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Rubik kockák és Hidrogénbombák
Az USA-ban és Kanadában élő cserkészeink nagy próbatétele
az évi akadályverseny. Ez ad alkalmat az őrsnek és a
cserkésznek, hogy megmutassa az év folyamán elsajátított
elméleti és gyakorlati ismereteit. Az akadályverseny
feladatait egy adott történelmi keretben építjük fel, ezáltal a
cserkész egyben átéli a magyar vagy cserkész történelemnek
egyik szakaszát is. Cserkésztudását – a természetben való
élést, az elsősegélynyújtást, híradást, nyomolvasást, az
építmények készítését, a tűzgyújtást, szabadtűzön való főzést
és sok mást – egy kerettörténet szereplőjeként kell
felhasználnia.
Az idei akadályversenyre háromszáz cserkész érkezett a Sík
Sándor Cserkészparkba (Fillmore, NY) május utolsó
hétvégére a következő városokból: Cleveland, Hamilton,
Buffalo, Toronto, New York, Ottawa, Garfield, New
Brunswick és Washington, DC.
A hétvégi tábornak a keretmeséje a híres magyar
feltalálókhoz és tudósokhoz fűződött. A zászlófelvonásnál
Rubik Ernő (a Rubik Kocka vagy Bűvös Kocka logikai játék
alkotója, Nádas János alakításában) fogadta az őrsöket. Óriási, hat láb magas, fából épített iPhone
mobil telefonon át megadta az őrsöknek a feladatukat: egy időgép használatával keressék meg a
gonosz ellenfelet, a Doktor Nem-et, és szerezzék meg az ellopott időgép radioaktív üzemanyagát, a
pannoannominiumot.
Minden korosztály (10-12, 12-14, 14-18 évesek)
más-más feladatot kapott: elsősegély nyújtás,
iránytű használat, távolság becslés, állatnyom
olvasás, csomózás, stb. Az akadályokkal teli
pálya kihívást jelentett az őrsök számára. Több,
mint 30 őrs vonult el a szalagokkal megjelölt,
erdei ösvényen, ahol személyesen találkoztak sok
híres magyar feltalálóval és tudóssal. Segítettek
Teller Edének hidrogénbombát ellenőrízni, SzentGyörgyi Albertnek aszkorbinsavat, vagyis Cvitamint feltalálni, Irinyi Jánosnak tüzet gyújtani,
Galamb Józsefnek Ford T-Modell-t építeni. Nagy
élmény volt a cserkészek számára átélni a sok
híres találmány felfedezését.
Vacsorára paprikás krumpli várta a legfiatalabb
cserkészeket és az idősebbek pedig tűzön fóliában meg bográcsban készítették saját vacsorájukat.
Este a tábortűznél Rubik Ernő újra megjelent és hozta magával Doktor Nem-et. Az időgép
használatával elküldte az ellenfelet az őskorba, ahol a barlanglakók viccessen megkergették. Népdal
éneklés között a korosztályok előadták saját cserkész találmányaikat.
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Másnap misével kezdődött a nap a fenyőkatedrálisban. Mise után a zászlófelvonásnál a szervezők
kitüntették a legjobb eredményt elért őrsöket és jutalmul átadtak egy Rubik Kockát a legjobb őrsöknek. A
következő városokból nyertek első díjat: Buffalo, Cleveland, Garfield, New York és Toronto.
Büszkék vagyunk a cserkészekre, nagyon jól teljesítettek és szép eredményeket értek el ezen a hétvégen.
Megmutatták, hogy tényleg többet érünk el ésszel, mint erővel.
Varga Imre, Pittsburgh, PA és Nádas János, Oak Ridge, TN

Többször változott a tervezett dátum, az egyházközségi rendezvények tumultusa miatt, de végre
húsvét után egy héttel állt rendelkezésünkre a montreáli Mindszenty terem. Izgalommal fogtunk neki a
készületeknek, de jó munkánknak meglett a
gyümölcse. Telt házzal ünnepeltük a magyar
cserkészet 100 éves születésnapját, ezzel a vacsorával
lezárva évi eseménysorozatunkat.
Az ünnep nyitását emelte a két csapatzászló
bevonulása és az, hogy a vendégek együtt énekelték
velünk a cserkészindulót. A parancsnokok
nyitóbeszédeit és üdvözleteit követte az asztali áldás,
és a várva-várt fínom étel. Cserkészlányaink és fiaink
szorgalmasan, ügyesen, szolgálták fel a közel 300
vendégnek a bőséges vacsorát. A hangulatos és
talpalávaló zenét újból az Ottawából eljött
cserkészszülő házaspár biztosította. Mindenkinek
tetszett a sok magyar nyelven előadott táncdal, és a
velejáró szórakoztató muzsika.
Ez alkalommal a parancsnokok külön felköszöntötték Glaser János bát és Pelikán Sanyi bát, akik
mindketten az idén töltötték be a 80.ik születésnapjukat. A vacsora után cserkészeink is átöltöztek ’civil’be és boldogan táncolhattak a maguk kedvére. Kellemes volt látni a sok fiatalt a teremben, hiszen ők a
jövő, ők az utánpótlás.
A bőséges desszertes asztalra való sütemény zömét a cserkész szülők adományozták erre az alkalomra is.
Mindenki a maga kedvére válogathatott a fínomnál fínomabb süteményekből, gyümölcsökből.
Köszönet jár mindazoknak, akik önfeláldozóan vállalták ennek az
eseménynek a megrendezését, a sok segítő kezeknek, és nem utolsósorban
a vendégeknek, akik jelenlétükkel ez évben is támogatták csapatainkat.

Egy szép mondás hangzott el az egyik nyitó beHNB)GO:Cp–FGNTD:OHC –F:HTNH
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Kiscserkészeknek

Hány különbséget találsz a képen?

Kösd össze a betüket és kapsz egy szép kis
állatot ajándékba
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LOS ANGELES-I

NEMZETKÖZI CSERKÉSZNAP
2011 április 9.-én megtartottuk a már hagyományossá vált évi
nemzetközi cserkésznapot a La Crescenta városban lévő
Crescenta Valley Community Parkban, ahol körülbelül 95
magyar, lengyel, litván és örmény cserkész vett részt egy
félnapos programon. Magyar oldalról a 8-as számú Juliánus
Barát (Kass Pál cspk.), a 17-es számú Könyves Kálmán
(Latkóczy-Osváth László cspk.), és a 49-es számú Árpádházi
Boldog Erzsébet (Baltay Julcsi cspk.) cserkészcsapatok
szerepeltek. A cserkészek mellett jelen volt kb. 35-40 vendég
és szülő is. Sajnos a közelmúlthoz képest jelentősen (fele
annyi) kevesebben voltunk ebben az évben - talán a váratlanul
és hirtelenül lehűlt időjárás miatt.

A program zászlófelvonással és a különböző nemzetiségű
cserkészindulók eléneklésével kezdődött. Aztán pedig négy
kiscserkész és nyolc nagycserkész állomásra osztva, két óráig
ügyességi és nemzeti tudást terjesztő versenyeken,
akadályverseny módra, vettek részt a cserkésztagok.
Mindegyik őrs magyar, lengyel, örmény és litván
Zászlók bevonulása
cserkészekből állt, így a cserkésztagok jobban megismerhették
egymást. Itt meg kell említenem, hogy több nem magyar cserkészvezető nyiltan megjegyezte, hogy a Schachinger Tamás
által megszervezett ‘kötélhíd’ magyar állomás volt a legvagányabb. Csak így tovább
Tomi!
Az akadályverseny után mindenki vacsorázott. Mivel a litvánok voltak a vendéglátók
(“host nation”) ebben az évben, a vacsora jó részét ők készítették. Nagyon jól esett a meleg
főtt étel a szeles, hideg nap végén. Vacsora után pedig tábortüzet tartottunk, ahol mindenki
sokat nevetett és énekelt. Népdalok eléneklése mellett több tábortüzi mókát is bemutattak a
cserkészek.
Ami az esemény történelmét illeti, az első nemzetközi cserkésznapot 37 évvel ezelőtt,
1974-ben tartották meg Los Angeles-ben. Még a 70-es évek elején egy Bob Stoessel nevű
BSA amerikai cserkészvezető és egy Vladimir Baleika nevű cseh cserkészvezető
megalapították az “International Fellowship of Former Scouts and Guides” nevű
szervezetet, amelyhez csatlakoztak magyar, litván, lengyel, észt, cseh és lett cserkészek.
Ez a csoport 1974-ben megszervezte az első nemzetközi cserkésznapot. 5 évvel később
orosz és ukrán cserkészek is csatlakoztak, valamint amerikai cserkészek.
Sajnos, ahogyan az évek teltek több etnik cserkészcsoport kiesett az eseményből, sőt
rendszeres működésük teljesen megszűnt dél Kaliforniában. Mára csak négy csoport
maradt meg: magyar, lengyel, örmény és litván. Az örmények 2005-ben csatlakoztak
először és azóta lelkes pártolói ennek az eseménynek. Talán az ukránokat, akik az elmúlt
években csak egyszer vettek részt, az ötödik csoportnak lehetne számítani. 1974-től 2002ig a nemzetközi cserkésznapot mindig bent, általában egy templom termében, tartották
meg. De 2003-ban a los angeles-i magyarok vakmerően ezt megváltoztatták és a
nemzetközi cserkésznapot áthelyezték kintre és egy parkban szervezték meg. Ennek olyan
nagy sikere volt, hogy a következő évben, 2004-ben, kétszer annyi cserkész jelent meg,
hogy az eseményen részt vegyen. Máshogyan megfogalmazva, mindenki nagyon jónak
találta azt, hogy az eseményt egy parkban tartjuk meg.
A nemzetközi cserkésznap több féle módon járul hozzá pozitívan a cserkész élethez, de
talán a legnagyobb előnye az, hogy a mi tagjaink látják, hogy vannak más nemzetiségű
cserkészek is, akik épp olyanok, mint mi magyarok. Látják, hogy ők is olyan gonddal
küzdenek mint mi, és hogy ők is probálják mindenféle módon tovább fenntartani az etnik
identitást. És hát persze sok új barátság született a nemzetközi cserkésznapon. Már alig
várjuk mindannyian a jövő évi los angeles-i nemzetközi cserkésznapot!
Latkóczy-Osváth László, Hollywood, Kalifornia
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VIDÁM ANYÁK NAPJÁT RENDEZTEK A CSERKÉSZEK
MELBOURNE, AUSZTRÁLIÁBAN
„Úgy szeretném meghálálni,
vagy legalább megpróbálni,
Mit értem tett az én anyám”

Anyák napja egyik kedvenc ünnepünk az évi kalendáriumban. Itt van alkalmunk családi körben, aránylag kevés izgalommal töltött
készülődés nélkül, találkozni, elbeszélgetni és ünnepelni. Idén különös örömünk volt, hogy olyan sok volt a vendég; ebből is látszik,
hogy fejlődnek a csapatok és számíthatunk a társadalom támogatására.
Ismét nagyszerű volt az ebéd, változatos, ízletes és bőséges. Nehéz lesz valaha is meghálálni a rengeteg munkát, melyet a
cserkészszülők beleadnak ezekbe az ebédekbe. Talán némi köszönet látni a sikert és a sok megelégedett vendéget.
Ebéd után aztán kezdődött a műsor. Elsőnek az óvodás kiscserkészek mutatkoztak be egy énekszámmal. Az új kiscserkész Bagoly
őrs besegített, majd előadták az „Én elmentem a vásárba félpénzzel” kilenc változatban, igen nagy sikerük volt. A leány őrs tréfás
jelenete után következett a fiúk igen ötletes mesejátéka. A Hófehérke és a hét törpe mesét írták át, mint Hóvirág és a hét törpe- virág.
Nagyon ötletes volt, rengeteget kacagtunk, a vége különösen jó volt, mikor Hóvirág egy csóktól nem éledt fel, hanem meg kellett
locsolni, persze csak képletesen. A délután fénypontja a Bagoly őrs tagjait illeti. Most kapták meg a pöttyös nyakkendőt (a
kiscserkész igéret elötti jelzés, hogy a tágabb cserkészcsalád tagjai lettek) és a vezetők kézfogással üdvözölték őket a nagy
cserkészcsaládba.
De még nem volt vége az ünneplésnek: most adtam át az Amerikából hozott kisbarnaki Farkas Ferenc emlékérmeket. Röviden
ismertettem kisbarnaki Farkas Ferenc életét és működését. Az 1933-as Gödöllői Világjamboreen gr. Teleki Pál főcserkész úr
jobbkeze volt. Mint magas rangú katonatiszt harcolt a II Világháborúban és miután a háború után ő is kénytelen volt elhagyni az
országot, főcserkész esküjéhez híven élete végéig vezette és irányította külföldön a magyar cserkészetet.
Végül a cserkészek átadták ajándékaikat és virágaikat az édesanyáknak köszönetük és hálájuk jeléül.
Kovássy Marianne, Monbulk, Victoria, Ausztrália

A melbournei csapatok cserkészei vidám programmal
kedveskedtek az edesanyáknak
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hangszer- és hanggyűjtő. Lelkesítő bemutatót tartott és ellátott a többi zenésszel együtt a tánctanuláshoz, valamint a
táncházak alatt muzsikált.
Kérdezhetnénk, hogy mindez szép és jó, de mitől volt ez cserkésztábor??? Igen. Reggel a napostiszt kedvétől, egyéniségétől
és hangulatától függő ébresztőt természetesen a nem annyira kedvelt reggeli torna követte. Mindezt hajnali hét órakor!
Majd a nehézkes készülődés után zászlófelvonás, ima, napiparancs. Szerencsére a bőséges reggeli után folytatódott a már
fentebb említett programok valamelyikével a nap. Közben-közben volt éjjeli séta, rohampálya, sok-sok népi- és egyéb játék,
tábortüz és bemutató. Jutott idő korcsoportonkénti irodalmi estre és sok komolyabb beszélgetésre, esti összeülésre is. Ebben
nagy segítségünkre volt Steffen Attila ref. lelkész, aki maga is fiatal lévén, nagyon hamar megtalálta a hangot a
cserkészekkel. Az estéket imával és zászlólevonással fejeztük be, majd a nem annyira kedvelt „takarodó“ parancs hangzott
el….
Még nem említettem, de biztosan mindenki tudja, hogy ez a tábor mindíg a Nagyhétben van, tehát az elmélkedések és egyéb
lelki témák is kiemelten jellemzőek rá. Jó alkalom ez arra is, hogy az általános életünkből kiszakadva, ha csak egy rövid
időre is, de Istennel és a hozzá fűződő kapcsolatunkkal fogalkozzunk.
Az ünnepnapokra sok vendég érkezett: családok, nagyszülők és kisbabák, no meg még egy pár zenész is gazdagította a
tábort. Csodálatos népviseletbe öltözve, körmenettel mentünk a templomba. A feltámadási mise után végre ünnepi vacsora
következett: sonka, tojás, kalács és torta, s minden más, amire (főleg a böjti nap miatt) már annyira vágytunk!
A tábor csúcspontja is végre eljött: Az esti táncház kezdetén mindenki bemutathatta, hogy mivel töltötte a napjait a tábor
alatt. A kézműves munkák ki lettek állítva, és jöttek sorban a táncbemutatók. A lányok két csoportja karikázót mutatott be,
míg a fiúk verbunkot és legényest táncoltak. Aztán a táncház (az idősebbeknek) oly későig tartott, hogy az utolsókat már a
kakas küldte aludni és a Göncölszekér is fordult egyet! Vasárnap hasonló elfoglaltságok voltak, de közben még egy tartalmas
előadás is elhangzott Liszt Ferencről. Húsvéthétfőbe nyúlott Kornélbá megéneklése és a hajnali énekek sora is. „A hajnali
csillag ragyog…” S persze ez így is volt!
De reggel korán kellett ám kelni! A gyors pakolás és rendcsinálás mellett még a fiúk az ilyenkor szokásos dolgokra is
gondoltak: igen, a locsolásra! Minden fiú más-más verssel kért engedélyt a leányoktól a locsoláshoz, melyet a lányok sikítvavisítva, de örömmel fogadtak! Elhangzott a Himnusz, levontuk a zászlót, majd a legkeservesebb dolog következett: a búcsú.
Lelkes cserkészvezetők, támogató szülők, érdeklődő cserkészek, sok-sok jóakarat, áldozatot vállaló zenész, kisegítő,
konyhás, nagyszülő, előadó segített abban, hogy ebben az évben is megismételhessük a csodát, ami ma már nem is olyan
természetes: egymásért, együtt jó munkát végeztünk! S a jövőben? Természetsen újra együtt, újra itt!
Joblonkay Lydia, Stutgart, Németország

Pillanatképek a regös táborból

Magyar Cserkész
A külföldi magyar cserkészek lapja.
Megjelenik negyedévente.
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435, USA
Szerkesztıbizottság:
Szórád Gábor cscst. (szerkesztı)
Glaser János cscst., Lendvai-Lintner Imre cscst..

A bostoni csapat
táborában

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

A KELETI PARTVIDÉK CSERKÉSZEI EGYÜTT KIRÁNDULTAK
2011 április 30-án NY-i körzetünk közel nyolcvan cserkésze és vezetője
összejött, hogy íme másodszorra megtartsuk a csapatparancsnokok által
szervezett Közös Tavaszi Kirándulást. A kirándulás helyszíne a Harriman State
Park közepében rejlő Tiorati táborhely volt, melynek vadregényes tája és a
Tiorati tóra kilátó sziklái, igencsak csodás látványt és élményt nyújtottak
cserkészeinknek! A táborverés, ha nem is zökkenőmentesen, de vidáman és
gyorsan lezajlott. Legjobb kedvvel a tábori konyhát állítottuk fel, melynek
főszakácsa, Kelemen Bibor, a finomabbnál finomabb ételekkel csillapította
étvágyunkat!
A hétvége alatt bőven volt részünk a mosolygásra is: ügyességi versenyekkel
ingereltük a cserkészek fantáziáját; az utakon félkilométeres autókaravánunk
kígyózott végig a szombati misére; a szombat estét pedig a hagyományos és
mindig hangulatban gazdag tábortűzzel zártuk!
Népijáték a táborban

Körzeti parancsnokunk,
Marshall Tomi, meglepte táborunkat vasárnap délutáni látogatásával.
Legnagyobb meglepetésünk, viszont, Teller Ede, nobel-díjas fizikus részvétele
volt, aki kirándulásunk nyitásánál komoly hírrel várt minket : “Veszélyben a
magyar nemzet és elsősorban a magyar tudomány!” Ezért megfogadtuk, hogy
minden erőnkkel megvédjük Ede bát és a magyar tudósokat! Fogadalmunk,
viszont, kudarcot vallott : az éjszakai sötétségben az ellenség elvitte, elhurcolta
Ede bát. Őrségünk, a hirtelen támadó túlerővel szemben pedig, képtelennek
bizonyult.
Minden reményünk, hogy épségben van Ede bátyánk és ha a sors úgy hozza, a
közel jövőben viszont láthatjuk. Addig is mindig észben tartjuk bölcs szavait :
“Félni nem kell, de óvatosnak lenni igen.” (Hála Istennek Ede bával találkoztunk
az idei akadályversenyen is.) szerk.
Meg szeretném köszönni minden garfield-i, new york-i, new brunswick-i, és
boston-i vezetőnek aki a hétvége sikeréhez hozzájárult. Öröm volt ismét együtt
lenni, együtt cserkészkedni és bizonyságot tenni arról, hogy egységben az erő!

A számháború sem maradhatott ki
Pándi Árpád, New York, NY

