (újból)
A rövidítés, Netikett, a világhálón való kommu- resztül is!
Itt rátérünk az internetes levelezés illemszabánikáció illemszabályaira hívja fel a figyelmet, mely
lyaira, mivel legtöbbünk ezzel az eszközzel végzi
mindannyiunk által igencsak megfontolandó.
Az utóbbi időben egyre kevesebben válaszolnak levelezésének legnagyobb részét. Egyesek már lea hivatalos üzenetekre. Számos panasz meghallga- veleket kézzel nem is írnak…
A Vezetők Lapja javasolja minden cserkészvezetása után, újra felvetjük ezt a témát. Az eredményes
cserkészmunka megkívánja, hogy mind az email tőnek, felnőttcserkésznek, cserkésznek, hogy a köüzenetekre, mind a telefonhívásokra válaszoljunk. A vetkező irányelveket kövesse:
net-etikettről a Vezetők Lapja 102. (2002) és a 105. * Kapott levelekre ill. üzenetekre lehetőleg 10 na(2009) számában közöltünk irányelveket az illem- pon belül válaszoljunk.
szabályokra vonatkozólag. Egyik Intéző Bizottsági * SÜRGŐS jelzésű levelekre 3 napon belül adülésen is szóba került, egy előadásban. Kiosztottunk junk választ.
egy összefoglaló füzetet a két cikkből a jelenlevők- * NAGYON SÜRGŐS üzenetekre pedig 48 órán
nek azzal a céllal, hogy ismertessék annak tartalmát. belül válaszoljunk, illetve lehetőleg amint
Az alábbiakban megismételjük a net-etikett egyik kinyitjuk a világhálón való levelezésünket.
Az utóbbi kettő használatánál győződjünk meg
legfontosabb részét. Az ügyintézés és az eredményes munka elvégzése érdekében, valamint a cser- arról, hogy az üzenet valóban megérdemli-e a jelzőt.
Természetesen nem mindig valósítható meg, mikészies magatartás is megkívánja ezeknek az illemvel mindenki elfoglalt, esetleg elutazott, az üzenetet
szabályoknak a betartását.
nem olvasta el figyelmesen, vagy véletlenül kitörölte stb. Ugyanakkor ha nem kapunk tisztes időben
Internetes levélváltás
Mindenkivel előfordul, hogy leveleket megkésve, választ saját üzenetünkre, akkor ismélteljük meg.
vagy egyáltalán nem válaszolunk meg. Ennek több Küldjük újra azzal a megjegyzéssel, hogy bizonyára
oka lehet: elfoglaltság, sietség, feledékenység, ha- elkerülte a címzett figyelmét. Fontos az udvariassányagság, halasztgatás, sőt még tudatos nemakarás gi formát betartani, hogy a cserkésziesség határán
is. Lényegében ezek csak bizonyos mértékig elfo- belül maradjunk. De minden személyes levélre,
gadható kifogások. Az illemszabály és a cserkészies üzenetre adjunk választ!
A “Vezetők Lapja” szerkesztői
magatartás megköveteli hogy a jóindulatú levelekre 
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A SZÖVETSÉGI ELNÖK EGYIK
JELLEMZŐ KÉTHÓNAPOS
MUNKARENDJE –
INTERJÚ LENDVAI-LINTNER IMRÉVEL

A legtöbbünknek fogalma
sincs arról, hogy a Szövetség
elnökének, Lendvai-Lintner Imrének, – hozzáteszem, önkéntes
munkaköre – hogyan alakul, és
milyen sokoldalú. Hogy ebbe betekintést nyerjünk, az alábbiakban egy kéthónapos időblokkot
kiemelve veszünk szemügyre.
Amint kiderül, egy átlagember is
messze elmarad az ilyen iramtól,
még a nagyobb cégeknek vezérigazgatói is sokszor kevesebb
munkaidőt szánnak a munkakö-

rükre. Ehhez hallatlan energia,
kitartás, és összpontosítás kell.
Ezen túl, az elnöki feladatai révén minden, a cserkészettel kapcsolatos kiadását a saját költéségére fedezi.
VL: Ezekben a hónapokban
(2016. október-novemberében)
milyen kihívások vártak rád?
LLI: Köszönöm szépen a felkérést az interjúra. Igyekszem
válaszolni kérdéseidre. Legegyszerűbb egy ilyen időszakot egy
táblázatban bemutatni.

Szept. 30 - okt.1

Regöstábor és Sík Sándor Cserkészpark Bizottság

Fillmore, NY

Október 7 - 9

Magyar Cserkészszövetségek Fórumának gyűlése

Újvidék, Vajdaság

Október 15 - 22

MCSSZF Tisztitanfolyam

Palást, Felvidék

Október 28 - 30

Tisztikonferencia és Intéző Bizottsági gyűlés

Buffalo, NY

November 19

Központi Cserkészbál

Morristown, NJ

Nov. 29 - dec. 1

VI. Diaszpóra Tanács

Budapest

December 2 - 4

Amerikai Magyar Koalíció közgyűlés

Washington, DC

Az év folyamán három nagyon
eseménydús időszak van: február – május, július – augusztus
és szeptember – december. Nem
csak az eseményen kell megjelenni, de kellőképpen fel kell
készülni a megbeszélésekre, gyűlésekre. Közben természetesen
a mindennapos adminisztratív
munka, irányítás, napi kérdések
megválaszolása is folyik.
VL: Hogyan sikerült a különböző feladatokat megoldanod?
LLI: Az augusztusi vezetőképző táborok után elkezdtem az
előkészületeket és folyamatosan
dolgoztam. Különösen pozitív
élmény volt a palásti tisztitanfo-

lyam, ahol négy szövetség 14 jelöltjét képeztünk ki, egy kitűnő kiképzőgárdával. A központi Cserkészbál is nagy sikerélmény volt,
sok elsőbálozó, nagy közönség, és
a bőkezű adományokból idén az új
Gyengélkedő építését a Cserkészparkban el tudjuk kezdeni. Meg
kell azt is említeni, hogy ez nem
csak egy személy munkája. Rendszeres segítséget kapok a Szövetség főtitkárjától, Szórád Gábortól.
Emellett egy eseménynek mindig
vannak olyan személyek, akik alkalomszerűen segítenek, vegyük
például a Cserkészbált, ahol Dala
Irén és Vajtay Gabi vállalták a
szervezést. Ilyen segítség nélkül
ez nem ment volna.
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VL: Az ilyen iram és hajsza
nemcsak fizikailag, de szellemileg is kimerítő. Ezt hogyan
bírod ?
LLI: Bevallom, nincsen valami
titkos „szuper” erőm vagy képességem. Szervezésben gyakorlott
ember vagyok. Egy évente ismétlődő eseményre, gyűlésre első alkalommal jól felkészülök, akkor
utána könnyebb újra meg újra a felkészülés. Az is igaz, hogy sokszor
maga az esemény nagy energiaforrás, különösen ha cserkészeink
vagy vezetőtársaim jókedvű, lelkes
részvételét látom. A kikapcsolódás
is segít. Egy nap az unokáimmal,
egy jó könyv elolvasása, vagy egy
színházi előadás is fel tud tölteni.

VL: Annak idején Bodnár Gábor is igen sűrű munkarenddel
dolgozott, ám akkor még Magyarországra nem igen lehetett
vagy nem volt ajánlatos utazni,
mivel a rendszer sem engedett
beutazni nemzeti jellegű, külföldi magyar, azaz emigráns
szervezetek képviselőit. Ma
már az ellenkezője a helyzet.
Így az évente többször Magyarországra betáblázott utazásaid
is örömteljesek és azt gondoljuk, hogy pozitív eredményekkel zárulnak. Mesélj erről egy
kicsit.
LLI: Évente háromszor utazom
Magyarországra
cserkészettel
kapcsolatos ügyeket intézni. Kétszer Fórum gyűlés adja az okot
(májusban és októberben), a harmadik alkalom pedig a kormány
által rendezett Diaszpóra Tanácson való részvételem. Ilyenkor
általában két hétre megyek. Így
van alkalmam találkozni mind a
kárpát-medencei testvérszövetségekkel, mind a magyar cserkészetben érdekelt kormány és civil
szervezetek képviselőivel is. Természetesen látogatásom alkalmat ad arra is, hogy fiammal és
családjával együtt lehessek, akik
Budapesten élnek.
A Fórum gyűlések nem csak
együttlétre adnak alkalmat, hanem a Kárpát-medence egyes
helyszíneinek és közösségeinek
megismerésére is. Amikor Munkácson jártam egy néhány évvel
ezelött, felmentünk a Vereckei
hágóra. Ott hat cserkészszövetség vezetőivel a Himnusz és a
cserkészinduló eléneklése mély
érzelmi élmény volt. De sok ilyen
élmény teszi ezeket az utakat különösen emlékezetessé.
Rendszeresen bejárok az Országházba is találkozni egyes tisztviselőkkel, a cserkészet ügyes-bajos dolgait megtárgyalni. Mindig
elgondolkodom azon, hogy milyen
szerencsés időkben élünk, hogy az

Országházban otthonosan érezhetem magamat.
VL: Mit tartasz a legnagyobb
sikerélményednek ebben a
munkakörben?
LLI: Idén kezdtem elnökségem
25-ik évét. 1993 óta sok minden történt. Nehéz kiemelni csak
egyet. Különösen pozitív eredménynek ítélem, hogy a KMCS�SZ (de az összmagyar cserkészet
is) felfelé ívelő irányba halad.
Rendezvényeink létszámai, új
csapatok alakulása, a cserkészetünk hírneve mind pozitív képet
mutat. Az, hogy meg tudjuk szólítani az utóbbi 10-15 évben jött
magyar szülőket, és hogy gyermekeik a cserkészmozgalomhoz
nagy számban csatlakoznak, óriási sikernek számít.
VL: A Szövetség szerteágazó
munkája – négy kontinens, 13
ország 68 csapata – teljes munkaidőt igényel. Ez óriási költségekkel terheli meg a Szövetséget. A tagdíjakon kívül, milyen
egyéb pénzforrások állnak rendelkezésre a szövetségi kiadások fedezésére?
LLI: Kiadásaink és pénzforrásaink két nagy csoportba vannak
osztva: a Sík Sándor Cserkészpark eseményei, ezek bevételei/
kiadásai és a központi kiadások
(minden ami nem SSCsPark ide
tartozik). A Cserkészparknál az
a cél, hogy ne legyen veszteség,
tehát legyen annyi bevétel, ami
a kiadásokat fedezi. Így árazzuk
az egyes eseményeket (akadályverseny, iskolatábor, vezetőképző táborok, regöstábor, és tisztikonferencia). Ez már több éve
jól működő rendszer. A központi
kiadások (iroda, kiadványok, utazási segélyek, Intéző Bizottsági gyűlések költségei, személyi
költségek stb.) kis részét a tagdíjak fedezik. Évente háromszor
jut el különböző kiadványunk a
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támogatókhoz. Kétszer az Árvalányhaj című kiadványunkat,
egyszer pedig a cserkésznaptárt
kapják meg.
Ezen felül vannak olyan vállalatok, amelyek cserkészvezetőink
önkéntes munkáját szerény adományokkal támogatják (például
az ExxonMobil olajvállalat évi
$2000-t adományoz). Vannak hagyatékaink, amelyeket nehéz kiszámítani, mégis nagyon nagy segítséget nyújtanak. Kétévenként
szervezzük meg a központi Cserkészbált, amely jelentős összeget
hoz a költségvetésbe. Legutoljára
megemlítem, hogy a KMCSSZ
a Nemzetpolitikai Kiemelt Intézmény rendszerbe tartozik, és
évente kap támogatást a magyar
kormánytól. Így kisebb-nagyobb
összegekből összeáll az évi költségvetés. Amint a Közgyűléseken
két évente beszámolok (az adatok
a honlapunkon is megtalálhatók)
a KMCSSZ-nek nagyjából annyi
a bevétele, mint amennyi a kiadása, ez is komoly sikernek kell
számítson. Ahogy a közmondás
szól: „addig nyújtózkodj ameddig a takaród ér”. Ezt több éve
sikerült betartani.
VL: Ismert tény, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
köreiben, jóformán minden
gyakorlati cserkészvezető a
cserkészettel kapcsolatos kiadásainak fedezésére rendszerint a saját zsebébe nyúl. Az
elnöki munkával járó költségeket Te teljes mértékben magad vállalod. Amint látható a
fenti munkarendből, ez tetemes
összeg lehet. Mi késztet arra,
hogy ezt a terhet vállald?
LLI: Ennek három egyszerű oka
van. Elődjeim ezzel a példamutatással jártak előttem. Szüleim
arra neveltek, hogy a közösséget szolgálni kell, és erre áldozni
kell. Mérnökként dolgoztam, és
vállalati vezető is voltam, amely

lehetővé tette számomra, hogy
egy kellemes, középosztáybeli
életszínvonalat tudtam megteremeteni, amely még nyugdíjas
koromban is lehetővé teszi, hogy
ezt az anyagi áldozatot vállalni tudjam. Ezt örömmel teszem,
úgy gondolom többet kapok (élményt, a jó munka elvégzésével
kapcsolatos megelégedést stb.),
mint amennyit áldozok erre a feladatra.
VL: Hogyan látod a külföldi
magyar cserkészet alakulását a
következő 10-15 évben?
LLI: Amint korábban említettem,
jó irányba haladunk. Új csapatok
alakulnak, az eseményeinken a
részvételi létszám növekszik, új
próbarendszerünk van, új cserkészkönyvet adunk ki stb. Ezek
mind egy növekvő, egészséges
szervezet jelei. Ha meg tudjuk továbbra is keményen tartani irányelveinket (mind erkölcsi, nyelvi,
mind szervezeti szinten), akkor
tovább fogunk gyarapodni. Vezetőink vállalják a többletmunkát,
amely a létszám gyarapodásával jár. Vezetőképző táboraink a
csapatoknak továbbra is jól felkészített vezetőket adnak. Ha ez
mind folytatódik, akkor további
növekedést láthatunk. Természetesen a modern világ fejlődésével is kell számolnunk. A világ
körülöttünk kisebb és kisebb
lesz, gyorsabb a kommunikáció.
Ezeket a tényeket is fel kell mérnünk, és beépítenünk a munkánk
folyamatába. Ha továbbra is van
önkéntes vezetői csapat, és tartjuk az irányelveinket, akkor csak
pozitívan látom a jövőt.
VL: A magyar kormány erőfeszítései a diaszpórában élő magyarság megkeresésére, támogatására, fennmaradására és az
univerzális magyar életbe való
bevonására óriási mértékben
és történelmileg is példátlan
módon halad előre. A közösségi

programok közé tartozik például a Kőrösi Csoma Sándor
Program, a Balassi Program,
a Bethlen Gábor Alapítvány,
és sok más program. Egyik legfontosabb feladatának tartja
a magyar ifjúság – kiemelten
a cserkészet – támogatását. A
KMCSSZ ebbe hogyan illeszkedik bele?
LLI: Minden igyekezetünk megvan, hogy a KMCSSZ mint önálló szervezet, illetve mozgalom
ebben a változó magyar világban
továbbra is fontos tényező legyen. A kormány által felsorolt
programok és kezdeményezések
mind fontosak, és hasznunkra lehetnek. Például a MCSSZ-el és
a kormánnyal összedolgozunk,
hogy a Körösi Csoma Sándor
(KCSP) Programba több és több
kárpát-medencei cserkész jelentkezzen, és amikor lehet, olyan
közösségbe kerüljenek, ahol vagy
alakulóban van cserkészcsapat,
vagy a már működő csapat segítségére lehessenek. Így a KCSP-s
mindjárt egy befogadó cserkészközösségbe kerül, így neki és a
közösségnek is sikerélmény lesz
a program. Megemlíteném azt
is, hogy igyekszünk segíteni az
egyes programok hatékony kivitelezésében is. Kevés diaszpóra
szervezet van, amelynek ilyen
átfogó hálózata van, mint a KMCSSZ-nek. Ennek alapján tudunk
az anyaországi kezdeményezőknek a segítségére lenni vagy a
kérelmeknek eleget tenni. Végeredményben a „cserkész ahol
tud segít”.
VL: Egyszer régebben említetted egy cserkészház létrehozását, amilyenről többen is
álmodtunk. Mi a megvalósításának lehetősége a következő
években?
LLI: Egy Cserkészház amely
egyben Szövetségi központ, irattár, cserkészmúzeum és a helyi
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csapatnak otthona lehetne, még
mindig álmom, de be kell valljam, hogy nem nagyon haladok
ezen a téren. A heti lottószelvényt
megveszem, és ha nyerek, akkor
majd léphetünk előbbre.
Jelenleg most a Sík Sándor
Cserkészpark fejlesztése elsőbbséget élvez. Az 53 éves Park erősen rászorul egy alapos felújításra. Ezenfelül, ha a vezetőképző
táborokon való részvétel továbbra is növekszik, akkor nagyobb
terhelésre is fel kell készíteni a
Parkot. Így jutottunk el oda, hogy
az egyik határmelletti területből
egy további 50 acre-t* megvettünk. Idén egy új Gyengélkedő
építését tervezzük, és a jövőben
a már nagyon gyenge állapotban
lévő Genetta Házat lebontjuk és
helyette építünk egy új épületet.
VL: Mit tartasz a legjelentősebb cserkészélményednek?
LLI: Cserkészéletemben talán a
legnagyobb személyes sikerélmény a 1995-ös Jubileumi Nagytábor parancsnoksága volt. Óriási
kihívás volt a megtervezése és
levezetése, hogy a résztvevőknek
az egy életre szóló élmény legyen.
A megfelelő vezetők kiválasztása
és irányítása, az infrastrukturális
gondok leküzdése stb., a cserkész- és vállalat-vezetői tudásom
legjavát vette igénybe.
Szintén nagy élményem volt
minden vezetőképzőtábor – az én
esetemben cserkésztisztképző és
őrsvezetőképző táborok – levezetése. A vezetőképző-táborok parancsnoksági tisztsége továbbra
is évenkénti kihívás, és részemre
nagyszerű élmény marad.
VL: Szakmai háttered kohómérnök. Az Exxon-Mobil vállalatnak voltál vezérigazgatója.
Vannak szakmai találmányaid
is. Körvonalaznád ezt?
LLI: Először megemlíteném,
hogy a vállalatnak nem voltam

vezérigazgatója, hanem a mérnöki osztály vezetője. Harminckét
év alatt sok izgalmas feladatot
kaptam. Több megoldásom még
mindig használatban van. Egy
szabadalmam is van, amelyet
mérnökeimmel kidolgoztunk. Ez
a benzintermelést optimalizálja,
azaz lehetővé teszi, hogy a benzint termelő berendezések hos�szabb ideig képesek legyenek
karbantartás nélkül működni. A
munkaköröm inkább a felügyeleti vezetés, azaz osztályvezetés,

ami a mérnökök irányításában
merült ki. Itt megemlítem, hogy
a cserkészetben tanult kisebb-nagyobb tudást a munkámban rendszeresen fel tudtam használni.
Ezzel kapcsolatban van egy érdekes történetem, egyik fiatal mérnököm – aki magyar cserkész is
–, bemutatta mit csinálok a cserkészetben, és a 2005-ös Jubileumi tábor előtti akadályverseny
rövid filmjét munkatársaimnak
levetítette. Ebben a táborban
Nagy Lajost játszottam. Paróka,

királyi köntös, és kardforgatás
volt a filmben. Mérnökeim nagyot mulattak a főnök furcsa szabadidőtöltésén. Azonban gyorsan
leszoktattam őket arról, hogy
„Őfelségének” szólítsanak. ■

Fischer Viktor cscst.
__________

* 0.202 négyzetkilométer, illetve
20.2 hektár. A vétellel a Cserkészpark területe 156 acre lett, vagyis
42.9 hektár, illetve 0.429 négyzetkilométer.

MAGYAR- ÉS VILÁGCSERKÉSZ
ÉVFORDULÓK 2017-BEN

Lapunk minden év első számában felsoroljuk azokat az emlékezetes cserkész-eseményeket,
amelyek a magyar- vagy a világ-cserkészmozgalmat fémjelzik.
1892. 125 éve, hogy megszületett kisbarnaki Farkas Ferenc, egykori főcserkész.
1907. 110 éve, hogy Baden-Powell vezetésével a Brownsea-szigeti táborral beindult a cserkészmozgalom.
1917. 100 éve, hogy az orosz fronton elesett a 24 éves Erős Gusztáv, a magyar cserkészet elindításának
egyik vezéregyénisége. ● Megalakul a Magyar Cserkész Háborús Bizottság, amely segíti a csapatok életét. ● Elsőként az orosz cserkészet kerül menekült státuszba, a forradalom eredményeként.
1942. 75 éve, hogy folyt a háborús kiképzés. ● vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc főcserkészi kinevezése. ● A
Magyar Cserkészszövetség kiadja A diadalmas cserkészliliom 1912-1942 c.könyvet, a magyarországi cserkészet megalakulásának 30. évfordulójára.
1967. 50 éve, hogy megrendezték a 12. világdzsemborit az Idaho állambeli (USA) Farragut State Park-ban.
A KMCSSZ egyetlen képviselője a külügyi vezető volt, aki a kétnapos látogatása alatt a cserkészmozgalom megalapítójának feleségével, Lady Baden-Powell-el is találkozott: aki, miután meglátva
a Hungária jelvényt és az árvalányhajas sapkáját, átnyúlt a cserkészek feje fölött, kezet fogott vele,
és „Hello Hungary”-val üdvözölte. Valószínűleg ez volt az utolsó alkalom, hogy magyar cserkész
találkozott vele.
2007. 10 éve, hogy az Egyesült Királyságban megrendezték a 21. világdzsemborit, a cserkészmozgalom
megalapításának 100. évfordulója alkalmából. A világtalálkozó helye Hylands Park, Chelmsford,
Essex volt. A magyar kontingensben a KMCSSZ három cserkésze is helyet kapott, egyikük Csermely Krisztina cscst., a 42. sz. lcscs. akkori parancsnoka, a dzsembori törzsben szolgálatot teljesítve. ● Ugyanakkor az 1957-es világdzsembori 50 éves évfordulójának emlékére a Brit Cserkészszövetség (The Scout Association), az Egyesült Királyság cserkész szervezete háromnapos megemlékezést tartott Cambridge, Nagy-Británniában. Az egyetlen hivatalos magyar és az akkori CSAE
(Council of Scout Associations in Exile) képviselője Fischer Viktor cscst., a KMCSSZ külügyi
vezetője volt. A résztvevők ellátogattak az akkor zajló világdzsemborira is, ahol az Ausztráliában
élő Baden-Powell unokák egyikével is találkoztak – első alkalommal. ■
A mai toleráns világban csupán a vallásos hittel szembeni intoleranciát nézik el.

Laura Schlessinger, amerikai házassági és családi tanácsadó.
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Magyar Ifjúság Kutatás 2016

Az ifjúságkutatás első eredményei – Ezek a mai fiatalok!
Magyar Ifjúság 2016: 12 ezer fiatal szelfije nem tévedhet
Néhány gyors megállapítás a bemutatott Magyar Ifjúság 2016 kutatás eredményei közül. Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Magyar Tudományos Akadémián tartott bemutatóján bejelentette: Ahhoz, hogy a kormány jó döntéseket hozzon a fiatalokkal kapcsolatban, ismernie kell őket. Ezért a
minisztérium készül a kormány elé terjeszteni a “Stratégia a fiatalokért” elnevezesű programját. Miniszter
beszédében hozzátette: Magyarország a fiatalokkal együtt, a fiatalok által erősödik – a kutatást 2000 óta
négyévente készítik mindig azonos módszerrel. Tavaly nyolcezer magyarországi és - első alkalommal –
négyezer határon túli 15–29 éves fiatalt kérdeztek meg. Forrás: Új Nemzedék, 2016.02.13.
Akkor tehát milyenek a mai magyar fiatalok?
Az eredmények közül néhány fontos adatot ebben az infógrafikában gyűjtöttek össze:
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TISZTELET A TOLDI KÖLTŐJÉNEK!
KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT ARANY JÁNOS¹
műveket különösen ajánljuk a
megismerésre, olvasásra, a költő
egyes verseit kívülről megtanulásra, szavalóversenyeken való
elszavalásra. A cikk végén csokorba szedjük őket. Javasoljuk
az egyes műveket a YouTube-on
meghallgatni, olyan élvonalbeli
művészektől, mint Latinovits Zoltán vagy Sinkovits Imre.²
A cikkhez forrásként a Wikipédiát is felhasználtuk. (A szerk.)

1817. március 2-án született
Nagyszalontán Arany János, a
XIX. század magyar költészetének központi alakja, a magyar
nyelv máig utolérhetetlen mestere. Magyarországon a jubileum alkalmából megkezdődött
az Arany János-emlékév. Arany
sokféle tevékenséget végzett élete folyamán: egyebek mellett volt
nyelvész, költő, tanár, író, újságíró, lapszerkesztő, műfordító (kitűnő Shakespeare-fordító) sorolhatók.
Az alábbi életrajzot minden
külföldi magyar cserkészvezető
részére állítottuk össze úgy, hogy
költészetéről és prózai írásairól
rövid áttekintést nyújtsunk. Főleg
a fiatal segédtisztek és cserkésztisztek figyelmébe ajánljuk, de
remélhetőleg a Magyarországon
kívüli érettségire készülők is rengeteg hasznos anyagot találnak
cikkünkben. A kiemelt irodalmi

I. Arany János élete és munkássága¹
A költő elszegényedett református hajdúcsaládból származott. Debrecenben tanult, majd
tanítóskodott, festett, 1836-ban
pedig színésznek állt. 1840-től
aljegyző volt Nagyszalontán,
majd 1842-től a helyi gimnázium igazgatója. 1840-ben vette
feleségül Ercsey Juliannát. 1841ben született Juliska lánya, majd
1844-ben László fia.
A költő életének 65 éve alatt
végigélte a kor sorsfordulóit,
lírájában pedig hangot is adott
mindannak, ami a magyarsággal
történt. Arany elsősorban epikus³
költőnek tartotta magát, de költészetéből – a méltán népszerű
és halhatatlan Tolditól eltekintve
– elsősorban lírájáért4 becsüli az
utókor.
Költői eszmélésének ideje a
reformkor,
kibontakozásának,
egyéni hangjának kialakulása az
1848–49-es szabadságharc idejé9

re esett. A levert szabadságharc
után bekövetkezett önkényuralom Aranyt depresszióba, költői
erejének elapadásába sodorta.
Második alkotói korszaka az
1850-es és 1860-as évek fordulóján a nemzeti remények újraéledésével indult, míg időskori rezignációja az 1867-es kiegyezés5
utáni időszakhoz kapcsolható.
Lírájában és kisepikájában
– balladáiban – pontosan követhetők a kor és a magánélet párhuzamai. Első nagy sikere Az
elveszett alkotmány (1845) című
szatirikus eposza volt, amellyel a
Kisfaludy Társaság6 pályázatán
díjat nyert 1846-ban. Igazán ismertté a szintén ebben az évben
készült elbeszélő költeménye, a
Toldi7 tette.
Petőfivel való kapcsolata életre szóló útravalót jelentett a hat
évvel idősebb, ám zárkózottabb
és befelé forduló Aranynak: lelki
és szellemi kibontakozást, irodalmi és politikai iránymutatást,
amelyhez évtizedekkel később is
hű maradt.
A költőt 1848-ban a Kisfaludy
Társaság felvette tagjai közé. Az
1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt néhány verset
és kisebb elbeszélést, közéleti
helyzetdalt írt, ilyen például a
Nemzetőr-dal. Ezt a március
15-i ünnepélyeken, mi cserkészek is gyakran énekeljük; első
két versszakát itt közöljük.

Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakomon édes babám csókja;
Ne félj babám, nem megyek világra;
Nemzetemnek leszek katonája.
Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel;
Szülőanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék igaz hozzád.

Arany nemzetőrként részt vett
a nagyszalontai századdal az aradi várostrom körüli katonai szolgálatban. Jegyzői hivatalát 1849
tavaszáig megőrizte, de a város
nem tudta fizetni a tisztviselőit,
ezért a belügyminisztériumban
vállalt fogalmazói állást, majd
Pestre költözött.
A szabadságharc bukása és
Petőfi Sándor halála mély lelki válságba sodorta az amúgy is
depresszióra hajlamos Aranyt.
Többéves hallgatás után olyan
keserű versekben fejezte ki saját
és az 1850-es évek elnyomásának hangulatát, mint A lantos, a
Letészem a lantot, a Fiamnak, A
honvéd özvegye.
Az önkényuralom enyhülésével párhuzamosan a nemzet és
költője is lassan magához tért.
Arany első nagy balladái az 1850es évek második felében születtek. Ezek főleg nemzeti jellegűek:
a Hunyadi-balladakör darabjai, az
V. László és a Mátyás anyja, valamint a Zách Klára, a Szondi két
apródja, továbbá a leghíresebb, A
walesi bárdok8, amely az ellenállás szimbóluma lett.
Arany János 1851-től Nagykőrösön volt tanár. A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban
rendes tagjává választotta. 1860.
július 15-én a Kisfaludy Társaság

igazgatója lett, így Pestre költözött, és megindította a Szépirodalmi Figyelőt, amelyet 1862.
október végéig szerkesztett.
A kor többi közszereplőjével
együtt egyre aktívabb lett. Ebben
az időben számos irodalmi tanulmányt írt és folyóiratokat szerkesztett.
Költészete is felívelt: megírta
a Széchenyi emlékezetét, majd a
Rendületlenül és a Magányban
című ódáit9, melyek a haza és a
nemzet sorskérdéseivel foglalkoztak. Ezekben az években,
1862– 1863-ban írta meg a Buda
halálát, amelyet monográfusa,
Keresztury Dezső10 a magyar
népiesség utolsó nagy fellángolásának nevezett.
Aranyt 1865-ben a Magyar
Tudományos Akadémia titkárává
választották. Ez a munka némi
anyagi biztonságot jelentett számára, de irodalomra nemigen
maradt ideje. Nagy tervei, a hun
trilógia további részei és a Toldi-trilógia középső része töredékben maradtak; a Toldi szerelmét
csak élete végén fejezte be.
Átmeneti hallgatásához hozzájárult szeretett lányának halála is.
1865 és 1876 között csak kevés
verse született.
A kiegyezésért nem lelkesedett, a neki adott királyi kitüntetést csak Eötvös József11 külön kérésére fogadta el, és ezzel
kapcsolatban számos gúnyverset
írt önmagáról. Élete utolsó évtizedében egyre rezignáltabb lett,
majd hivatalainak elhagyása után
a Margitszigeten írta meg utolsó
nagy ciklusát, az Őszikéket.
Öregkori lírája igen jelentős; az Epilogus, a Vásárban, A
10

tölgyek alatt, az Ének a pesti ligetről az idős ember örömeit és
gondjait, egy megnyugvó lélek
emlékezését tárják az olvasó elé.
Akkori balladái – a Vörös Rébék,
a Tetemre hívás, az Éjféli párbaj,
a Hídavatás, a Tengeri-hántás
– a lelkiismeret drámáit vetítik
elénk.
Arany János a magyar nyelv
egyik legkíválobb ismerője és
művelője volt, aki páratlanul
gazdag szókinccsel rendelkezett.
Műveiben 60 ezer körüli egyedi
szót használt, amivel fölülmúlta
költőtársait.
A költő – miután megfázott a
Petőfi-szobor avatásán – 1882.
október 22-én, tüdőgyulladásban
hunyt el Budapesten.
II. Arany költői alkata12
„Ha a sors szeszélye folytán a
magyarságból egyszer nem maradna semmi más, mint Arany
költői műve, épp elég lenne ez
ahhoz, hogy az utókor hű képet
alkosson belőle a magyarságról.
Arany a jellegzetesen magyar
költő, aki ezer kis szállal le van
horgonyozva a magyar valóságba.13 A nép világából nőtt ki, de
büszke öntudattal éli át a nemesi nemzet multját. És dicsőségét
is. Költészetének forrásai a magyarság legmélyebb rétegeiből
fakadnak, de szelleme ugyanakkor nyitva áll az európai szellemi
áramlatok befogadására is.
Költői alkata sok tekintetben
ellentéte Petőfiének. Petőfi jellegzetesen lírikus4 költő, aki az érzést
közvetlenül fejezi ki. Arany, inkább szereti elrejteni magát az elbeszélés mögé, igazi világa az epikum³: a szubjektív világ rajza elől a

történeti múltba menekül, önmagát
legfeljebb rejtetten fedi fel a történelmi alakok rajza mögött.
Arany egyike legtudatosabb,
sőt legtudósabb költőinknek.
Nemcsak mint költő, mint irodalomtudós is előkelő nevet bizto-

sított magának tanulmányaival.
Ezek még ma sem évültek el,
mint például A magyar nemzeti versirodalomról; Bánk bán
tanulmányok; Zrínyi és Tasso;
Naív eposzunk; Népiességünk a
költészetben stb. Kevés költőnk

van, akinél a tudatos, kiszámított
alkotómódnak azt a fokát figyelhetnénk meg, mint őnála. Költői
hitvallását a Vojtina Ars Poetikája14 c. versében foglalja össze.”

Alant összefoglalóként felsoroljuk azokat az Arany-műveket, amelyek megismerését, illetve olvasását
különösen ajánljuk a külföldi magyar cserkészvezetőknek.15 A 2. csoportból legalább egyet, a 3. csoportból
kettőt – kívülről el kell tudni szavalni. A művek mind megtalálhatók a Google kereső segítségével. Mindehhez a YouTube igen hasznos segítséget nyújt.
1. Elbeszélő költeményei közül: Az elveszett alkotmány, Toldi-trilógia, Buda halála, Bolond Istók. (Kiemelten: Toldi – Toldi Előhang, Toldi negyedik ének; Toldi szerelme.)
2. Lírái költeményei közül: Nemzetőr-dal, Fiamnak, Letészem a lantot, Családi kör, Szent László (legenda), A fülemile (humoros vers).
3. Történelmi balladái közül: Mátyás anyja, A walesi bárdok, V. László, Szondi két apródja, Tetemre hívás, Tengeri-hántás.
III. Arany János díszpolgár lett
a walesi Montgomeryben.16
Utószóként, érdekességként
említendő, hogy a BBC is megemlékezett Arany János születésének 200. évfordulójáról – írta
a www.foter.ro erdélyi hírportál.
A brit köztévé felhívta a figyelmet, hogy A walesi bárdokban
megörökített történetet az ötszáz
walesi versmondó énekes lemészárlásáról Arany révén többen
ismerik Magyarországon, mint
Walesben. Felelevenítették, hogy

a rendszerellenes költemény az
1848–49-es forradalom leverése
után hatalomra került zsarnok
rendszer ellen szólt. A költő nem
volt hajlandó versben dicsőíteni
Ferenc József császárt, ahogyan
A walesi bárdok főhősei sem
zengtek dicsőítő éneket a Walest
1277-ben leigázó I. Edward
(1239–1307) angol királynak.
A Montgomery várában történt
eset kapcsán Montgomery polgármestere elmondta: míg a ma-

gyarok az általános iskolákban
tanulnak a történetről, addig a
helyiek alig tudnak róla. Úgy vélekedett, hogy Arany János verse
nagyszerű kapocs a két nemzet
között.
Karl Jenkins (szül. 1944)
walesi zeneszerző szimfóniát
írt A walesi bárdok alapján, ami
szintén segített, hogy a helyiek
megismerjék a walesi bárdok történetét. ■

¹ Amerikai Kanadai Magyarság, 2017. március 11. sz., Toronto, Ontario, Kanada. Az 1. részét a cikknek az
újságból vettük át. A szerző feltüntetése hiányzik. Engedéllyel közölve.
Sinkovits Imre (1928–2001), színművész, a „Nemzet Színésze”, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész. A Nemzet Színésze a budapesti Árpád Gimnázium diákja volt. Az iskolában egész
életére szóló élményekben volt része. Itt lett cserkész, ami kitöltötte ifjúsága minden percét. Állítása szerint
életre, erkölcsre, hazafiságra, bajtársiasságra, hitre, hűségre, önállóságra és önfegyelemre, kézügyességre és
talpraesettségre, szorgalomra és leleményre nevelte, magyar népdal- és népmesekincshez, természetismerethez
és -szeretethez, madárvédelemhez és természetjáró kultúrához szoktatta. (Forrás:Wikipédia.) Latinovits Zoltán
(1936–1976), a „Színészkirály” a budapesti Szent Imre Gimnázium diákjaként szintén cserkész, őrsvezető volt.
2

Az epika (epikum) elbeszélő irodalom, az irodalom három műnemének egyike, az epikus vagy elbeszélő
művek összefoglaló elnevezése. A lírától abban különbözik, hogy nem érzelmeket, hanem cselekményt ábrázol, a drámától pedig abban, hogy nem párbeszédes formában íródott. A versben írott epikus művet elbeszélő
költeménynek nevezik. Az epika olyan műnem, amely cselekménnyel és hőssel (vagy hősökkel) a múltban
megtörtént eseményeket beszél el. Lehet verses vagy prózai formájú.
3

11

A líra az irodalom három nagy műnemének egyike az epika és a dráma mellett (a görög ‚líra’ egy húros
hangszer neve volt). A lírai művek (alapvetően, de nem kizárólagosan) verses formában íródnak. A dráma
alapvetően párbeszédekre (dialógusokra) épülő, többnyire színházi előadásra szánt irodalmi alkotások (drámák, drámai művek, illetve színművek) összefoglaló elnevezése.

4

A kiegyezés, avagy osztrák–magyar kiegyezés a Habsburg-uralkodóház, pontosabban annak feje, I. Ferenc
József és a Deák Ferenc, illetve Andrássy Gyula gróf vezette magyar tárgyalódelegáció között 1867 elején
született megállapodások összefoglaló elnevezése, amik az Osztrák Birodalom és a Magyar Királyság között
fennálló politikai, jogi és gazdasági kapcsolatokat rendezték.

5

A Kisfaludy Társaság Kisfaludy Károly barátai és írótársai által 1836-ban Pesten alapított társaság, amelynek célja kezdetben a költő összes művének kiadása és emlékművének felállítása volt. A társaság Kisfaludy
halála után fontos irányítója lett az irodalmi ízlés fejlesztésének és a hazai szépirodalom támogatásának. A 19.
században havonkénti felolvasó ülései az irodalmi élet legfontosabb eseményei közé tartoztak. A társaságot
1952-ben feloszlatták, így működése megszűnt.
6

7

A Toldi népies eposz mind szellemében, mind formájában.

A bárdok énekesek, saját szerzeményüket előadó vándorénekesek. A bárd konkrét jelentése országok és korok szerint változott. A keltáknál bárdnak a krónikásokat, költőket nevezték.

8

A Szondi két apródja és A walesi bárdok arra emlékeztetett, hogy a nemzetét szerető magyar költőnek nincs
miért dicsőítenie Ferenc Józsefet. Arany A walesi bárdok c. költeményt I. Ferenc József magyarországi látogatására írta, allegóriaként. A nemzeti önrendelkezést akkor állította középpontba, amikor a magyar függetlenséget eltörölték, és történeti példázataival egyszerre tanított a megalkuvás elutasítására és a sorssal
szembeszegülő kemény próbatételre is.
Az óda fennkölt, magasztos tárgyú, gyakran bonyolult ritmikájú és felépítésű dallamos lírai műfaj. Emelkedett hangvétel, feszült érzelmi állapot jellemzi. Tárgya sokféle lehet: istenség, természet, haza, művészet,
igazság, barátság, szerelem, életöröm, hírnév. Költői nyelve többnyire kedélyes, patetikus. Fogalma: fenséges
tárgyat vagy magasztos eszmét ünnepélyes hangon megéneklő lírai költemény.

9

Keresztury Dezső (1904–1996) Széchenyi-díjas író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító, egyetemi
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
10

Báró vásárosnaményi Eötvös József (1813–1871) magyar jogász, író, a Batthyány-kormány, majd az Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia (1866 és 1871 közt),
illetve a Kisfaludy Társaság első elnöke (1860–1867); Eötvös Loránd fizikus apja.
11

12

Tóth Veremund, A magyar irodalom története (Kossuth kiadó, Buenos Aires, Argentína, 1960).

Annak idején Bodnár Gábor a magyarságismereti irodalmi tanfolyamok előadásain kiemelte, hogy „Arany
óta senki nem írt olyan magyar verseket, mint ő. Az emberek lelkesítése volt a célja, ami a családi líra és az
époszban (hőskölteményekben) bontakozott ki. Allegórikusan, azaz jelképesen írt és elővarázsolta a magyar
történelmet; ezt találta helyesnek a vérontás helyett. Ezzel megteremtette a magyar múltat versben.”
13

14
Az ars poetica latin eredetű szó, jelentése: költői mesterség, költészettan, a költői művészet szabályainak
összefoglalása. Tágabb értelemben minden olyan mű, amelyben az alkotó művészi hitvallását, a költészet, a
művészet feladatára vonatkozó nézeteit fejezi ki. Senki olyan világosan nem fogalmazta meg magyar költők
közül a realizmuson túl a költői eszményítés szükségességét, mint ez a lírai költemény. A modern ars poetica a személyiség és a társadalom számos problémáját érintheti, ebben a költői világkép általános emberi
világképként mutatkozhat meg. Ezek a gondolati művek már a lét eszményi és valóságos szintjeit ütköztetik
egymással.

A KMCSSZ egykori Magyarságismereti-vizsgák szabályai és szóbeli tételei c. kiadványában (1991) a 25
irodalmi tételből kettő Arany Jánossal foglalkozott. Ezek: 1. Arany János élete, balladái és lírája. 2. Arany
János elbeszélő költeményei.
15

16

Az ÚJ SZÓ ONLINE 2017. március 4-i számában érdekes hírként jelent meg, az MTI felvétele révén.
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CSERKÉSZVEZETŐKNEK ÉS SZÜLŐKNEK

AZ ÉLETHEZ SZÜKSÉGES
KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA:

BIZTONSÁGBAN MARADNI AZ INTERNET HASZNÁLATÁVAL¹
Bevezetésként egy statisztikát közlünk: egy amerikai kutatás szerint a 8 és 18 év közötti korosztály
naponta átlagosan több mint 7 órát tölt szórakozásból az okostelefon, illetve a számítógép képernyője
előtt, elsősorban játékokkal és videóletöltéssel. Az
Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia ajánlása
szerint azonban a gyerekeknek legfeljebb napi 2
órát lenne szabad internetezéssel tölteniük, beleértve többek között a közösségi oldalak használatát, de
az online tévé- és filmnézést is.
A felügyelet alatt nem álló gyerekek az interneten
való keresgélés szörfözés2 folytán ismeretlen személyekkel keresnek vagy teremtenek kapcsolatot, akik
az üzenetváltások alkalmával megtéveszthetik, sőt
meg is fenyegethetik őket. Sokszor olyan általuk ismeretlen, – de hátsó gondolatokkal teli – felnőttekkel veszik fel a kapcsolatot, akik károsító szándékkal
keresik a kapcsolatot a naív, tapasztalatlan, tehát
támadható, sebezhető gyerekkel. Sokan rendszerint
nem is tudják, hogy felnőttel váltanak üzenetet. A
bűnöző ügyesen, rafináltan, és félrevezetően, tehát
könnyűszerrel becsalja a gyereket a maga károsító
világába. Ennek elkerülése végett közöljük az alábbiakat.
Gyakorlati cserkészvezetők építsék be a cserkészprogamba, a cserkészszülők pedig üljenek le
gyerekeikkel és világosítsák fel őket az alábbiakról.
(A szerk.)
Az életkészségek kialakításához fontos, hogy az
alábbi tanácsokkal lássuk el cserkészeinket – ajánlja egy amerikai tanárnő³ – akinek tanításából merítve, és itt kiegészítve közlünk részleteket:
1) Ha egyszer valamit az internetre felteszel, örökre
ott marad. Azt soha nem vonhatod vissza.
2) Egyetemek és potenciális munkaadók állandóan
böngészik a közösségi hálót potenciális kandidátusokra.
3) Bizonyos szavakat a világhálón félre lehet magyarázni, mivel nem láthatod a másik végén lévő

személy reakcióját.
4) A gyermekeket a szülők sokszor figyelmeztetik,
hogy ne beszéljenek idegenekkel. Ez az internetre
is vonatkozik.
5) Személyes adatokat, információt senkivel az
interneten ne osszunk meg, mivel internetes zaklatók ezt felhasználják, hogy megkeressenek és
esetleg bántalmazzanak. Az iskolád nevének és
emblémájának megadásából is következtethetik
lakóhelyedet és felvehetik veled a kapcsolatot az
internetes zaklatók.
6) Ha valakivel „beszélsz“ a chat4 szobádban és az
meghív a saját privát chat-szobájába, azt a személyt
töröld a partnerlistádról és azonnal fejezd be a társalgást.
7) Ha a „beszélgetés“ közben a másik végén lévő
ismeretlen – vagy esetleg általad nem jól ismert –
illető személyi kérdéseket intéz hozzád, azt szintén
zárd ki a partnerlistádról és azonnal fejezd be a társalgást.
8) Ha az interneten lévő „barátod“ oda nem illő vagy
alkalmatlan anyagot küld neked, azt szintén zárd ki
a partnerlistádról. Ne töröld le az információt mert
az későbbiekben bizonyíték lehet, amennyiben az
illetőt letartóztatják.
9) Ha az internetes „barátod“ azt javasolja, hogy a
kapcsolati viszonyt vele tartsd titokban, zárd ki a
partnerlistádból és megbízható felnőttnek mondd el.
10) Soha ne egyezzél bele abba, hogy az ismeretlen
internetes „barátoddal“ bármikor is találkozz.
11) Sok internetes „barát“ a saját személyéről hazudik, félrevezet és mindenfélével kedveskedik, hogy
behízelegje neked magát. ■
__________

¹ az internet szó a magyar nyelvben is elfogadott, magyarul hálózatok hálózata, viszont szó szerint hálózatok
közötti-t jelent
2
az angol surf szónak magyarosítása; pl. to surf the internet, azaz szörfözés az interneten
3
Megjelent a „New York Teacher” 2010. április 1-i számában, Diane Babin tanár tollából
4
angolul csevegni, beszélgetni a jelentése; magyar nyelven is ezt a szót használják
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A „MULTITASZKING”¹
TÚLTERHELI AZ AGYAT²
Az utóbbi évek során több tanulmány jelent meg az un. „multitaszkingról”. A mai rohanós világban
ezzel a kérdéssel manapság a szakértők sokat foglalkoznak. Cserkészvezetőknek is szembe kell nézni ezzel
a kihívással, és megtalálni az arany középutat a mindennapi élet és a cserkészetre szánt idő között.
Az egyik új tanulmány szerint
az emberi agy akkor működik a
legjobban ha egyszerre csak egy
feladatra koncentrálhat. Több feladat egyidőben való végzése akár
40 százalékkal is csökkentheti a
hatékony agyműködést.
A finn Aalto Egyetem kutatói
filmeket néző embereken vizsgálták az agy reakcióit és azt
fedezték fel, hogy több feladat
egyidőben való végzése zavarja
az agyműködést.
A tanulmány megállapítja,
hogy ezek az agyterületek hatékonyabban dolgoznak amikor
egyszerre csak egy feladattal foglalkoznak.
Iiro Jääskeläinen, a tanulmány
vezetője javasolja, hogy naponta
egy feladatot végezzünk el ahelyett, hogy egyszerre egy tucat
különböző feladaton dolgozzunk.
„Könnyű a multitaszking csapdába esni” – mondja. „Ebben az
esetben úgy tűnik, hogy kevés
valódi előrehaladás történik, és
az elégedetlenséghez vezet: a
koncentráció csökken, ami stres�szt okoz. A hosszantartó stressz
pedig gátolja a gondolkodást és a
memóriát.”
Jääskeläinen a közösségi médiát is kihívásnak tekinti. A „szociális média valójában nem más,

mint multitaszking, több párhuzamos eseménnyel, témával” –
mondja. Ez lehet egyszerre a hírek olvasása, vagy akár egy olyan
játék játszása, amelyet egy barát
ajánlott. Az agy szempontjából a
közösségi média csak növeli annak a megterhelését.
Jääskeläinen kutatásai eredménye nem az első ami kimutatja, hogy a közösségi média az
agyra negatív hatással lehet. Egy
Pittsburgh-i Orvosi Egyetemen
végzett tanulmány szerint minél
több időt töltenek a fiatalok a
Facebook-on és más közösségi
médián, annál nagyobb a valószínűsége, hogy depressziósak
lesznek.
A Depression and Anxiety
(Depresszió és Szorongás) folyóiratban megjelent tanulmány volt
az első nagy felmérés a szociális
médiáról és a depresszióról.
Azoknál a 19 és 32 év közötti amerikaiaknál, akik a hét folyamán a legtöbbször használják
a közösségi médiát (Facebook,
YouTube, Twitter, Google plus,
Instagram, Snapchat, Reddit,
Tumblr, Pinterest, Vine, és a LinkedIn) 2,7-szeresére nőtt a depresszió kockázata.
Egy másik cikkben „Amikor a
jó szokások rosszra válnak³” így

fogalmaznak: némely szokások
egyszerűen rosszak. Próbáljuk
elkerülni őket. Például egyszerre gépelni, beszélni és valami
mást nézni. Több feladat egyszerre való végzése csak álomvilág. Az agy lényegében képtelen
egyszerre több mint két dolgot
intézni. A párizsi INSERM Kutató Intézet által végzett kutatás
kimutatja, hogy a több feladat
egyszerre végzése – tehát multitaszking – korlátolja a memóriát
és a teljesítést.
Röviden összefoglalva, és egyszerűen fogalmazva, a multitaszking (többfeladatos feldolgozás)
avagy (több feladat egyszerre
végzése) illúzió.
___________

¹ A problémának könnyű felismerése érdekében a „multitaszking” kifejezéssel adjuk közre a magyarul
helyesebben kifejezett „többfeladatosságot”, „ többfeladatú munkavégzést”, vagy „párhuzamosan többfeladat végzését” , noha az elektronikus
szótár az angolból multitaszking-ra
fordítja le.
² Forrás: Sylvia Booth Hubbard,
2017 NewsmaxHealth
³ AARP, The Magazine, 2015. január.

Tudtad-e, hogy az Amerikai Cserkészszövetségnek (B.S.A.) 30 különböző vallásra, ill. felekezetre van jelvénye? A Vallási Kapcsolatok Felügyelő Bizottsága irányítja a Vallási Emblémák Programját. Ennek keretében a program sikeres elvégzése után a cserkész, – a vallásának megfelelő díjának elnyeréseként, – a megfelelő éremnek a viselésére jogosult. Az
érmek között van a Lengyel Nemzeti Katolikus - Isten és Haza, a Bog I Oycsyzna-érem is.
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A TÉVÉZÉS VESZÉLYEI, AMI NAGY
GONDOKAT OKOZHAT!
Egy tanulmány úgy véli, a korai TV nézés problémákat okozhat 10 éves korban.
A 2 - 2½ éves kor körüli TV
nézés fokozza annak kockázatát,
hogy a gyermeknek később több
iskolai és egészségügyi problémája is legyen – állítja egy új
tanulmány. A túl korai túl sok
TV nézés hatásai széles körűek
és hosszú távúak, állítja a tanulmány szerzője, Linda Pagani, a
Montreal Egyetem kutatója.
A TV néző gyerekeknek, mivel
sokkal inkább egy helyben ülnek,
magasabb a BMI-je (Body Mass
Index, magyarul testtömegindex), nem étkeznek megfelelően,
és negyedik osztályra szociálisan
és tanulmányilag is több problémával kell szembenézniük.
A sok tévézés emeli a vérnyomást:
Magasabb azoknak a gyerekeknek a vérnyomása, akik sokat néznek televíziót, még akkor
is, ha nem kövérek és egyébként
eleget mozognak.
Számos egyéb vizsgálat foglalkozott a televíziózás gyermekekre gyakorolt hatásával, illetve
mutatta ki, hogy az túlsúlyhoz és
gyengébb iskolai teljesítményhez
vezet. Pagani szerint azonban az
ő kutatásuk sokkal bonyolultabb,
mivel nem egy, hanem számos
potenciális hatást vizsgált egyszerre, illetve a gyerekeket egészen 10 éves korukig, negyedik
osztályig követték nyomon.
A korai tévé nézés hatásainak
vizsgálata azért is fontos, mert
életünk első öt évében hatalmasat
bővül az agy, valamint folyama-

tosan tanulunk beszélni. Az ő kutatásai szerint azonban a televíziózás nem tesz jót a kisgyermek
agyának.
A tanulmány részletei
A kutatás során Pagani és kollégái 1314 gyerek adatait vizsgálták, melyben a szülőknek
be kellett számolni arról, hogy
hetente mennyi időt töltöttek a
gyerekek a TV előtt 29, majd
53 hónapos korukban. A kutatók
megvizsgálták a szülők és a tanárok jelentését a gyerek tanulmányi teljesítményéről, pszichés
és egészségügyi szokásaikat, és
testtömeg indexét. Hajlamosak
vagyunk az érbetegségekre? Vegyük számba érbetegséget okozó
rizikótényezőit!
29 hónapos korban az átlagos
TV nézési idő heti 8.82 óra volt,
mely 53 hónapos korra 14.85
órára nőtt. Annak ellenére, hogy
ez nem tűnik soknak, Pagani
megjegyzi, hogy ez a tanulmány
meglehetősen széles volt, s az átlag azt jelenti, hogy sok kisgyerek ennél jóval több időt töltött a
képernyő előtt. A 29 hónaposak
11 százaléka, míg 53 hónaposan
már közel a gyerekek negyede
napi két óránál is többet tévézett.
Hatások
A TV nézésnek mellékhatásai
még azután is érezhetőek voltak,
hogy a kutatók figyelembe vettek számos olyan tényezőt, mint
családi helyzet, vagy az anya iskolázottsága, vagy a negyedikes
korban a TV előtt eltöltött idő.
15

Alapvetően azt tapasztalták,
hogy azok, akik 29 hónaposan
sok időt töltöttek a képernyő
előtt, nagyobb valószínűséggel
teljesítettek gyengébben az iskolában. Számtanból és bármely
erőfeszítést igénylő testgyakorlatból sokkal rosszabbak voltak,
mint kortársaik, valamint a testtömeg indexük is nagyobb volt.
A túl sok TV-t néző gyerekek
gyakrabban voltak iskolai támadások, osztálytársak általi inzultusok célpontjai, mivel a szociális
kapcsolatok gyakorlása is nehéz
a számukra. Minden további óra,
amit 29 hónaposan TV nézéssel
töltöttek a gyerekek, további káros hatásokat okoztak:
7 százalékkal csökkent az osztálytermi aktivitás
6 százalékkal csökkent a matematikai teljesítmény
10 százalékkal nőtt annak kockázata, hogy társai áldozatává váljon
13 százalékkal csökkent a fizikai
aktivitás a hétvégeken
9 százalékkal nőtt az üdítőitalok
fogyasztása
5 százalékkal nőtt a túlsúly kockázata
További idevonatkozó cikkek:
● A sok TV-nézés növelheti az
asztma kockázatát
● A fiatalkorúak teherbe eséséért
a TV is felelős
● Nem fejleszti a korai TV-nézés
a szókincset
● A túl sok PlayStation fájdalmas
dudorokat okozhat

A kutatók felhívják a szülők
figyelmét arra is, hogy a képernyő előtt töltött időbe beleszámít
a számítógépek és egyéb média
használata is.
A legtöbb szülő tisztában van a
TV-nézés káros hatásaival, és általában akkor használják, mikor
túlhajszoltságuk és kimerültségük miatt egy kis szünetre vágynak. Fontos azonban, hogy a szü-

lő is megtanuljon úgy pihenni,
hogy közben nem a TV elé ülteti
a gyermekét.
Vigyük a parkba, játszótérre
vagy játszóházba, ahol amíg a
gyermek másokkal játszik. Ezalatt a szülő is szusszanhat egyet!
Az, hogy a cserkészet hatása a
TV nézést csökkenti, abban biztosak lehetünk!

A szerk. ■

Megjelent az „Egészséges élet”
internetes kiadásában. WEBBeteg - Cs.K. fordító, Forrás:WebMD; Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes,
családorvos. Legutóbb frissült:
2014.12.22. Részletek: http://
www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/8183/korai-tv-nezes.

HOGY LÁTNÁ MA ARANY JÁNOS A TV-T?
Ismeretlen szerző verse

Este van, este van: elpihen a világ!
Tévé előtt gunnyaszt mind az egész család.
Villog a képernyő, rombolja az elmét,
Sokan ebben lelik életük értelmét.
Csapong a hülyeség, az eget sodorván:
Horror, krimi, thriller az összes csatornán.
Frankenstein, Dracula, örülnek a kölykök,
A mama kedvence: nyafka Golden Girlök.

Tévé előtt hasal, a kiszolgált kutya,
Évek óta nézi, azért olyan buta.
Haza jön a gazda, munkából fáradtan,
Felbont egy üveg sört, s tévé elé huppan.
Üveges szemekkel bámulja a krimit,
Éppen egy kispapnak szúrják ki a szemit.
Autók nyikorognak, robbannak a házak,
Kéjelegve nézi, amint torkot vágnak.

Véres, vajas-kenyér a temető falán,
Batman, ET-kukac jönnek egymás után.
Reggeltől estelig örömüket lelik
Ahogy a gengszterek egymást ütik-verik.
Étkezés helyett is a Supermant nézik,
Még a „dolgukat” is, bilin ülve végzik.
A képernyő elől el nem mozdulnának,
Napfényt, fákat, mezőt, talán nem is látnak.

Emberevő cápa, kisgyereket fal fel,
Akit fürdés közben, szüleitől mart el.
Élvezi a család, Hasfelmetsző Jack-et,
S hogy kell beváltani, fedezetlen csekket.
Bankot kirabolni, csupán egy pillanat,
Tisztviselő rendőrt, lövik, mint a nyulat.
Spriccel, folyik a vér, a padló is síkos,
Ilyenkor a tévét kikapcsolni tilos!

Háziasszony nem főz, nincs helye panasznak,
Wrigley gumit rágnak, rája Colát isznak.
Zúg a rock-popzene, ártalmas a fülnek,
Hónapról hónapra egyre csak hülyülnek.
Gyereket nevelni? Eszükbe sem szökik,
Sokkal egyszerűbb, ha tévé elé lökik.
Ott aztán fejlődik, egyre okosodnak,
Sokan nem hogy írni, de olvasni sem tudnak.

Egyik gyerek titkon, apja zsebébe nyúlt,
Hátha talál benne almát, netán kisnyúlt.
Egyiket sem leli: helyettük a halál:
Csőre töltve nehéz belga pisztolyt talál.
Fegyver nélkül járni életveszély máma,
Hálával gondolnak „Nagy Amerikára”!

Hogy ez hová vezet, leírni is félek,
Ettől „nemesedik” a gyermeki lélek!
Pisztoly, bicska, bomba és egy rozsdás bökő,
Így ragyog előttünk „egy új és szebb jövő”!
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KAMILLA (MATRICARIA CHAMOMILLA),
A CSODA GYÓGYNÖVÉNY
Orvosi szekfűnek, anyafűnek, Szent István-pipitérnek, szikfűnek, szűzekanyjának, bubulykának, katókának, pipiskének is hívják.

Szántóföldeken, agyagos, szikes talajon, erdei tisztásokon,
gabonaföldeken, kukorica-, burgonya-, répa- és lóhereföldeken
terem. A mértéktelenül elharapodzó műtrágyázás és vegyszeres gyomirtás mindinkább kipusztítja a számunkra oly értékes
kamillát. Igen havas telek után
és csapadékos tavaszokon különösen dúsan tenyészik. Az ebszékfűből eltérően a vacok¹ üreges, illata kellemesen fűszeres.
Annyira közismert ez a növény,
hogy részletes leírására nincs is
szükség. Májustól augusztusig
leginkább délidőben a virágját
kell gyűjteni. Nem túlzás, ha a
kamillát mindenre jó gyógynövénynek nevezzük, amely különösen kisgyermekek számára
javallható. Bármilyen betegség,
mindenekelőtt hasfájások és görcsök esetén kamillateát ajánlatos
beadni a gyereknek. De segít a
puffadás, hasmenés, kiütés, gyomorbántalmak és gyomorhurut,
továbbá menstruációs zavarok,
a menses kimaradása és egyéb
altesti panaszok, álmatlanság,

mellékheregyulladás, láz, fog- és
sebfájás esetén. A kamilla izzasztó, nyugtató és görcsoldó hatású,
ezenkívül fertőtlenítő és gyulladásgátló, bármilyen, de különösen a nyálkahártya-gyulladás
esetén. Külsőleg gyulladt szem,
kötőhártyagyulladás, viszkető és
nedvedző bőrkiütések borogatására és lemosására, fogfájáskor
öblögetésre, sebek lemosására
használjuk a kamillát. Ha valamilyen bosszúság ér bennünket,
készítsünk egy bögre kamillateát; azonnal megnyugszunk, még
mielőtt az idegesség a szívet károsítaná. Nagyon ajánlható meleg
pakolásként száraz fűpárnát tenni
a fájó testrészre.
A kamillás fürdők és lemosások nyugtatóak, egyáltalán az
egész idegrendszerre nagyon jó
hatással vannak. Súlyos betegségből való felépülés vagy nagyfokú kimerültség után hamarosan
jó közérzetet és belső nyugalmat
bizrosít. Szépségápolószerként
sem szabad megfeledkezni róla!
Ajánlatos hetente egyszer kamillafőzettel lemosni az arcot és
meglátjuk, bőrünk friss és üde
marad. Hajápoláshoz is kiváló a
kamillafőzet, főképpen a szőkéknek. Kamillás hajmosás után a
haj illatos és csillogó lesz.
A kamilla megkönnyíti a székelést, anélkül, hogy meghajtaná
az embert, és ilymódon közvetve
alkalmas aranyerek belső kezelésére, ugyanakkor kamillakenőc�csel külsőleg is lehet gyógyítani
az aranyeret. A kenőcs egyébként
sebgyógyításra is használható.
Nátha, arc- és homloküreg-gyul17

ladás is gyorsan gyógyul, ha
kamillával inhalálunk. Ilyen kezelés után magától értetődően
melegen kell maradnunk. Kamillaolajat már az ókorban is használtak bedörzsölésre idegfájdalom és végtagszaggatás esetén.
A régi egyiptomiaknál a kamillát
lázcsillapító és hőcsökkentő hatása miatt a „napisten virágjá”-nak
nevezték. A matricaria a latin
mater = anya szóból ered, hiszen
az őszi margitvirágot az anyák és
a nők betegségeinek gyógyítására
használták! Régi füvészkönyvekben az olvasható, hogy a kamillaolaj megszünteti a végtagok fáradtságát és a leforrázott kamilla
a beteg hugyhólyagra téve csökkenti a fájdalmat.
FELHASZNÁLÁSI MÓDOK
Teakészítés: 1 púpozott teáskanál kamillát 1/4 liter vízhez, csak
forraljuk, rövid ideig állni hagyjuk.
Fürdőadalék: kádfürdőhöz két
összemarok kamillát veszünk,
arcfürdőhöz és hajmosáshoz mindig
egy-egy maréknyi kamillavirágot, leforrázzuk és állni
hagyjuk.
Borogatás: 1/4 liter forrásban
lévő tejbe púpozott evőkanál
kamillát öntünk, rövid ideig állni
hagyjuk, leszűrjük és meleg borogatásra használjuk.
Kamillás gőzölés: egy púpozott
evőkanál kamillát egy liter vízzel
leforrázunk. Törülköző alatt
inhalálunk.

Növénypárna: egy vászonzacskót
megtöltünk szárított kamillavirággal és lezárjuk. Valamilyen száraz
edényben (serpenyőben) felmelegítjük és a testre helyezzük.
Kamillaolaj: egy kis üveget
megtöltünk napfényes időben
gyűjtött friss kamillavirággal és
hidegen préselt olívaolajjal öntjük tele, hogy az olaj ellepje a nö-

vényt. Az üveget jól lezárva két
hétig a napon tartjuk. Hűtőszekrényben tároljuk!
Kamillás kenőcs: 250 gram disznózsírt felforrósítunk, mintha sütni
akarnánk benne, jó két maroknyi
friss kamillavirágot dobunk bele;
egyet-kettőt buggyan, közben
megkeverjük. Lefedve éjszkára
hűvös helyre tesszük. Másnap

még egyszer felmelegítjük és egy
lenvászonkendőn átnyomjuk.
Tapasztalat szerint a legjobb, ha
a kendőt egy kiöntővel ellátott
edény felett szitára helyezzük és
így nyomjuk át a kamillafőzetet.
A kenőcsöt azután egyenletesen
elkeverjük és tiszta tégelyekbe²
vagy üvegekbe töltjük. ■

__________
¹ vacok, a virágos növények virágos hajtásának virághoz legközelebb eső része
² A tégelyek a kémiai laboratóriumokban használatos edények egyik típusa. A tégelyeket anyagok kemencében való
hevítésére, izzítására, hamvasztására használják.
Forrás: Maria Treben, Egészség Isten patikájából (Budapest: Hunga-Print kiadó, 1990). Kivonatosan közölve.

KITÜNTETETTEK
A kitüntetettek nevét akkor közöljük, amikor értesülünk róla, időrendi sorrendben.
The American Nationalities
Movement of Ohio (Az Ohioi
Amerikai Nemzetiségek Mozgalma) Guldenné Kaschl Katalin
fncscs.-t a Rab Nemzetek 53. évi
vacsoráján, 2014. július 17-én, a
Szabadság Díjjal tüntette ki. Az
elismerést a clevelandi magyar
cserkészeknek és a clevelandi
magyar közösség számos egyéb
magyar szervezeteinek sok éven
át nyújtott szolgálatáért kapta. ■
A Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány (Calasanctius Training
Program) 2016. októberében kitüntette a Pigniczky-Szentkirályi családot (Pigniczy Eszti cscst.
és Szentkirályi Endre cscst. a szülők - a szerk.) a CTP Év Embere
díjjal. Az oklevél szövege: „Közéleti és szakmai tevékenységéért,
a fiatalok erkölcsi és hitéleti neveléséért, a Kárpát-medencében
és azon kívül élő összes magyar
közösségért végzett példaértékű
tevékenységéért, a Calasanctius
Ösztöndíj Alapítvány a CTP Év
Embere 2016. évi díjjal tünteti
ki.” ■

A Magyarország Barátai Hírlevél 2017. márciusi számában olvastuk, hogy Szigethy Éva MD,
PhD, aki 2007 óta a Pittsburgh-i
Egyetem Pszichiátriai, Gyógyászati és Gyermekgyógyászati
tanszékének docense, 2016 őszén
elnyerte a tekintélyes Sherman
Prize for Excellence in Crohn’s
and Colitis díjat. Éva a clevelandi 34. sz. Zrínyi Ilona lcscs.-nek
egykori tagja, Szigethy Attila és
Edith cscst. lánya. ■
Kontra Tamás cscst., ny. katonatisztet (Toronto, Ontario), és
dr. Papp Klára cscst. professzort
(Rocky River, Ohio) a Torontóban székelő Rákóczi Alapítvány
a 2016. évre szóló kitüntetésben
részesítette, „a magyarság hírnevének emeléséért, a magyar
közösségekben való részvételért,
az ifjúság neveléséért.” A díjakat Aykler Béláné Papp Zsuzsa
cscst., az Alapítvány elnöke adta
át. Az éremmel járó oklevél szövege: „Mi, a Vezérlő Fejedelem
szellemét idéző tisztségviselők
úgy érezvén, hogy dícsérendő
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érdem és szolgálat, mellyel (a
kitüntetett neve) magyarságunk
hírneve, történelmi öröksége és
nemzeti hagyományainak öregbítéséhez hozzájárult, méltóvá tette
a Rákóczi Elismerésre, melyet
köszönetünk örök emlékezetére
ezennel általnyújtunk.”
Lapzártakor értesültünk, hogy
előzőleg a következő III. (USA)
és V. (Kanada) kerületbeli cserkészvezetők szintén megkapták
ezt a kitüntetést, jelenlegi lakhelyüket és a kitüntetés évét feltüntetve: Aykler Béláné Papp
Zsuzsa cscst., Toronto, Ontario
(2009), Csermely Péterné Szendi Ildikó cst. Stouffville, Ontario (2006), Csermely Krisztina
cscst., Toronto (1999), Csermely
Péter cst., Stouffville (2013),
dr. Filó Gábor cscst., Ancaster, Ontario (2016), Friedrich Ottó cst., Cleveland, Ohio
(2003), †Friedrich Ottóné Strada Mária cscst., Cleveland, Ohio
(2003), dr. Glaser János cscst.,
Montreal, Quebec (2015), Lamperth Zoltán cst., Burlington,

Ontario (2015), Lamperth Zoltánné Horváth Cecília cst., Burlington (2015), Lendvai-Lintner Imre cscst., Morris Plains,
New Jersey (2005), Lukács
Tibor cscst., Tottenham, Ontario (2008), Magyaródy Tamás
cst., Toronto (2012), Magyaródy Szabolcs cscst., Hamilton
(2004), dr. ifj. Nádas Jánosné
Ormay Gabriella (Kuni) cscst.,
Cleveland, Ohio (2010), Pintér
János cscst., Calgary, Alberta
(2009), és Sajgó Szabolcs S.J.
cst., Budapest (2009), valamint a
KMCSSZ (2005). ■
Magyarország Hivatalos Lapja, a Magyar Közlöny 37. számában, 2017. március 16-én kelt
dátummal három cserkészvezető kitüntetéséről számol be. Dr.
Áder János államelnök által átadott oklevél és érem adományozásával Jablonkay Péter cscst.,
a Külfoldi Magyar Cserkészszövetség nyugat-európai kerületének vezetője részére, a Magyar
Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata, a magyar cserkészhagyományok ápolását szolgáló

kitartó és eredményes munkája
elismeréseként;
Schachinger Tamásné Varsányi Lívia cst., a Los Angeles-i
Kárpátok Néptánccsoport vezetője, a Hawthorne-i Buzavirág
Néptánccsoport alapítója részére,
a Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozata a magyar és cserkész hagyományok megőrzése és
egyesült államokbeli népszerűsítese mellett a kaliforniai magyar
gyerekek és fiatalok kultúrális
nevelését is odaadóan szolgáló
tevékenysége elismeréseként, és
Szentkirályi Endre László
cscst., a „56 Films” produkciós
vállalat munkatársa, az Amerikai
Magyar Tanárok Szövetségének
tagja, cserkészvezető részére, a
clevelandi magyarság nemzeti
identitásának megőrzése mellett
a magyar kultúra fennmaradását
is elkötelezetten szolgáló fáradhatatlan szervező tevékenysége
elismeréseként, a Magyar Ezüst
Érdemkereszt polgári tagozata
kitüntetést adományozta. ■
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Pro Ecclesia Hun-

gariae Díjat adományozott a
kilencvenéves Csókay Károly
atya jezsuita szerzetes, cst.-nek.
A kitüntetést a testület nevében a
konferencia elnöke, Veres András
győri megyéspüspök adta át 2017.
március 30-án, Budapesten, az
MKPK székházában. Hosszú
életrajzából kiemelve: Ádám János provinciális kérésére 1975ben Kanadába, Montrealba ment,
ahol a magyar plébánián káplánként szolgált Chilla Raymond
S.J. plébános mellett, és eközben
hét éven át a 23. sz. Szent László cserkészcsapat parancsnoka
volt. Csókay atya 1985-ben fél
évet töltött Courtland városában
a Szent László-templom plébánosa, majd 1986 és 1993 között
ismét Montrealban szolgált a
Magyarok Nagyasszonya-egyházközség lelkipásztoraként. Itt
megszervezte a Cursillót és az
egyházközség lelki „megújulását”, valamint a Jézus Szíve Szeretetszolgálatot. ■
A Vezetők Lapja szívből gratulál a kitüntetetteknek!

A VEZETŐK LAPJA TÁMOGATÓ KÖRE
Sokan nem tudják, hogy a Szövetség állandó pénzforrásokat keres a Szövetség terjedelmes
munkájának sikeres elvégzéséhez. Ez vonatkozik a Vezetők Lapja kiadása költségeinek fedezésére
is. A Központnak ez irányban való tehermentesítésére beindítjuk a Vezetők Lapja Támogató Körét.
Ennek az a célja, hogy a beérkezett összegekből a lap önmagát fenntarthassa. Ez magába foglalja a
lap számainak előállítási és postázási költségeit. Főleg olyan szolgálaton kívüli cserkésztiszteket és
felnőttcserkészeket szeretnénk a Körbe bevonni, akik a gyakorlati cserkészmunkából már kiestek
vagy abban különböző okokból kifolyólag nem vesznek részt, viszont adományukkal lapunkat a támogatottságra fontosnak tartják. Aki a Körhöz csatlakozni szeretne, további felvilágosításért kérjük a
vezlap@yahoo.com címre írjon.

19

A HAZATÉRTEK ÜNNEPE
Szép hagyományt vezettek be a montreáli csapataink. Az emigrációban, illetve a mostani nyelven a
diaszpórában létrejött Külföldi Magyar Cserkészszövetség a 68. évébe lépett. (Ezt megelőzően, 1946-ban
már alakultak csapatok Ausztriában és Németországban. A szerk.) Ezalatt több nemzedéket nevelt. Ám
azóta sokan már eltávoztak az élők sorából, akik között elődeink, az alapítók, és a mozgalmat továbbvívők
közül is már sokan nem élnek, vagy ahogyan mi cserkészek mondjuk – hazamentek. Erre az alábbi cikk írója, dr. Glaser Jánosbá is utal. A megemlékezést példaként állítjuk a csapatok elé, hogy eltávozott vezetőink
és cserkészeink emlékét őrizzük!
A montreáli magyar cserkészcsapatok már hatvanhárom éve
működnek. Nyílvánvaló, hogy
ilyen hosszú idő alatt már nemcsak hogy sok száz tagja volt, hanem az is, hogy ezek közül már
jó néhányan eltávoztak. Sokan
közülük elköltöztek, másoknak
elment a képességük vagy a kedvük a cserkészetre. Az évek alatt
azonban elkerülhetetlenül más
eltávozások is történtek, mert hát
a cserkészek is megöregednek.
Általában ilyenkor azt mondjuk,
hogy valaki meghalt, de a cserkészeink arra gondolnak, hogy ezek
a cserkészek hazamentek. A cserkésztörvény azt mondja, hogy „a
cserkész híven teljesíti kötelességét, amivel Istennek, hazájának,
embertársainak és a magyarságnak tartozikˮ. Így tehát biztosak
lehetünk, hogy ha egy cserkész
elhagyja a földet, akkor hazamegy Istenhez, az Atyjához.
A csapatok cserkészei az első
években, mikor ilyen távozások
történtek, nyilvánvalóan sokáig
emlékeztek elvált testvéreikre.
De múlt az idő, és a fiatalabb
cserkészek bizony egyre inkább
nem tudták kikről beszélnek az
öregebbek. Ez aztán ugyancsak

egyre inkább zavarta az idősebbeket, hiszen a hazament cserkészek ittlétük idején nagyon sok
jót, érdekest adtak a csapatok életében, jó lett volna, ha a fiatalabbaknak is valamilyen kapcsolata
lett volna velük. A kilencvenes
évek vége felé egyre inkább igyekeztek megemlékezni a hazatért
testvérekől. 2000-ben aztán elindítottak egy jól megszervezett
Hazatértek Ünnepét azzal a tervvel, hogy ezt minden évben megtartják majd a csapatok. Egy nagy
fényképtáblát készítettek, és természetesen meghívták az elmentek családjait. A megemlékezések, történetek és hasonló ünnepi
programok legfontosabb esete az
volt, mikor Orbán Miklós Atya és
az akkori református lelkész közös istentiszteletet vezettek. Ezek
nemcsak imádkoztak a hazamentek boldogságáért, hanem azért
is, hogy tanulhassunk tőlük, és
mi is majd Isten közelében találkozhassunk velük.
Sajnos a papok közössége, és
az istentisztelet elmaradt, a megemlékezés még egy ideig folytatódott, de sajnos a csapatok új
vezetői nem látták szükségesnek
a régiekre való emlékezést.
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Idén aztán egy vezetői értekezleten Glaser-Hille Heidi cserkésztiszt, a lánycsapat egykori
parancsnoka, javasolta, hogy ezeket a megemlékezéseket megint
kezdjük és évenként folytassuk. A
javaslatot egyhangúan elfogadták
a vezetők, és megindult a munka.
Nem volt nagy meglepetés, hogy
az elmúlt 25 évben meglehetősen
nagy számban tértek haza cserkészek. Kapcsolatba lépni családjaikkal nem volt könnyű, különösen mert a tervezők a régi fényképtábla mellé újabb képtábla
megvalósítását kezdték, és ehhez
meg kellett szerezni a képeket is.
Bár a szervezés nehéz volt, az
ünnep 2016. november 12-én jól
sikerült. A családok és a csapatok
cserkészei igen szépen megtöltötték az Ifjúsági Otthon nagytermét.
Csukli Erzébet és Edvi István, a
két csapat parancsnoka üdvözölte
a jelenlévőket, és a szervező Heidi
magyarázta, miért fontos megemlékezni a hazatért cserkészekről.
Pelikán Anikó és Glaser János
tisztek, a két csapat legöregebb
cserkészei megemlékeztek „Patyi
néniről” és „Zolibáról” (Szalay
Zoltán és Pattantyús A. Károlyné
cst.) a két alapító parancsnokról.

Nemcsak a cserkészek, de a
szülők legnagyobb része is énekelte a „Hogyha nem szeretek,
nem vagyok én senki”. Ezt Szabolcs Atya folytatta a Szentírásból a Korintiakhoz írt Első Levél egy részét olvasva. Jánosbá
egy rövid emlékezése után a parancsnokok a hazatért cserkészek
nevét egyenként felolvasták, és
Pelikán Anikó rámutatott a ké-

pükre. Molnár Áron Tiszteletes
úr imája után Jánosbá felolvasta a Búcsútábortűz című verset,
amelyett 1993-ban, a csapatok
negyvenedik évét ünneplő Tiszaörvény melletti, magyarországi cserkészekkel együtt élvezett
tábor utolsó estéjén, a tábortűz
végén tartott szeretetkör előtti
olvasásra írt. Itt a vers nem arról
szólt, hogy el kell válnunk egy-

mástól, hanem, mert a hazament
cserkészekkel már csak akkor fogunk találkozni, ha az Úr minket
is haza hív.
Az ünnepély szeretetkörrel, a
tábortüzek végére illő Szellő zúg
távol énekkel és egy uzsonnával
ért véget.
Dr. Glaser János cscst.,
szöv. tb. elnök, volt 23-as cspk. ■

SZEMELVÉNYEK A 2016-OS ÉVI
JELENTÉSEKBŐL
●A
 Szövetség létszáma 2200 körül mozog. Hozzátéve a kihagyott cserkészvezetőket, a becsült létszám
2600 körül lehet.

● A Szövetség összlétszáma több éve emelkedő folyamatot mutat.
●A
 z egyes kerületek létszámai részben becsült számok, mivel egyes csapatok évi jelentésüket nem adták
be, így ezeknél a létszámok a régebbi adatok alapján feltételezettek. Tagolva:
			Létszám

Csapatok száma Jelentések beadva Csapatok átlag létszáma

Létsz. változás

I. ker., Európa		

500		

20

5 hiányzik		

31		

növekszik

II. ker., Dél-Amerika

100		

3

mind			

31		

nincs

III. ker., USA		

950		

29

3 hiányzik		

28		

növekszik

IV. ker., Ausztrália		

195		

6

mind			

28		

növekszik

V. ker., Kanada		

370		

13

mind			

27		

nincs

Megoszlás:

9,6% cscst. és cst.; 9,4% st.; 10,5% őv.; 167 fncs.; 9 vándorcs.; 70,5% cs. és kcs.

Tudtad-e, hogy Élő Árpád Imre (1903–1992) magyar származású amerikai sakkozó, sportvezető, fizikaprofesszor (nemzetközileg ismert Arpad Emrick Elo vagy Arpad
Elo) a sakkozói játékerő értékelését lehetővé tevő, róla elnevezett pontrendszer kidolgozója, Élő-pontrendszer néven. A kétszereplős játékokban, mint a sakkban vagy a góban
versenyzők egymáshoz viszonyított aktuális játékerejének mérésére létrehozott rendszer.
Rendszerét az 1960-as években az Egyesült Államokban kezdték alkalmazni, majd 1970ben a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) is bevezette.
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† HAZAMENTEK †
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!

(A szerk.)

Morgó 1968-ban

Leővey Katalin (Morgó) cst.
(Budapest, 1937 – Buffalo, New
York, USA 2016). Kisgyerek korában nemcsak végigélte Budapest ostromát, de mélységes nyomot hagyó személyes élményei
maradtak a nyomán. A hatéves
kislány gyerekkórházban feküdt,
amikor a szövetségesek lebombázták azt és az összedőlt falak
alól menekítették ki a mentők a
gyerekeket.
Morgó ahhoz a II. világháború
után menekült középosztályhoz
tartozott, amely az emigrációban
továbbvitte a magyar cserkészet
eszméjét. 18 évesen, kezdetétől
fogva bekapcsolódott az argentínai 39. Magyarok Nagyasszo-

nya lcscs. munkájába. Gyakor- tervezte és levezette a külföldi
lati, gyors döntésű cserkész volt. magyar cserkészet első, és tudNem volt olyan tábori munka tommal egyetlen lány mozgóvagy helyzet, amelyet ne tudott táborát. Nyolc napon keresztül
volna megoldani, építményektől minden nap az Adirondack hetérképolvasáson keresztül első- gyek egy-egy pontján táboroztak,
segélyig. Mindenkinek mindig magukon cipelve minden felszeott volt és segített – kevés szóval, relésüket és élelmüket, esőben
dörmögő hangon. Neve az 1958- és jó időben, minden nap újra
as patagoniai tábortól ered, ame- felépítve és lebontva szállásukat.
lyen a tábor vezetősége egy-egy Ez lett a résztvevők számára éleősvezér és törpe nevét kapta. Így tük legnagyobb cserkészélménye,
lett Katiból Morgó Töhötöm, és a amit még ma is, a csapat 50-ik
Morgó név aztán ráragadt a cser- évfordulójának megemlékezésén
lelkesen felemlítettek.
készeten túl, baráti körben is.
Kati Argentínában még orA Leővey család a 60-as évek
elején az Egyesült Államokba vosnak készült, ám az USA-ban
tovább emigrált, Buffaloban te- nem tudott azon a pályán malepedett le. Ott Kati belépett az radni. Mindenféle munkát elvál58. Toldi Miklós csapatba, majd lalt, kórházi takarítástól spanyol
részt vett az 1964-ben megvásá- egyetemi nyelvtanárságig, és kirolt fillmore-i cserkészpark első vívta kollégái, diákjai tiszteletét.
nagyszabású építésében, amikor Szívóssága és remek pedagógiKővári Lajos, Ubul bá vezetésé- ai ismeretei mellett elsősorban
vel egy kis csapat rendbehozta a önzetlenségét, empátiáját emelromokban levő fehér paraszthá- ték ki. Lányát, Buksit, példásan,
zat és felépítette a hexagon alakú teljes odaadással nevelte fel, és
első tábori barakkot. Ezeket ne- megérhette ennek gyümölcsét,
vezték el rögvest Fehér Háznak Buksi és családja odaadó szereés Pentagonnak. (A Fehér Ház tetét életének utolsó, gyötrelmes
sajnos nem állta meg az idő ron- szakaszában. Alzheimer kórban
gálását és az 1970-es évek végén hunyt el. Dr. Némethyné Kesserű
Judit cscst., szöv. tb. elnök ■
le kellett bontani).
1973-ban a New York-i 46.
Bánffy Kata lcscs. számára meg22

SZINTÉN ELHUNYTAK:
Gáspár Gyula fncs. (1926–
2016) 56-os forradalmár, a londoni magyar emigráció jeles
alakja, tiszteletbeli presbiter, az
Angliai Magyar Református Egyház Főgondnoka. Betöltötte a
Magyarok Angliai Országos Szövetségének pénztárnoki posztját,
és a Londoni Magyar Kultúrkör
elnöke volt. Vezetésével alakult
meg 1994-ben a londoni Kossuth Lajos cserkészcsapat, történelmileg negyedszer. Életművét
1992-ben a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével ismerték el. ■
Dr. Érdy Miklós fncs. (Zomba, Magyarország, 1931. június
2 – Sarasota, Florida, USA, 2017.
április 21). Orientalista, a magyar
őstörténet kutatója, több könyv
szerzője. Többek között, végigjárta a honfoglaló magyarok útját.
Hazáját 1956-ban hagyta el, New

Yorkba került, ahol vegyi dokto- forgalomirányítóként vett részt a
rátust, majd fogorvosi dilpomát Kanadai Cserkészszövetség tagszerzett. Résztvevője volt az jaként, magyar egyenruhában. A
1947-es moissoni világdzsembori Japánban tartott 13. világdzsemmagyar kontingensének. A 60-as borin 1971-ben a Szövetség egyeévekben aktívan bekapcsolódott düli, és a sajtó osztály képviselőa New York-i valamint a New jeként vett részt. A rendszerváltás
York-i körzet cserkészmunkájába. után, az akkori ipari miniszter
Többek között a 70-es években a hívására az Országos Idegenforvezetőjelölteket oktatta magyar galmi Hivatal vezetője lett – heföld- és néprajzból. Élete végéig lyettes államtitkári beosztásban
támogatója volt a Szövetségnek. – s mintegy egy éven keresztül,
Cserkész mivoltát mindig büsz- az 1994. évi kormányváltásig felkén vallotta. ■ Dr. Téglássy ügyelte az ágazatot. Élete végéig
Tamás fncs. (Budapest, 1937. Szövetségünk támogatója volt.
júl. 4 – Baltimore, Maryland, ■ Lapzártakor szomorúan érteUSA, 2016. okt. 24). Turisztikai sültünk, hogy 78 éves korában
szakértő. Családja a II. világhá- Clevelandban elhunyt Dolesch
ború után Argentínába emigrált. Dósa Mária cscst., a 34-esek
Ott lett cserkész a 12. sz. Kinizsi egykori oszlopos vezetője. A köPál csapatban. Onnan Kanadába vetkező számunkban emlékezünk
költözött, majd az USA-ban te- meg róla. ■
lepedett le. Emlékezésképpen az
1955-ös kanadai világdzsemborin
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