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MEGJELENIK

NEGYEDÉVENTE

MAGYAR CSERKÉSZ

KÖZELEDİ
ESEMÉNYEK
•
November 1 – 2
Központi tisztikonferencia
Harvest House
Buffalo, NY
•
November 8
Cserkészbál
Chicago, IL
•
November 14 – 16
Csapatparancsnoki győlés
Harshegy Cs. Park
Kastl Németország
•
November 15
Clevelandi regös csoport
35. évfordulo gála mősora
Cleveland, OH
•
November 22
Központi Cserkészbál
Hasbrouck Heights, NJ
•
Dec. 27 - Jan. 3
Nyári tábor
Sydneyi csapatok
Új Dél Wales, Ausztrália
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Clevelandi Cserkészbál
Idén az 52. hagyományos
Cserkészbálunkat a Hilton
Garden Inn, Carnegie bálteremben tartottuk.
A
fogadás után a 220 vendég
helyet foglalt a bálteremben,
majd a mősorvezetık Györky
Judit és Nádas Tas
köszöntették a vendégeket. A
bált a négy clevelandi
cserkészcsapat zászlóinak
ünnepélyes bevonu-lásával
nyitottuk.
Egyenruhás
cserkészek bevonultak a négy
csapat zászlójával, majd
mindenki elénekelte a
cserkész-indulót.

Györgyöt, Rátoni-Nagyné Valit és Pigniczky
Esztit. Ezután Bedy Balázs, a CSBK volt elnöke
és a III. kerület parancsnoka, visszatekintett a
CSBK 50 éves munkájára. Ezt követte a
”Cserkészbarát” Csodaszarvas Díj átadása, az
idei kitüntettnek, Kovács Marikának.

Horváth Mihály, Cleveland körzet
parancsnoka, egy pár szóval köszöntette a
vendégeket angolul és bemutatta Dömötör
Gábort,
a
Külföldi
Magyar
Cserkészszövetség alelnökét. Gáborbá egy
pár szót szólt a Clevelandi Cserkész Az édesapák már izgalommal várták, hogy
Barátok Körének (CSBK) munkájáról, bemutassák elsı bálozó leányaikat. Lányukkal
bevonultak, majd az édesapák átadták ıket tánc
aminek 50. évét ünnepeltük a bálon.
A finom vacsora után a mősorvezetık párjuknak. A nyitó táncot Mephamné Dolesch
A
bemutatták a bálrendezıket, Szélpálné Mária és Duna Kristóf tanították be.
közönség
nagy
lelkesedéssel
fogadta
a
11
nyitó
Daróczy Zsuzsát és Györky Jóskát, a
Éjfélkor, díszmagyarban
tiszteletbeli vendégeinket, Bedy Balázst és pár bemutatóját.
öltözött
Regösök
bemutattak
egy hagyományos
Szentkirályi Pált, és a csapatpalotást,
amelyet
Slattery
Kriszta
és Tábor
parancsnokokat, Hokky Pétert, Kovács
Mátyás tanított be.
A bálon a tánczenét Magyar
Kálmán és a Kontinentál TáncZenekar szolgáltatta. Nagyon jó
hangulat volt még hajnal fél
háromkor is, amikor a bál véget
ért.
Jó Munkát!
Szélpálné Daróczy Zsuzsa
Bál elnök
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30 éve regöstábor európában
zenészek a cserkészeknek is
megtanították a hegedő, a
brácsa, a bıgı meg a citera
használatát. Az érdeklıdés
óriási volt és nagy élvezettel
és igyekezettel gyakoroltak a
jövendıbeli zenészek. Lehet
hogy a tábor végére
mindenkinek a könyökén jött
már ki a „szélrıl legeljetek“
címő népdal, de az nem
számít. Biztos vagyok benne,
hogy az egyik vagy másik
bıgıs vagy hegedős itt
kezdte a pályafutását.
Esti csürdöngölö

Hej
regö
rejtem...

A regöstábornak nálunk
Europában nagy hagyománya
van. Ugyanis 30 év óta
minden évben megrendezésre
kerül a regöstábor. Konthur
Marikától 5 ével ezelött
Konthur Zoli és Kriszti vette
át a tábor vezetését és uj
kezde ményezésük nagy
sikerrel járt. Nemcsak kiváló
helyet találtak Erfurt melett,
de sikerült egy új
regösgenerációt felépiteniük.
Idén több mint 150 cserkész,
kiscserkész, felnıttcserkész ,
vezetı és vendég vett részt a
táboron. Az egész tábor
idejére zenekar kisérte a
tánctanulást. De nem csak a
tánchoz játszottak, hanem a

SUDOKU

MAGYAR

CSERKÉSZ

Még több zenét tanultak a
gyerekek a Magyarországról
jött zenemővészektıl. İk

fúvós- és vonóshangszereket
mutattak be nekünk. Persze
ık is játszottak a táncházban
és fı leg a moldo vai
táncoknak volt nagy a
sikerük. A sok zene mellett
volt még idı kézimunkázni
is. Faragás, bırözés,
mézeskalácsok és tojásfestéssél probálkozhatott
mindenki.
Szokás szerint a tábor a nagy
husvéti szer tar táso kkal
végzıdött. Ès habár husvét
hétfın volt vége a tábornak,
a locsolás azért nem maradt
ki.
Európai regösök
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Gyakorlati anyag
portyára
Fáramászás hurokkal
Vastag, egyenes fákra nem lehet fölmászni segédeszközök nélkül. A legegyszerőbb eszköz a kötél. Egy sima hurokkal
már több méter magasra is fel tudsz mászni.
1. Köss 3 m hosszú kötélbıl egy hurkot. Ehhez
használd az egyszerő kettest.
A hurok olyan hosszú legyen, hogy a fát
másfélszer körülérje.
A másik módszer, hogy állóhurkot kötsz a kötél
két végére. Leginkább kemény kenderkötél
alkalmas erre.

2. A kötelet kösd a fa köré.
Olyan magasra tedd, hogy a lábad bele tudd rakni.
Most állj bele a hurokba. Így már akár 3 m
magasra is elérsz. Ez sokszor elég is
táborépítésnél vagy kötélhíd építésénél.

3. Ha magasabbra akarsz mászni, akkor használj 3
hurkot. Kettıt a lábadnak és egyet a derekad köré.
Ahhoz, hogy a módszert használni tudd, kell egy
kicsit gyakorolni. Ki kell próbálnod, milyen
hosszúak legyenek a hurkok.
Tedd az egész súlyodat az egyik lábadra. Így a
másik hurok kilazul és magasabbra tudod tenni.
Most erre tedd a súlyodat, és a másik hurkot rakd
följebb. Közben persze a derékhurkot is följebb
kell tolni. Ezt nem szabad levenned, csak tolni,
mert ez biztosít téged.
Ha elérted a magasságot a kezeiddel tudsz
dolgozni, mert a derékhurok megtart.

Biztonsági eligazítás:
A fáramászás veszélyes. Csak felnıtt felügyelettel mászhatsz magasra.
5 m fölött célszerő a derékhurok helyett egy rendes beülıt használni, amit egy biztosító kötéllel biztosítanak lentrıl.
Jablonkay Péter cscst.
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Magyar cserkészek 55 éves jubileumi
atlétikai versenye

"Nem elég jóra
vágyni: a jót
akarni kell! És
nem elég
akarni: de
tenni, tenni
kell."
(Váci Mihály)

Egy gyönyörő június-i délelıttön elindultunk
Edison, New Jersey-be, hogy részt vegyünk a
már 55 éven keresztül megrendezett jubileumi
Ifj. Keresztes Béla Atlétikai Emlékversenyen.
Ez a hagyományos rendezvény a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség New York-i
körzetének évi atlétikai versenye. Elnevezését
1968-ban a fiatalon elhunyt ifj. Keresztes Béla
(1946-1966) cserkészvezetı emlékére kapta.
Férjemmel és három lányommal 10 hónappal
ezelıtt költöztünk Amerikába, és már ittlétünk
legelején nagy hatással volt ránk a garfieldi
(New Jersey) magyar közösség. Az általuk
szervezett programokon úgy éreztük magunkat,
mintha egy nagy magyar családba csöppentünk
volna bele.
Ezen a reggelen sorban érkeztek a résztvevı
családok, szervezık és szurkolók a Thomas
Edison Park atlétikai pályájához, ahol a verseny
megrendezésre került. Hőtıládákkal és
camping székekkel felszerelve próbálta magát
mindenki a lehetı legárnyékosabb helyen
kényelembe helyezni.

"A haza örök, s
nemcsak az
iránt tartozunk
kötelességgel,
amely van,
hanem az iránt
is, amely lehet,
s lesz."
(Kossuth Lajos)

A három helyrıl (New York, New Brunswick
és Garfield) érkezı öt cserkészcsapat tagjai
többféle versenyszámban mérhették össze
erejüket, lányok és fiúk külön-külön
korcsoportokban. A versenyszámok közt
szerepltek a hárompróba (rövidtávon futás,
távolugrás, súlylökés ill. fiatalabbaknak
labdadobás), lányoknak 400 m-es síkfutás,
fiúknak az 1 mérföldes síkfutás és a
csapatoknak 4 x 100 m-es váltófutás. Sıt a
felnıttek részére rendezett 1
mérföldes síkfutásban sok
lelkes felnıtt is részt vett.
Azér t i s vo l t na g y
teljesitmény ez minden
versenyzıtıl, mivel rettentı
hıség volt, a hımérı a 38
celsius fokot súrolta.
Amit igazán értékelni
tudtam, mint a közösségnek
egy új tagja, az a verseny
fantasztikus szellemisége
volt. A csapatvezetık olyan
izgalommal drukkoltak
cserkészeiknek, mint a
szülık
a
saját

MAGYAR

CSERKÉSZ

gyermekeiknek. Az a sok ember, aki odajött
hozzám, mint “újonchoz” és beszélgetett velem,
általuk tényleg úgy éreztem, mintha már én is
régen ehhez a közösséghez tartoznék.
A nap végén összegyőltünk az árnyékban az
eredményhirdetési ceremóniához. Sokan nyertek
érmet, de végül is mindeki nyertes volt, aki részt
vett a versenyen. Mivel jubileumi év volt, a
közremőködık közül sokan elismerı oklevelet is
kaptak. A csapatvándordíjat az idén a fiúknál a
New Brunswick-i 5. sz. Bornemissza Gergely
cserkészcsapat, a lányoknál pedig a garfieldi 38.
Rozgonyi Cicelle leánycsapat nyerte.
A verseny sokoldalúságát jelzi, hogy több mint 40
cserkészvezetı, szülı és a cserkészet iránt
érdeklıdı és az atlétikával hivatásosan is
foglalkozó személy teljesített önkéntes szolgálatot
a külföldi magyar cserkészetnek eme egyedülálló
atlétikai versenyén. Meglepett és jó érzéssel töltött
el, hogy sokan már akár 10, 20, 30, sıt 50 éve
szolgálják e nemes ügyet. Valamennyien büszkén
és mosolyogva álltunk ott a Magyar Himnuszt
énekelve. Egy élménnyel mindnyájan gazdagabbak
lettünk.
Örülök, hogy része lehetek ennek a közösségnek,
amelyik példát mutathat bárhol a világon, akár
Magyaroszágon is.
Jövıre is ott leszünk!
Kapoorné Barsi Katalin
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AKADÁLYVERSENY FILLMOREBAN:
230 CSERKÉSZ TESZ PRÓBÁT
ÉS EGYBEN ÁTÉLI A 48-AS SZABADSÁGHARCOT

A cserkész nagy próbatétele az évi akadályverseny.
İrsével akkor mutatja be az év folyamán elsajátított
elméleti és gyakorlati ismereteket.
De egyben átéli a magyar történelemnek egyik szakaszát
is. Mert az akadályverseny feladatai abba a történelmi
korba vannak beépítve. Cserkésztudását – a természtben
való élést, az elsısegélyt, híradást, nyomolvasást, az
építmények készítését, a tőzgyújtást, szabadtőzön fızést
és sok mást – egy kerettörténet szereplıjeként kell
felhasználnia.
Sok verseny-ırs már pénteken érkezett a Sík Sándor
Cserkészparkba, a többiek szombat hajnaltájt futottak be.
Cleveland, Hamilton, Toronto, New York, Garfield,
Montreal, New Brunswick, Buffalo és Washington DC
voltak képviselve.
Az ünnepélyes megnyitás bevezette a kerettörténetet: az
1848-as szabadságharcot. Megismerték a versenyzık – a
toborzóra odasereglett katonák – Kossuth Lajost, Jókai
Altáborparancsnokok jelentése
Mórt és Petıfi Sándort. Tudomásul vették feladataikat és
Görgey Arthúr parancsára máris indultak azoknak eleget tenni. Kezdıdött az akadályverseny!
A gyönyörő, napsütéses erdın és réteken keresztül két akadálypálya vezetett. Az egyik a fiatalabbak számára, a másik az
idısebbek, tapasztaltabbak próbatételére. Ötletes, a szervezık által jól kigondolt akadályok voltak, amelyek egyrészt a
cserkésztudás terén, másrészt a történelmi keret ismeretének terén tették próbára a versenyzı ırsöket. Ugyanis már hónapokkal
azelıtt minden csapat megkapott egy füzetet, amelybıl megismerhették 1848 szabadságharcának elızményeit, kirobbanását, a
12 pontot, a történelmi személyeket, valamint a harcok lefolyását. A gyakorlati cserkésztudást pedig az év folyamán, a
csapatuk rendszeres összejövetelein, kirándulásain,
táborain sajátították el.
Este, a verseny végeztével, vacsora és istentisztelet
után, 230 magyar cserkész győlt a hatalmas tábortőz
köré, hogy a ragyogó csillagos ég alatt énekeljék
népdalainkat és egymást szórakoztassák találékony
tábortüzi számaikkal, szereplésükkel.
Másnap délelıtt került sor az izgalommal várt
díjkiosztásra,
ahol
Kossuth
Lajos
és
az
akadályverseny szervezıi kitüntették a legjobb
eredményt elért ırsöket. Aztán a csapatok elindultak
városaik, otthonaik felé, miközben a rendezık
megelégedéssel állapíthatták meg, hogy ismét sikerült
cserkészeink számára egy tanulságos, emlékezetes
élményt nyújtaniuk.
Dömötör Gábor

Zászlófelvonás az akadályversenyen
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Téli tábor Ausztráliában
bizony sokszor már elfelejtjük, hogy ezek milyen
fontosak egy jó tábor menetéhez.

Cserkészek játék
közben

Remélem senki sem unja ezeket a tábori
beszámolóimat, de olyan jól érezzük
mindig magunkat, hogy úgy érzem, meg
kell osztanom az élményeket azokkal, akik
nem voltak velünk.
Az 52. sz. Hollós Mátyás felnıtt csapat
csaknem teljes létszámmal (16
felnıttcserkész, 7 cserkész, 3 kiscserkész
és 3 kutya) töltött egy igen kellemes,
érdekes, változatos hosszú hétvéget a
cserkészparkban.

A cserkészet
mint életforma,
harc
önmagunkkal
halálunk órájáig .

Táborparancsnokaink Bakos Jancsi és
Anikó, elsı táborukat nagyszerően
megszervezték, elıkészítették és
levezették. Mindnyájunknak jól jött, hogy
Jancsi elimételtette velünk a kötelezı
indulókat, imákat, formaságokat, mert

Napi munkater veink változatosak és
mozgalmasak voltak.
Táborparancsnokunk
részletesen mesélt, Mátyás királyról, a mondást,
hogy „meghalt Mátyás király oda az igazság”,
most már megértettük, mert megismerkedtünk a
mondákkal, melyek fennmaradt ebbıl a korból.
Majd mozgás következett, kitisztítottuk a
bejáratot, aztán népi játékokkal szórakoztunk.
Be kell vallani, hogy ez jobban való a fiataloknak,
mint nekünk felnıtteknek, többen pórul is jártunk
és sántikáltunk egy darabig, de megérte, mert
ismét gyermeknek éreztük magunkat ha csak egy
rövid idıre is. Közben folyt a fızés, sütés, a friss
kenyér illata becsalogatott mindenkit a konyhába,
csoda hogy a vacsorát mégis el tudtuk
fogyasztani. Késıbb az egész társaság nagy
sétára indult, hogy összeszedjük a fát a
tüzeléshez, mert beállt a hideg.
Élveztük a
tábortőz melegét, ami igaz az igaz, télen sokkal
kellemesebb és hangulatosabb egy tábortőz.
Esténként sokáig daloltunk, meséltünk,
beszélgettünk, tervezgettünk és melegedtünk a
tőz körül.
Gyorsan elrepült a három nap, jó volt, mert
módunkban volt kikapcsolódni a mindennapi
életbıl. Pihenés, felüdülés, szeretı légkör: mi
más kell még ahhoz, hogy kellemes és jó
emlékekkel menjünk haza?
Jó munkát!
Kovássy Marianne cscst.

gróf Teleki Pál

Csoportkép a
tábor
résztvevıivel

MAGYAR

CSERKÉSZ
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Ha ránézel ezekre a rajzokra, bizonyára magadnak is szeretnél ilyen pompás krokodilust és arab telivért. Elárulom, hogy te is
szerezhetsz magadnak ilyent, ha ügyes vagy.
Mi kell a krokodilushoz? Két trapézalakú deszka (méret tetszés szerint, csak arányos legyen, lásd rajzot) bırfogantyúkkal. Ez a két
állkapocs. Oldalaikra "cikk-cakk" alakban kivágott kemény kartonlapot szegezhetsz, esetleg lombfûrésszel csinalhatod meg ragadozó ismerısünk fogsorait.

Néhány arany "mőfogat" is festhetsz. A felsı állkapocsra két papirtölcsért szerelsz, lángot fúvó orrlyukaknak. Ha mindezekkel
elkészültél, zöld vagy barna színû zsákvásznat kerítesz (kiszolgált szalmazsák is jó). Elıször a krokodilus fejének felsı részét
szabod ki. Legjobb, ha valaki kezébe veszi a két állkapcsot (lásd rajz),melyet esetleg bırsarokkal össze is erısíthetünk a
"torkánál". Most leborítod a vászonnal s odaszegezed a felsı állkapocs széléhez. Az alsó állkapocsnál körülbelül ugyanígy
csinálod, de ügyelj, hogy két lyuk legyen a két lábnak s, hogy a felsı meg az alsó vászonrész összeérjen.
A farokrész már könnyebben készül. Fakarikákat szerzel, vagy magad készítesz drótból, persze nem egyforma nagyságut, hanem
fokozatosan kisebb átmérıjüt. Ezeket borítod be a zsákvászonnal. A farok hossza természetesen a rendelkezésünkre álló vászon
nagyságától függ. Minél hosszabb, annál jobb. A sárkány száját vérvörösre fested, ugyszintén az orrlyukait is. A szemnek két lyukat vágsz, hogy nagyobbnak lássék, körülötte lefested fehér festékkel, esetleg vörösseI is.
A fej egyik oldalát ne varrd össze, mert ott bujik be a krokodil "motorja", a névtelen szereplı. Csak a "bemenetel" után öltsük
össze, vagy tüzzük meg biztosítótûvel. A szereplı hosszú harisnyát húzzon, hogy ne lát szódjék ki a nadrágja. Hogy a farok merevségét mozgás közben is biztosítsuk, a végére valamilyen súlyt köthetünk.
Az arab telivér elıállítása már sokkal könnyebb.
Kiválasztjuk a csapat két legmarkánsabb tagját,
letakarjuk ıket pokróccal vagy sátorlappal, (minél
cifrább színő, annál jobb). Az elıadó kezébe adjuk
a lófejet (rajzpapírból könnyen elıállithatjuk, s
botra szegezzük). A hátul álló derékszíjába viszont
egy seprût dugunk. Ideális lófarok. Cipıinket
körültekerhetjük valami zsákfélével, hogy paták
lászatát keltsék.
A lovag öltözéke egyéni izléshez igazodik.
Állatainkkal különféle mutatványokat végezhetünk.
Paripánk mint cirkuszi ıstehetség is bemutatkozhat.
Ilyen módon más állatokat is meg lehet formázni.
Próbáljátok ki magatok is.

Magyar Cserkész
Külföldi magyar cserkészek lapja.
Megjelenik negyedévente
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435, USA

Pillanatképek a
multból

Szerkesztıbizottság:
Szerkesztı: Szórád Gábor cscst. (Newfoundland, NJ)
Munkatársak: Benkı Zoltán cscst, Dala Irén cscst. Glaser János
cscst, Lendvai-Lintner Imre cscst., Zólyomi Kati cst.

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

www.kmcssz.org

Csatakiáltások a magyar
cserkésztáborokból
Tyő azt a rusnya béka fejő teremtésit annak a fügefán termett
kontyos öregapádnak.

Ciké caké ciké caké hej hej hej

Ka-ka-ka kacsa

Mit varrsz mit varrsz

Li-li-li-li liba

Papucsot Papucsot

Kacsa liba, liba kacsa KVAK

Kinekneknek kinekneknek
Uraknaknak Uraknaknak

Ki van itt, mi van itt, á-á-á,

Háp, háp, háp kacsa

Sárgacsırő cserkészendır, rá-rá-rá.

Csip, csip, csip, csibe.

Csihipuhi, csihipuhi, dá-dá-dá,

Háp-csip, háp-csip

Elmehetsz a sivatagba, pá-pá-pá.

Kacsa csibe kacsa csibe KACS.

Tóóóóbiás? Miiiit csinálsz?

Vezetı: Hát a nénéd él e még?

Tóbiás? Miiiit csinálsz?

Tagok: Hát a foga épp e még?

Csinálom a csizmám csizmám csizmám

Közösen: Rád e, Rád e, Rád e?

Csinálom a csizmám csizmám csizmám.

Rád e vicsorítja még!

