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60 éve volt az első
emigrációs
vezetőképző tábor

Az alábbiakat Marosi Attila ”A
Magyar cserkészet az emigrációban
1946 és 1956 között” c. könyvére
alapoztunk kiegészítve Beodray
Ferenc cscst. telefonbeli interjújával.
A első emigrációs vezetőképző tábor
előzményeit az alábbi bevezetővel illusztráljuk.
Beodray Ferenc 1946-47. évi naplója szerint így
emlékszik Bodnár Gábor ”beszervezésére”: „Nemcsak Tann
és környékén, hanem Pfarrkirchen-ben még Bodnár Gábor
bekapcsolódása előtt is volt egy őrsöm Bíró György
vezetésével. Ő volt az aki felhívta a figyelmet arra, hogy van
itt egy férfi, aki azt mondja, hogy ő is cserkész volt. Kértem,
hogy hozzon össze vele, mert szeretném megismerni. Bíró
György ezt elintézte. Így ismertem meg Bodnár Gábort, és
hívtam meg húsvéti passaui vk. táborba.” Ugyanerre az
eseményre Bodnár Gábor így emlékezett vissza: „Egy szép
tavaszi, márciusi napon, 1947-ben a pfarrkircheni Stadt
Brunnen-nél, cserkészjelvényes fiú köszöntött rám, harsány
Jó munkát-tal. Bemutatkozott: „Beodray Ferenc vagyok.
Hallottam, cserkészvezető voltál otthon, sőt, a nagytanács
tagja is. Szeretném, ha a jövő hónapban rendezendő
vezetőképző táborunkra eljönnél előadónak. Passau-ba!”
Meglepődve néztem rá. Kételkedtem abban, hogy nekem is
szerepem lehet az újrakezdésben. Aztán a fiúnak – mostani
kedves barátomnak – a lelkesedése meggyőzött. Így lettem
másodszor is cserkész, most már külföldön és hívásra.
Az említett tábort a németországi passauwaldwerkei menekülttáborban rendezték meg 1947
húsvétján, május 24-27. között, ahol már 1946 október óta
működött egy cserkészcsapat. Ez volt az első emigrációs
vezetőképző tábor, őrsvezetői szinten, 32 jelölttel. A tábort a
hagyományos hazai háromnapos hárshegyi őrsvezetőképző
tábor mintájára vezették le. A főcserkészi körlevél, ami
meghirdette hivatalossá tette a tábort. Megszervezésének
gondolata Beodray Ferencben és Falvy Györgyben
fogalmazódott meg. A tábor parancsnoka Csejtey Béla lett, a
kiképzők között Mattyasovszky Zsolnay Miklós, Bodnár
Gábor, Bernhardt Béla, Beodray Ferenc, Beke Endre, Erdősi
Imre és Falvy György voltak. Ugyanakkor Ausztriában is
megrendeztek egy másik őrsvezetőképző tábort. Mindkettő
szám nélküli, mivel még központi adminisztráció nem volt.
Ezt a későbbiekben maga Bodnár Gábor szervezte meg,
miután vezetőtisztté választotta meg a közgyűlés.
Forrás: VEZETŐK LAPJA, 2007. 101. szám

Szerkesztők üzenete
Egy országnak, egy szervezetnek akkor van jövője, ha múltja
is van. Cserkészetünk – a Magyar Cserkészet – néhány év
múlva ünnepeli alapításának 100 éves jubileumát. Jól lehet
1948-ban a Magyar Cserkészetet betiltották Magyarországon,
ezért a kommunista diktatúra éveiben szünetelt, de a Külföldi
Magyar Cserkészetnek köszönhetően a cserkészet mégsem
szűnt meg. Az emigrációban tovább vittük a cserkészzászlót.
Ezért is ne szégyelljünk nosztalgiázni, meséljünk büszkén a
cserkészet emigráns éveiről. Amikor régi cserkészélményeinket meséljük, akkor egy darab cserkésztörténelmet mentünk.
Az idei buffaloi tiszti konferencián ”cserkészetünk nagyjairól” szólt egy érdekes előadás. Bizony, nem lehetett könnyű
dolog idegen földön, a semmiből gyökeret verni, és tovább
vinni a cserkészzászlót.
Ebből az időből egy érdekes történet jut eszembe, még
Bodnár Gábor bá mesélte. A történet közvetlen az emigráns
cserkészet megalapítása éveiből származhat, amikor a
menekültek még barakkokban voltak elszállásolva az
amerikai zónában.
A történet: „Cserkészeink – a frissen összeverődött őrsök –
éppen masíroztak, és ahogyan azt a cserkészek szokták,
harsányan énekeltek. Egyszer csak hívatnak engem az
amerikaiak és mondják, hogy maguk kommunisták. Hát
meghűlt a vér bennem. Kis szünet után kérdem, miből
gondolja ezt uram? Hát maguk Rákosit istenítik. Hú, erre
még kevésbé értettem a dolgot. … Aztán hosszas beszélgetés
után kiderült, hogy az egyik emberük, miközben
cserkészeink masíroztak, fél füllel odafigyelt, hogy miről is
énekelnek ezek a magyar cserkészek. Innen adódott a
félreértés. – Jót nevettünk, miközben elmagyaráztuk, hogy
Rákosi és Rákóczi két külön személy és az utóbbira nagyon
büszkék vagyunk. Ezért foglaljuk Rákóczi fejedelmünket
énekeinkbe.”
Sok ilyen történetet szeretnénk még hallani Tőletek. Büszkék
vagyunk Rátok öregek és köszönjük, hogy az emigráció
nehéz éveiben nem hagytátok útszélen a cserkészzászlót.
Orbán László cst., Calgary
Várjuk fénypostátokat a Lancszem@canada.com címre.

100 éves a Világcserkészet
2007 augusztusában rendezték meg a XXI. cserkész
világtalálkozót (dzsemborit) a mozgalom születésének 100.
évfordulója alkalmából. A London melletti Hylands Parkba
40.000 cserkészt vártak a világ minden pontjáról. Erre az
alkalomra kezdte el felkészülését a 550 fős Magyar
Dzsembori Csapat is. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség
három cserkészt küldött az idei dzsemborira. Köztük volt
Fischer Viktor cscst. aki nem először vett részt jubileumi
dzsemborin. Ugyanis, Viktor bá már ott volt a
Világcserkészet alakulásának 50. évfordulója alkalmából
rendezett dzsemborin is.
A magyar kontingens kiemelkedő szereplésének jelentős
hagyományai vannak, hiszen már a második dzsemborin,
1924-ben Koppenhágában a cserkészet szülőhazája, Anglia
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és az Egyesült Államok után harmadik helyen végeztünk az
akkoriban szokásos cserkészversenyeken. A dzsemborik
történetében a magyar cserkészet 1933-ban is jelentős
szerepet játszott, mivel ekkor minket ért a megtiszteltetés,
hogy házigazdái lehettünk a negyedik világtalálkozónak. Erre
a híres gödöllői világtáborra ellátogatott a cserkészet
alapítója, Lord Robert Baden-Powell vagy ahogy a
cserkészek hívják: Bi-Pi is. A második világháború
előestéjén pedig az első cserkészlány dzsemborit (Pax Ting)
rendezték meg hazánkban.
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Néhány vezető elvitt minket a GLECCSER (GLACIER)
altáborba, ami attól kezdve az otthonunkká vált. Itt már sok
cserkesz lakott, mi is nekiálltunk felhúzni a sátrakat.
Következő két napunkat a táborépítés töltötte ki. Felállítottuk
a székelykaput, a kopjafát, amit már sokan meg is csodáltak.
A brazilok még arra is megkértek, hogy fordítsuk le nekik a
rávésett idézetet. Egyedi dolognak számít ez a táborban,
hiszen csak egy rajban vannak erdélyiek.
Július 28.-án volt a dzsembori hivatalos megnyitója. Az
összes résztvevő egy helyre gyűlt össze, hihetetlen, hogy
mennyien voltunk. Akármerre fordította az ember a fejet,
mindenhol más zászlót, más cserkeszegyenruhát látott, más
csatakiáltást hallott.
Vilmos herceg köszöntötte ezt a lelkes és színes társaságot,
felvonultatták a résztvevő országok zászlóit, volt tűzijáték,
majd együtt elénekeltük a ”JamSongot”, a tábor hivatalos
indulóját.
Este fergeteges szabadtéri buli volt. Kitűnően érezte magát
mindenki a koncertek mellett. Táncoltunk olaszokkal,
brazilokkal, tobagóiakkal, svájciakkal s még az eső sem
rontotta el a kedvünket. A magyarok igenis tudnak
szórakozni, sőt még a környezetüket is felpezsdítik. Szép
esténk volt, kitomboltuk magunkat.
Vasárnap a Trash nevű programon vettünk reszt, amely a
vártnál sokkal érdekesebb volt. Hulladékokból kellett
tájképet alkotnunk, akadálypályán átjutnunk, végül pedig
ócskavasból készült hangszereken játszottunk. Ezután kicsit
más szemszögből közelítettük meg a hulladéktárolás és –
újrahasznosítás témáját.

A második világháborút követően itthon betiltották a
cserkészmozgalmat, így több mint negyven évig magyar
cserkészek csak emigrációban működő csapatok tagjaiként
lehettek jelen a világtalálkozókon. A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulása (1989) utáni négy dzsemborira (1991
– Dél-Korea, 1995 – Hollandia, 1998/99 – Chile, 2002/03 Thaiföld) azonban már egyre színvonalasabban, egyre több
résztvevővel utazunk ki.
forrás: Magyar Cserkészszövetség sajtóanyaga

Wass Albert raj beszámolója
Hylands Park, 2007. július 27 – augusztus 8.
Július 26.-an útnak indult a magyar csapat. Buszra ültünk és
nekivágtunk annak a nagy valaminek, amiről a nagyobbak
azt állították, hogy felejthetetlen élmény lesz.
Az út gyorsan telt. Egy pihenőnél osztrák cserkeszekkel
találkoztunk, akik ugyancsak a dzsemborira utaztak.
Beszédbe elegyedtünk velük s akkor ereztük, hogy nem is
lesz olyan nehéz idegenekkel ismerkedni.
27.-en reggel ferryboat-ra szálltunk, így jutottunk át a lordok
földjére. Még pár órányi buszozás után megérkeztünk a
táborhelyre. Itt sok mosolygós arc fogadott minket,
üdvözöltek, megtapsoltak. Jó érzés volt. Három welszi fiú
még rugbyzni is megtanította néhányunkat.

Mindez még csak a kezdet volt. Sok érdekes rendezvény vár
még ránk, sok embert kell még megismernünk. Amerre
megyünk, érdekes táborkapuk, színes zászlók, barátságos,
mosolygós arcok fogadnak. Ingyen ölelést is bőven osztogatnak, vidámság hatja át a levegőt. Öröm lesz még egy hétig
itt lakni, naponta új embereket köszönteni, és újra meg újra
kiáltani, hogy JAMBO – HELLO!
forrás: Jamboree, Maxim Orsolya
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Kerületi hírek
Csipke Csaba Emléktábor, 2007
Texas Flats, Sierra Nevada, California –
Calgary, Alberta, Kanada
Ötévenként az Egyesült Államokból és a Kanada nyugati
partjáról származó csapatok közös tábort rendeznek. Az első
ilyen tábort 1977-ben Klamath Falls-on, Oregonban
rendezték. A következőre 1987-ben került sor szintén
Klamath Falls-on, Magyar Feltalálók Tábor néven. Majd ezt
1992-ben a II. Rákóczi Ferenc Tábor és 1997-ben a Bodnár
Gábor Emléktábor követte Idahoban. Ezt 2002-ben Calgaryban a Hontalan Sasok és most 2007-ben California követte.
Az ez évi tábor a Csipke Csaba Emléktábor nevet kapta,
mert Csaba bá nagy mozgatója és pártolója volt ennek a
nyugati parti tábor sorozatnak. 2002-ben a záró tábortűznél
nagyon lelkesek voltak a résztvevők, hogy 2007-ben újra
rendezzék meg a tábort. Sajnos Csaba bá ezt a tábort már
nem élhette meg de, ha tehette bizonyosan velünk volt. A
táborban megemlékeztünk Csaba bá cserkész- és egyéb
munkálatáról. Jelen volt fia, Zoltán és özvegye, Emőke.
Táborparancsnok: Kass Pál (LA) helyettese Pintér János
(Calgary) – Fiú részleg vezető Csipke Zoltán (LA) és
helyettese Bata Ervin (Calgary). – Leány részleg vezető dr.
Pintér Hajnalka (Calgary) és helyettese Katona Zsuzsa (San
Francisco) – A kiscserkész részleg vezetője Halorán Annette
(LA), helyettese pedig Tóth Nóri (Calgary) voltak.

hisz akkor nem lettünk volna hűek az angol hagyományhoz.
Úgy mint 1907-ben összesen négy őrs volt, 2 fiú és 2 leány.
Ezek az őrsök az akkori őrsök nevét kapták. Az őrsöket
könnyen meg lehetett különböztetni, mert különböző színű
trikót kapott egy-egy őrs. Ez megint arra volt alapozva, hogy
1907-ben az őrsök különböző színű kardíszt (wool
streamers-t) viseltek.
A tábor ideje alatt a kellemesnél egy kicsit melegebb és
szárazabb idő volt, és a több mint elegendő por sem maradt
el. Ezt a helyiek szokásukhoz híven jól tűrték és az ”Ez
Kalifornia” megjegyzéssel nyugtázták. Mi egyebet is tehettek
volna? A mieink is szótlanul tűrtek. Sőt mindezek ellenére
nagyon élvezték a tábort. Segítségünkre volt, hogy a tábor
mellett kellemesen hűs patak folydogált, amelyben
lehűthettük magunkat és tisztálkodásra is lehetőséget adott.
A tábor jól eldugott helyen volt, privát csoportok részére
fenntartott helyen, a Sierra Nevada hegységben. Szép nagy
fákkal volt övezve, melyek megadták a szükséges árnyékot,
és kibírhatóvá tették a meleget.
A táborozás ideje alatt kétszer hagytuk el a tábor területét.
Egyszer a Bass tóhoz mentünk fürödni, másodszor pedig
portyázni indultunk. A portya alatt aránylag rövid távolságot
tettünk meg. Útközben viszont felmentünk egy csúcs tetejére,
ahonnan 360 fokban megtekinthettük a környéket és a
látványosságokat. A portya végpontja egy tó mellett volt. Ez
megint lehetőséget adott a tisztálkodásra és az úszásra. Az
akadályverseny központi keretmeséje a nándorfehérvári csata
volt.
Különleges megoldásként a kiscserkészek csak a hét
közepén, szerdán kezdték a tábort. A programjuk jól
megszervezett és szórakoztató volt. A konyhai ellátás
elsőrendű volt, sok és megfelelő segítséggel. A koszt nagyon
változatos és egészséges volt. Köszönet Baltay Julcsinak, ő a
Krafts Food-nál dolgozik így jó áron be tudta szerezni az
eledel nagy részét. Az ételt egész hétre megvásárolták és
minden nap jegelték. Ez szükséges eljárás volt, mert a
helyszínen nem volt áramra kapcsolódási lehetőség. Viszont
a patak jó hűtési lehetőséget adott erre a célra is.
Összegezve: a tábor jól megszervezett és remek hangulatú
volt. Ismét új barátságok születtek, és ez megint
megerősítette azt a tényt, hogy jó ötlet az ilyen fajta
táborokat rendezni, egymást megismerni, eszmecseréket
folytatni, A kanadaiak ott léte nagyon sokat emelt a tábor
hangulatán, (ez különösen érzékelhető volt a program
levezetésében és a tábortüzek szervezésében). Főleg azért,
mert mi adtuk a tábor idősebb és tapasztaltabb résztvevőit.

A tábor témája, keretmeséje, a 100 évvel ezelőtt
megrendezett Brownsea tábor volt. Amennyire lehetett
követtük az akkori táborprogramot, oly annyira, hogy BP
minden este megjelent a tábortűznél, hogy életének
különleges mozzanatait ismertesse. Az anyag alapot a
Scouting for Boys (SfB) könyvből vettük ki. Többek között
volt egy ”afrikai nap” amikor megtanultuk az afrikai dalt s
csatakiáltást (Be Prepared – Légy Résen), amelyeket a SfB
könyvben találtunk. Majd a cserkészek kipróbálhatták a –
Ku-du szarv tülk használatát! Tudniillik Kass Pál
táborparancsnok beszerzett egyet, s mint 1907-ben, BP a
tülökkel szólította a cserkészeket az ébresztőre és a
programváltozásra. A délutáni teázás sem maradhatott el,

A táborban 1 vancouveri, 3 edmontoni és 8 calgary-ból jött
cserkész vett részt. A többi részleget nagy számban LA és
San Francisco tette ki. A tábor teljes létszáma akkor, amikor
a kiscserkészek is jelen voltak közel 100 volt a konyhásokat
is beleszámítva és mindent egybevéve.
A létszám észrevehetően csökkent az évek folyamán. Az
1992-es táborban voltunk a legtöbben, akkor a kanadai
csapatok összesen közel 100 résztvevővel jelentek meg.
Jó munkát, Pintér János cscst., Calgary,
74 sz. Kapisztrán Szent János cscs.
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Július elején huszon-egynéhány
amerikai és kanadai magyar cserkész
találkozott Budapesten
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felszálltunk a buszunkra, ami levitt minket DélMagyarországra, Bonyhádra. A következő nyolc napban
majdnem háromszáz kilométert bicikliztünk, csaknem egy
teljes kört téve, Bonyhád-Szekszárd-Grábóc-Baja-MohácsBoly (ahol a helyi TV meginterjúvolt minket!)-SiklósHarkány-Pécs útvonalon. Túl sok mindent láttunk ahhoz,
hogy leírjam- inkább gyertek el ti is ÖV-táborba!
Fogarasi Bea, Boston, Bodnár Gábor cscs.
forrás: ”Puli Sári” csapatújság, 2. sz. cscs.

Akikre büszkék lehetünk
Interjú Taladriz Zsolttal. Zsolt a 74-es számú
Kapisztrán Szent János cserkészcsapatban
cserkészkedik, Calgaryben.
Miután megkaptuk a híres-nevezetes ”kelly-zöld”
pólókat és hazamentek a szülők, elindult a három hetes buli,
más néven az ÖV Körút.
A résztvevők olyan cserkészek voltak, akik tavaly
(2006-ban) kis-, lány-, vagy fiú őrsvezető-képző táborban
voltak, és év közben őrsöt vezettek. Jutalmul részt vehettünk
ezen az elképesztő túrán. Az első hetünket Budapesten
töltöttük. Meglátogattuk az összes híres látnivalót. Voltunk a
Parlamentben, a Várnál, a Szent István Bazilikában, és
természetesen a Váci utcánál is, többek között. Készültek a
képek és épültek a barátságok, de ez még a könnyed harmada
volt a túránknak. Felmentünk a Szabadság-hegyre
fogaskerekűvel, és a hangos népdalozásunk kissé ráijesztett a
mountainbike-osokra. Számoltuk, hányféle tömegközlekedés
van Budapesten: busz (és hány száz!), villamos, metró,
földalatti (de most komolyan, mi a különbség? A színük?),
troli…
Múzeumokba is mentünk.. A
Vásárcsarnokot is
lerohantuk, a Váci utcával egyetemben. Esténként pedig
visszatértünk a ”koleszba” tábortüzezni, táncházat tartani,
vagy beszélgetni és ”csocsózni”. Vasárnap hajnalban véget
ért a városi, ún. ”civilizált” része a Körútnak Felpakoltunk és
indultunk a buszpályaudvarra.
Valamiért az egész ország pont vasárnap reggel
akart Budapestről Visegrádra menni, ezért a buszunk annyira
teli volt, hogy a földön ültünk vagy álltunk, és mindenféle
kreatív módon igyekeztünk aludni. Délre megérkeztünk, és
megnéztük a Visegrádi Palotajátékok ünnepségét. Délután
pedig buszoztunk tovább Esztergomba, ahonnan másnap
elindult a kenutúra. Nehéz elmondani, milyen hangulatos
érzés az, mikor tíz kenu összekapaszkodva csorog lefelé a
Dunán, süt a nap, teljes a nyugalom, a Dunántúli hegyek
komoran, szépen állnak strázsát, és valaki elkezdi a kedvenc
népdalodat énekelni…
Négy napig kenuztunk, mégpedig úgy, hogy reggel
tábort bontottunk, mindent bepakoltunk a kenukba, és
eveztünk az aznapi célponthoz. Amikor odaértünk,
csatárláncban állva kipakoltuk a kenukat, újra fölvertük a
sátrakat, és megnéztük a helyi érdekességeket. Így
meglátogattuk az Esztergomi Bazilikát, a Visegrádi Palotát
és Szentendrét is.
Pénteken a budapesti Római Fürdőnél végleg
elbúcsúztunk a kenuktól és bebuszoztunk a városba. Sajnos
nem néztünk meg semmit, csak a Hősök tere mögött

Cserkészszövetségünk minden évben díjazza magyarságismeretből a legeredményesebben vizsgázókat. Zsolt az idei
magyarságismereti vizsgákon második helyezést ért el az
egész Külföldi Magyar Cserkészszövetségben.
- Zsolt, hadd kezdjem az elején, hol születtél?
- Budapesten születtem és szüleimmel együtt
költöztünk Kanadába.
- Akkor egy okkal több, hogy ilyen szépen beszélsz
magyarul. Hány nyelven beszélsz?
- Beszélek magyarul, mert ez az anyanyelvem.
Spanyolul is beszélek, édesapám spanyol
származású. Természetesen beszélek még angolul
is. Francia iskolába járok.
- Ez igen! Az iskolában is ilyen sikeres vagy mint a
magyarságismereti vizsgákon?
- Igen, jó tanuló vagyok.
- Mesélj egy kicsit magadról, mit csinálsz
szabadidődben amikor éppen nem cserkészkedsz?
- Futballozok az Elbow Valley Villains
futballcsapatban – mondja széles mosollyal.
- És mit szeretnél csinálni, ha befejezted az iskolát?
- A sport érdekel. Hivatásszerűen is sporttal
szeretnék foglalkozni mint profi futballista. Ami
viszont már most biztos, hogy iskola után Chilében
fogok egy évre hivatásszerűen focizni – fűzi hozzá
szerényen.
Zsolt, kívánjuk, hogy szorgalmad és a nyelvtudásod ezennel
is hasznodra váljon. Sok sikert kívánunk és további kitartást!
Ezennel is gratulálunk magyarságismereti okleveledhez és
további Jó munkát céljaid megvalósításához!
~~~
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Ádám atya 80 éves
Ádám atya, Te most Magyarországon élsz de tudom
gondolatban itt vagy köztünk, itt vagy táborainkban.

Isten éltessen sokáig,
és kívánjuk, hogy az „Atya” még sok éven át szolgálja
magyar népét, egyházát és a magyar cserkészetet!
Kedves cserkészek, a Vezetők Lapja 101. száma hosszas
cikkben foglalkozik Ádám atya színes életútjával. Az „Atya”
elöljárója kívánságára, 1994 júliusában, 45 éves külföldi
tartózkodás után visszatért Magyarországra, hogy ott a
rendtartomány szolgálatában álljon, mint tartományfőnök
helyettes, a tanuló rendtagok elöljárója és tanulmányi
felügyelője. Két évre rá rendfőnök óhajára, átvette a Jézus
Társaság magyar rendtartományának vezetését. Hivatali ideje
leteltével 2002 augusztusában Ádám atya a miskolci jezsuita
közösségbe került, hogy ott „főállásban” az iskolavezető
testület és tanulók lelkipásztorságával foglalkozzon, valamint
a tanuló rendtagok kiképzését továbbra is felügyelje. 2004től a miskolci jezsuita közösség elöljárója is.

Csapathírek

Calgaryi 73-as, 74-es sz. csapatok
karácsonyi tábora.
Indian Flats, 2007 december 15 – 16.
Az idén is megrendezték a calgaryi csapatok immár
hagyományos karácsonyi táborukat. Az útleírás egyszerű volt
és így szolt: Ha a mezei úton Cochraneból jöttök, akkor
jobbkéz felé kell letérni az Alpine Club-hoz. Amúgy, Indian
Flats táblával is ki van jelezve – eltéveszteni sem lehet. Ha
viszont már beértetek Canmore-ba, akkor túlmentetek.
Az útleírás tényleg jó volt, cserkészies és pontos. Igaz, a
közel 60 km-es útszakaszon volt egy ”pár” letérő jobbkéz
felé. Na, de gondolhattam volna, hogy a Canmore előtti,
utolsó letérőről van szó!
Jómagam, mint a Láncszem riportere először vettem
részt a calgaryiak karácsonyi táborán. A calgaryi csapat
javára kell mondani, hogy nagyon szép táborhelyet találtak.
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a világ egyik legszebb
helyén, a kontinentális vízválasztónál, a Sziklás Hegység
havas csúcsainak társaságában, földünk egyik legszebb
helyét választották.
A tábor állandó létszáma 30 cserkész volt – ketten
Edmonton-ból és egy cserkész Winnipeg-ből jött! Szép
számmal volt vendég is akik többnyire a cserkeszmisére és az
azt követő betlehemes játékokra érkeztek.

Baden Powell családi est Calgaryben
Idén a Lord Robert Baden-Powell által alapított
Világcserkészet 100 éves és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Calgary-i csapata 40 éves kerek jubileumát
ünnepli. A Calgary-i cserkészek családi esttel emlékeztek
meg e kerek jubileumokról. A finom vacsora közben
készültek a mókák, íródtak az énekek szövegei. Vacsora után
vetítővásznon végigkövettük Lord Robert Baden-Powell
életútját, majd az estet vidám tábortűzzel zártuk. Minden
asztaltársaság szellemes mókákkal, csatakiáltásokkal készült.
Cserkész-szövetségünk nevesebb eseményeit elevenítettük
meg mókákkal, énekekkel. Némi betekintést kaphattunk arról
is, hogy cserkészetünk hogyan fog kinézni 100 év múlva.
Hogyan fognak cserkészeink tüzet rakni a legújabb
technológia segítségével, hogyan fogják ”kipingálni”
magukat a lányok – akár Csinom Palkó éneklése közben is.
Azt is megtudhattuk, hogy 100 év múlva cserkészeink
virtuális cserkésztáborokba fognak ”járni”.
Élmény dús esténk volt. Úgy cserkészeink, mint
cserkészszülők azt hiszem egyetértünk abban, hogy a
következő családi estig nem fogunk 100 évet várni hanem
még jövő évben megünnepeljük a Világcserkészet – akkor
már 101.-dik – évfordulóját.
Másnap, vasárnap cserkészeink ünnepélyes cserkészmisén
vettek részt.
Ezennel köszönet mondunk Szojka Andrásnak és mindenkinek aki a finom gulyásleves készítésében segített. Külön
köszönet jár a szülőknek, nagyszülőknek aki süteményekkel
és egyéb finomsággal ünnepélyesé tették estünket.

Orbán László cst., Calgary

Gondos szervezésre vall, hogy a cserkészek zöme több autós
karavánban, egyszerre érkezett. Így, idővesztegetés nélkül
közvetlen érkezés után tábornyitás, zászlófelvonás, tábori
ima, beindult a tábori élet. Napostisztünk, Zsuzsi minden
őrsnek kijelölte szobáját. Oszolj után mindenki tudta mi a
teendője. Ment minden magától mint az régi táborozókhoz
illik. Az emeleten barátságos szobákban voltunk
elszállásolva. A szobákban emeletes faágyak voltak,
egyikük-másikuk két emeletes! Még gyülekező előtt
cserkészeink gyorsan kipróbálták, hogy hogyan lehet ugrálni
az ágyakon, mindenki gyorsan felhúzta az ágyneműjét, majd
sietettünk ebédhez. Ebéd után nagyot kirándultunk,
becserkésztük a havas terepet.
Kirándulás után forgószínpad következett. Ricsi bá vezette
forgószínpad-állomáson ”meleg a hidegben” címszóval
megtudhattuk, hogy milyen öltözködés alkalmas téli
kirándulásokra. Miért fontos a réteges öltözködés. Azt is
megtudhattuk, hogy bizony a téli ruhának is szellőznie kell
mert különben beleizzad az ember. És a jó öreg gyapjúzoknit
sem kell megvetni hideg téli napokon.
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Következő forgószínpad-téma Kodály Zoltán volt. Helyszűke
miatt most nem számolok be erről, de olvassátok el a
Láncszem Kodály Zoltán rovatát.

szentmisén vehettünk részt. A misén szép magyar karácsonyi
énekeket énekeltünk. Mise után az őrsök betlehemes
játékokat mutattak be.

”Tábori konyha / örsi konyha” témakörben megismerkedtünk
a marha vágóhídi részletes anatómiájával – végülis
Albertában lakunk, és ez ”beef country”. Most már tudjuk,
hogyha hentesnél marhahúst vásárolunk melyik részek
porhanyóbbak, steak-nek alkalmasak, melyik a legfinomabb
gulyáshoz és melyek azok a részek ami legjobb esetben is
csak sóbafőttnek jó. A marha hasa körüli részt hagyjuk
inkább a hentesboltban mert nem fő meg puhára. Ha
megsütjük akkor is leginkább csak ”cipőtalpnak” alkalmas.

Vacsorára finom gulyás és palacsinta volt. Külön köszönet
Józsinak aki egész délutánját arra szánta, hogy
cserkészeinknek és a vendégeknek finom palacsintát sütött.
Zászlólevonással zártuk a napot. Az idősebbek, a ”Bagoly
őrs” még megnézte DVD-n a Duna TV ”Négy gyertya” című
műsorát. Kíváncsiak voltunk hogyan készülnek a különböző
földrészeken és a Kárpátmedencében elő magyarjaink
karácsony ünnepére. A műsoron az ausztrál és venéz
(venezuelai) megszólaltattak közt cserkészbarátainkat,
ismerőseinket fedeztük fel.

Befejezésül tűzoltó berendezésekről és – karácsonyi hónap
lévén – különböző fenyőfákról hallottunk érdekes és hasznos
forgószínpad-előadást. Ricsi bá hasznos előadását cserkésztapssal méltattuk.

Másnap reggel a csípős hidegben reggelitornával kezdtük a
napot. Ricsi bá jól megmozgatta a tábor apraja-nagyját.
Zászlófelvonás, ima, reggeli következett. Hajni volt a
napostiszt. Reggeli után a ragyogó napsütésben kirándulni
indultak cserkészeink. Hazaérve, Lacó bá vezetésével játék
volt a programon. Ebéd, majd örsi foglalkozások.
Sajnos minden ami jó annak hamar vége van. Táborunkban
is gyorsan röpült az idő. Szívesen maradtunk volna még egykét napig de sajnos közelgett a tábor vége. Cserkészeink még
összegyűltek egy utolsó csoportképre, majd a Magyar
Himnusz eléneklésével levontuk a zászlót. Hajni szomorkás
hangján éreztem, hogy egyikünk sem szívesen megy még
haza; „Őrsvezetőkkel végeztem vezessék el őrseiket”
vezényszóra véget ért a tábor. Bizony, volt aki nedves
szemmel indult haza, a fiam hosszas szepegés után el is
pityeredett – vége a tábornak... Cserkészeink ugyanabban a
fegyelmezett rendben mint ahogy jöttek, autókaravánban
megindultak hazafelé.

Hajni
néni
vezette
forgószínpad-munkacsoportnak
”decemberi néphagyományok” volt a témája. Megtudtuk,
hogy mikulás miért mikulás, megismerkedhettünk a ”lucaszék” néphagyománnyal – sőt sebtében építettünk is egyet.
Persze, a decemberi néphagyományok közül nem felejtettük
ki a karácsonyi előkészületeket, karácsonyfarakást,
betlehemes játékokat sem.
Nóra és Zsuzsa néni vezette munkacsoportban
kézügyességgel foglalkoztak cserkészeink. Készültek a szép
karácsonyfadíszek.

A táborhely elcsendesedett. Csak a havas csúcsok, a
fenyőfák és imitt amott egy-egy kíváncsi mókus őrzi
ittjártunk emlékét. A tábort úgy ahogyan kaptuk, példás
rendben hagytuk magunk után. A természetben csak
lábnyomaink jelezték, hogy itt jártunk.

Cserkészeink szentmise előtt még elgyakorolták a
betlehemes játékot. Nándor Atya is megérkezett, vele együtt
a sok vendég. Majd megkondult a harang és ünnepélyes

Jó tábor volt. Kár, hogy hamar véget ért. Egy dolgot viszont
már most elmondhatok, jövőre egy nappal tovább
maradunk...
Tábori krónikás: Orbán László cst., Calgary
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Testvérkerületeink
híreiből

Dél-Amerikai kerület életéből
A 18. sz. Bartók Béla cscs. Tutajtúrája

Amerikai kerület életéből
Én és a kenutúra

Eddig legalább négy vagy ötször voltam kenutúrán. Az idén
nagyon jó idő volt, ezért lassan mentünk. Igazán soha sem
megyünk nagyon gyorsan, de mindegy. A nagy- cserkészek
közül mindenki együtt ment, kivéve Kristófot és Vikit, aki
egyébként azt mondta, hogy tud evezni (nem tud). De végül
mindenki megérkezett a kis szigetre, ahol volt egy próba;
körbe kellett evezni a szigetet időre. Nehéz volt és nem
nyertem (Dóri és csapata nyert). Mikor végül találtunk egy
helyet, ahol kikötöttünk, az tele volt emberekkel; ez volt a
“Lexington és Concord Memorial” emlékmű. Mindenki
elment az őrsével őrsi foglalkozásra. A Pingvin őrs tanult új
dolgokat tőlem (nem fogom elmondani, mert ez őrsi titok).
Miközben titkosan foglalkoztunk, egyszer csak kijött egy
ember a fák közül, egy Park Ranger. Láttam, hogy az egyik
őrsi tagom éppen egy fát ütöget egy bottal. Gondoltam, ez
most nem lesz túl jó. De a Park Ranger-t nem érdekelte, csak
tudni akarta melyik scout csapat vagyunk. Az mondtam,
hogy Magyar Cserkészek vagyunk. Teljesen elájult, hogy
milyen klasszul tudok angolul beszélni (haha, elfelejtettem
mondani neki, hogy Külföldi Magyar csapat vagyunk).
Akkor hosszasan beszélni kezdett az amerikai történelemről
– persze ezt az iskolában már rég mind ismertem- közben az
őrsöm meg lassan megszökött. De akkor szerencsére
elkezdődött a raj program, szóval nekem is ott kellett, hogy
hagyjam őt . A raj program rövid volt (csak elénekeltünk
néhány népdalt és ettünk finomat), aztán mindenki
visszament a kenukhoz és lassan hazaeveztünk. Az új próba
a visszafelé úton az volt, hogy együtt kellett menni a
kenukban összekapaszkodva. Ez egyszerűnek hangzik, de
nem az. Aki középen van, annak vigyázni kell, hogy a kenuk
ne csípjék oda az ujjukat, aki szélen van, annak meg evezni
kell mindenki helyett (én nem ott voltam-szerencsére). De
azért lassan, épségben visszaértünk. Az idén senki se esett a
vízbe . Jövőre újra megpróbáljuk.
Pitlik Péter, Boston, Bodnár Gábor cscs.
forrás: ”Puli Sári” csapatújság, 2. cscs.

Argentínai cserkészeink körében már hagyomány a
tutajépítés. Már két előző alkalommal is tettek több száz
kilométeres tutajutat, saját készítésű tutajokon. Idén 17
idősebb fiúcserkész 350 kilométert tett meg a hatalmas
Paraná folyón, mely Brazíliában ered, trópusi őserdők között
folyik és Buenos Aires mellett torkol a tengerbe. Két napon
keresztül építették a vastag bambusz-nádakból és 200 literes
hordókból készült 54 négyzetméteres tutajt, hogy aztán tíz
napon keresztül csurogjanak és evezzenek le a folyón. Part
menti falucskákban ajándékcsomagot osztottak a szegényebb
lakosoknak. Emlékezetes tapasztalat volt a Yaciretá vízi
erőmű gát-szerkezetén való éjjeli átkelés. Kalandokkal,
élményekkel gazdagodva büszkén mondhatjuk, hogy „Jó
mulatság, férfimunka volt”.
forrás: Cserkésznaptár

Európai kerület életéből
Az idén ünnepelte a Tomori Pál cscs.
alapításának 30 éves jubileumát.
– 30 évesek vagyunk –
És ez nagy szó. Csapatunk 30 éve helyet ad magyarul beszélő
gyermekeknek, hogy magyarságukat a cserkészet nevelő
szárnyai alatt tartsák meg.
Ez a csapat fiatal cserkészszárnyakat borított cserkészei felé.
Fiatal vezetők, az alapító Irmey Gyurkától – ma neves Dr. Irmey
György –, a mostani parancsnokunkig, Németh Júliáig, –
Pétruson kívül –, végig 30 éven aluli cserkészvezetők vitték a
csapatot és felelősséget vállaltak más fiatalokért. Nálunk,
cserkészeknél a cserkésztársunk, embertársunk, szolgálata
természetes.
A 30 év távlata megnyugtató alapot ad csapatunknak, hogy
cserkészetünk tovább viszi és adja a törvényeink lelkületét.
Mért mondom ezt ilyen meggyőződéssel? Mert már az „én
időmben” akadtak elegen, akik megkérdőjelezték a
cserkészetünk, csapatunk jövőjét.
„Mi ennek a magyar cserkészetnek értelme Németországban?”
A kérdésben rögtön rejlik a válasz, a kettős válasz. A cserkészet
és a magyarság. Ez a kettősségünk, ami különös, érdekes, szép
és izgalmas. Hogy melyik a fontosabb, ezen már akkor is sokat
diskuráltunk és ma is sokat lehet ezen vitatkozni. A csapat
vezetőitől is függ ez, de a végén az egészséges egyensúly teszi
munkánkat virágzóvá. A cserkészet az eszközünk, amivel a
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gyermekek romantikáján és természetszeretetén keresztül
megfogjuk a cserkészt. Magyarságunk az alapunk és a kapocs a
szülőkhöz, hazánkhoz. A kettő együtt lesz az, ami a kisgyerek,
gyerekkoron túl, főleg a serdülőkorban megadhatja
gyermekeinknek azt a pluszt, amit mi pozitív kettős identitásnak
nevezünk. Ha kamasz gyermekeink ebbe az irányba fejlesztik
individualitásukat, akkor biztosan nyertünk. Mert két kultúra
ismerete, tisztelete, szeretete fiataljainkban, az, ami
összekapcsolja az itthont és az otthont. Ez kell egy összenövő
Európában.
A cserkészet ezt a kettős lehetőséget tárja gyermekeink elé,
de ez csak később, idősebb korban lesz érdekes. Addig fontos a
cserkészet romantikája: a táborozás, a tábortűz, a közös
énekelés, a számháború, a portya, a főzés, az építés, a készülés a
szereplésre, a verstanulás, a tutajozás, a rajzolás, a barkácsolás,
a hegymászás, az olvasás...
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hangulatban építettünk őrsönként egy hidat a sátortól a
zászló felé, mivel egy szigeten laktunk. Építettünk mosdót,
csajkafát, kerítést és még sok ügyes őrsi tárgyat is. A tábor fő
építménye az óriási tábori kapu volt, amit a rover fiuk
csináltak egy kis segítséggel. Még az angol királynő is
meglátogatott néhányszor minket, ami persze nagy
megtiszteltetés volt. A portyán elindultunk Magyarország
felé, hogy oda is elvigyük a jó ötletet a cserkészetről. A
tábortűznél a fiúcserkészeten kívül a leány-, kis-, rover- és
öregcserkészetet is kitaláltuk. A vízi cserkészetről és a téli
cserkészetről is már jósoltak nekünk.

A frankfurtiaknál, ahogy már mindannyian tudjuk,
nagyon jó ennivaló van. A reggelinél készen megkent
kenyerekkel vártak és soha sem maradt senki éhen. Utolsó
reggel már nem tudtunk olyan gyorsan ki- kelni a sátrakból,
mivel előző este egy gyönyörű szép avatáson vettünk részt az
erdőben, amit biztos nem felejtünk el olyan gyorsan. A
táborban megint sok új barátságot kötöttünk és sok új
élménnyel tértünk haza. A napok túl gyorsan teltek el, így
már megint számoljuk őket a következő táborig.
87. Tomori Pál cs.cs., Heidelberg
forrás: ”CsaHi” csapatújság 87.cscs.
Amit „tanítunk” azt játékosan lopjuk a gyermekeink szívébe,
de nem is tanítjuk, hanem példánkkal éljük a
cserkésztörvényeket. És valamikor annyira megszerettetjük
cserkészetünket, hogy cserkészeink szeretnék a kapottat tovább
és visszaadni. Itt már teljesen nyertünk, mert itt kezdenek
vezetőink kinevelődni, és lassan átvenni a vezetés felelősségét
az ”öregektől”. Ezért vagyok annyira meggyőződve, hogy lesz
még több jubileumunk. Az idén csapatjubileumunkon kívül a
cserkészet alapítója Baden-Powell születésének 150. és a
cserkészet kezdetének 100. évfordulóját is ünnepelhetjük.
Magyar vonatkozásban 800 évvel ezelőtt született Árpád-házi
Szent Erzsébet, aki mai szemmel nézve, példacserkész lett
volna.

Pétrus
Dr. Grynaeus S. Péter,
87. Tomori Pál cscs., Heidelberg
forrás: Jubileumi ”CsaHi” 2007/3 (44. sz.) 59. oldal

A heidelbergi 87. Tomori Pál cscs.
Bi-Pi csapattábora 2007
Miután tavaly egyedül volt csapattáborunk, alig
vártuk az idei csapattábort a frankfurti cserkészcsapattal. Jó
kedvvel mindannyian megérkeztünk, örültünk, mikor a régi
barátokkal találkoztunk és vártuk a jó táborozást.
Idén a cserkészet 100 éves lett, ezért BiPi tábort
tartottunk Brownsea szigetén, ahol 100 éve volt az első
cserkésztábor. Már első nap jó idővel keltett minket a nap és
még gyorsan ki is keltünk a kényelmes sátrainkból. Jó

Ausztráliai kerület életéből
60 évvel ezelőtt alakult meg a 30 sz.
Kőrösi Csoma Sándor cserkészcsapat
1947. októberében Nt. Berhardt Béla cscst. 12 Traunstein
(Németország) környéki faluból összegyűjtötte a magyar
gyerekeket és cserkészcsapatba szervezte őket. A csapatot
1947. november 15-én a Magyar Cserkészszövetség
Igazolóbizottsága hivatalosan felvette csapatai közé 30-as
sorszámmal. A XX. század nagy népvándorlása szétszórta az
összes világtáj irányába a magyarokat. Az egyik Ausztrália
felé tartó hajó fedélzetén Toppler Gyuri bá foglalkozott a
hajón lévő gyerekekkel és a megérkezés után majd minden
táborban akadt valaki, aki a cserkészmunkát elindította. A
kezdeti nehézségek, letelepedési gondok és a 2 éves
munkaszerződés ellenére is ment a cserkészmunka. De
valójában Béla bá megérkezése és szervező tehetsége rakta
le az itteni sziklaszilárd alapokat. Ő szervezte meg a Szülői
Fenntartó Testületet is ami az anyagi és erkölcsi támogatást
biztosította.
A 60. kerek jubileum alkalmával 2007. szeptember 22.-én
ünnepi megemlékezéssel, cserkészjátékkal, cserkészvacsorával, tábortűzzel emlékeztek meg a Kőrösi Csoma
Sándor cscs. cserkészei.

Láncszem sajtóbeszámoló
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Szövetségi hírek
Központi cserkésztiszti konferencia

Fillmore falutól 15 perc hajtásra, a közvetlen környék
legmagasabb pontján találjuk a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi vezetőképző táborát – a világban
közismert Sík Sándor Cserkészpark-ot.

Buffalo, 2007. november 3 – 4.

Lukács Tibor cscst.

A messziről jövők már péntek este megérkeztek. Az estet
vidám beszélgetéssel, asztali focival és léghokival töltöttük.
Késő éjszakába nyúlt amíg megérkezett a több mint 60
résztvevő. Másnap reggel IB-gyűlés volt napirenden. Nem
voltam ott de a megbeszélés nagyon érdekes lehetett – még
Cili néni finom főztje is alig tudta kicsalogatni a teremből a
résztvevőket. Ebéd után érdekes előadásokon, munkacsoportokon vettünk részt. A sok előadás közt még
cserkészjátékra is futotta időnkből. Az estet tábortűzzel majd
a Dél-Amerikai cserkészek által készített '56-os film
megnézésével zártuk. Vasárnap ünnepélyes cserkészmisén
vettünk részt. A konferencia végével hosszas búcsúzkodás
után, tudásban és lélekben megerősödve tértünk haza.
Én első alkalommal vettem részt központi cserkésztiszti
konferencián. Sok ismerős arc láttán úgy éreztem magam
mint aki hosszas távollét után tér haza családjához.
Orbán László cst.

Sík Sándor Cserkészpark
Fillmore, New York

A

Sík

Sándor

Cserészpark

történtét

folytatjuk

a

Láncszem következő kiadásában.

Sikeres vezetőképző táborok és első
vezetőképző táborunk 60. évfordulója
2007. augusztus 2-a és 12-e között folytak le a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség központi vezetőképző táborai a
Sík Sándor Cserkészparkban, mely Buffalotól délkeleti
irányban kb. 2 órányira fekszik.
A Vezetőképző Vezetőtiszt, a clevelandi Szentkirályi Pál (aki
a VK tábor szervezéséért és koordinálásáért volt felelős) öt
közös célt helyezett a KMCsSz jövő vezetőgárdája elé.
Először is fontos kint a természetben cserkészkedni és ezáltal
közelebb kerülni Istenhez. Másodszor próbáljunk meg a 10
cserkésztörvény szerint élni, mivel ezekben foglaltatnak
„játékszabályaink”. Aztán magyarul kell beszélnünk, mert
csak így értjük meg a három világrészről jötteket. Fontos őrsi
életet is élni, mivel az őrsi rendszer cserkészetünk egyik
alapja, és keretében életre szóló barátságokat is köthetünk.
Végül; a vezetés szakágainak tudományát is el kell sajátítani
és meg kell tanulni szolgálni.
Szövetségünk első vezetőképző táborát 1947-ben szervezte
Beodray Ference és Falvy György, parancsnoka Csejtey Béla
volt. Azóta majdnem 600 vezetőképző tábort tartottunk és
több mint 9000 cserkész vett részt kiképzésben! A mostani
vezetőképző rendszerünknek alkotói főleg Bodnár Gábor,
Dr. Némethy György és Dr. Némethy Judit voltak.

Ez a cserkészliliom legrégibb, a park kezdetétől, beépítve a... (?)
<Várjuk megfejtéseteket!>

Fillmore

faluja a New York állam délnyugati részén,
Allegany megyében található kb. 60 mérföldre Buffalo
nagyvárostól. Földrajzilag az úgy nevezett Southern Tier
magaslatok közelében állapodott meg az 1700-as években.
Völgyben fekszik, 1,100 láb magasan ami nem hangzik
soknak, de a táj, a kilátás a magaslatokról gyönyörű.
Nem messze innen található a hires Letchworth State állami
park ahol a Genesee folyó 230 méteres háromlépcsős
vízesésével csodálatos képet tár fel. Nemhiába nevezik ezt a
helyet keleti Grand Canyon-nak. Szintén itt található, innen
15 mérföldre, New York állam egyik legnagyobb sípályája,
Swain, N.Y. falucska mellett.
A környéket eleinte a Szeneka indiánok lakták, majd később
angol, német, ír, holland és más telepesekkel gyarapodott a
vidék. Mindezek nyomai a mai napig is megtalálhatók.

Hét önálló táborban 198 résztvevő dolgozott a 10 napos
vezetőképző-tábor alatt. A 14-16 éves jelöltek kiképzésének
középpontjában a kis csoportok, azaz őrsök vezetése, a 17-21
éves jelöltekében a kis csoportok, azaz rajok koordinálása, és
a 22 éven felüli jelöltek kiképzésében a nagy csoportok, azaz
csapatok vezetése állt. A táborban részt vettek cserkészek
Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából, Németországból,
USA-ból, és Venezuelából. De ezen kívül érkeztek
cserkészek Magyarországról, Felvidékről és a Délvidékről is.
A táborokat nem csak a számos előadás és gyakorlat tette
érdekessé, hanem a 24 órás portyák és kirándulások is. A
táborban résztvevő “minta” kiscserkészek és cserkészek
lehetőséget adtak rá, hogy a cserkészvezető jelöltek valós
helyzetben is kipróbálhassák az újonnan tanult vezetői
fogásokat.
A tábornak több kisebb-nagyobb érdekessége is volt:
Idén vezette 30-ik alkalommal a tábori konyhát a kanadai
Ottó család; most már nem a szülők (Edit és Laci) hanem
gyermekeik és unokáik vállalták a szolgálatot.
A tábor legtapasztaltabb cserkészvezetője ismét dr. Chászár
Ede volt, aki 1933-ban kezdte cserkész pályafutását a
gödöllői Jamboreen, ahol Csede bá a világcserkészet
alapítójával, Lord Baden-Powell-al is találkozott. A magyar
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cserkészet történetét így a jelöltek Csede bától, mint
személyes részvevőtől hallották.
A pénteki nagy tábortűz keretén belül a jelenlevők
“Vezetőképzésünk – 60 éves büszkeségünk” gondolatával
ismerkedtek meg, és fáklyák segítségével megemlékeztek az
első táborok évszámairól és parancsnokairól. Amelyek a
következők:
1947: fiú őrsvezetőképző tábor - Csejtey Béla; leány
őrsvezetőképző tábor, segéd-tisztképző tábor –
v. Kisbarnaki Farkas Ferenc; cserkésztisztképző tábor
– Bánathy Béla.
1948: leány cserkésztisztképző tábor – Bodnár Gábor.
1952: őrsvezetőképző tábor – Bernhárdt Béla.
1954: kiscserkész vezetőképző tábor – Beodray
Ferenc.
1972: magyarságismereti előkészítő tábor – v. Bócsay
Zoltán.
1974: kiscserkész őrsvezetőképző tábor
Vareska
Andrea; kiscserkész segédtisztképző tábor – Vörös
Katalin.
1976: Corvina előkészítő tábor – Dömötör Éva.
1994: Zrínyi előkészítő tábor – Benkő Zoltán.
1998: Dobó előkészítő-tábor – Szórád Gábor és
Pigniczky Eszter.
Az első vasárnapon a KMCsSz szeretett Ádám Atyája
tartotta a Szentmisét és 4 napon át más lelki gondozási
munkát is végzett. Ádám Atya több mint 40 éven át szolgált
a KMCsSz-ben, mint lelkipásztor és vezető. Az utolsó
vasárnapra Cleveland-ből érkezett Bóna Richárd Atya és Nt.
Dr. Tamás Gábor a cserkészek lelki gondozását végezni.
Hálásak vagyunk szolgálatukért.
Az utolsó vasárnapon a Parkban található fenyőkatedrálisban
megáldottuk G. Dolesch Linda, a 34. sz. Zrínyi Ilona leány
cserkészcsapat alapítójának és szövetségünk kimagasló
vezetőjének, valamint von Bálinth Erika, elsősegély
szakértőnek emléktábláját.
A táborzáráson a Vezetőképző Vezetőtiszt nagy
megelégedéssel üdvözölte az újonnan végzett 7 őrsvezetőt,
12 kiscserkész őrsvezetőt, 9 kiscserkész segédtisztet, és 13
cserkésztisztet. Kihívásuk most a sok tanultat átültetni a
KMCsSz 4 világrészen, 11 országban működő 70 csapatába.
Szövetségünk fennmaradásának és erősségének egyik titka
sikeres vezetőképzésünk – hálásak vagyunk minden
cserkészvezető
munkájáért,
aki
vezetőképzésünk
megalapozásához,
megerősítéséhez
és
mindennapi
működtetéséhez hozzájárult! Teleki Pál szavaival élve, “A
vezetés elsősorban példa!” és mi is erre vagyunk kötelezve,
hogy vezetőképzésünk és cserkészetünk erős maradjon.
KMCsSz sajtótájékoztató

Sikeres Nyári Iskolatábor Fillmoreban
Július 1-je és 15-e között a New York-i Fillmore-ban, a Sik
Sándor Cserkészparkban a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szervezésében megtartották a 2007-es nyári
iskolatábort. Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben
külföldön élő, magyar származású, magyarul beszélő
gyerekek
testi
és
lelki
biztonságban
magyar
nyelvkészségüket fejleszthetik. 59 diák gyűlt össze
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Chicagoból, Clevelandból, New Yorkból, Connecticut-ból,
New Jerseyből, Virginiából és West Virginiából. A
diákokkal 21 tanár és cserkészvezető foglalkozott minden
ellenszolgáltatás
nélkül. A tanárok
Clevelandből,
Kaliforniából, Torontóból, New Jerseyből, Virginiából, West
Virginiából, Budapestről, Horgosról és Kassáról érkeztek.
Az osztályok átlagosan 5 diákból álltak, mindenki saját
képességeihez mérten szétosztva. A tanítást minden reggel
tartották 4 órán keresztül. A délutáni programok sokszínűek
voltak: szalonnasütés, nemezelés, csuhébaba készítés,
hímzés, méta, szavalóverseny, gyöngyfonás, kirándulások,
mézeskalács készítés, tojásfestés, népijáték, néptánc,
számháború, úszás. Ezenkívül tábortűz minden este, táncház,
tűzugrás, népdal tanulás és Istentisztelet vasárnaponként.
Érdemes itt a kilenc tanárt, akik nyári szünidejüket magyar
iskolatábori
szolgálatra
áldozták
fel,
közelebbről
megismerni.
Palotay Júlia palócföldön született, Kaliforniába házasodott,
cserkészvezető és néprajzkutató. Magyarországon több
parasztházat restaurált, tevékeny részt vett a KMCSSZ
vezetőképzésében, és tíz éven keresztül vezette a Nyári
Iskolát, ahol a legidősebbeket tanította.
Fencik Veronika Kassán született és nevelkedett, a
Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség segédtisztje. Jelenleg
Budapesten főiskolán tanul, és immár másodszor jött ki a
nyárra itteni cserkészekkel táborozni és tanítani a Nyári
Iskolában.
Detki Dániel Horgoson született és él, a Vajdasági Magyar
Cserkész Szövetség segédtisztje. Talpraesett cserkészvezető,
aki sok tapasztalattal és szaktudással a délutáni programokon
métázott velünk, valamint természetes hozzáértéssel tanította
osztályát reggelente.
Gubán Panni Magyarországról jött néprajz szakértőként.
Nemcsak hamar felismerte az amerikai-magyar gyerekek
tudását és szükségleteiket, hozzájuk alkalmazkodván, sok
szépre tanítva őket, hanem délutánonként gazdag néprajz
ismereteit is átadta az egész tábornak.
Boróczki Orsolya Magyarországon született, jelenleg
Clevelandben él. Művészi és zenei vonalakon kimagaslóan
tanította osztályát, amit részidőben megosztott Hegedűs
Istvánnal, aki tapasztalt tanár a kanadai Ontario megyében,
sőt a torontói Helikon magyar iskolában tanított és annak
igazgatójaként is működött.
Fogel Gyöngyi magyarországi születésű, jelenleg West
Virginiában lakik szórványságban. Főiskolán tanít
közgazdaságot és business management-et, de a szórvány
amerikai-magyar gyerekek szükségleteit is nagyon jól
felismerte és lelkiismeretesen tanított.
Túróczi István orvos létére és Mészáros Andrea ügyvéd
létére azzal töltötte szabadságát, hogy mások gyermekeit
tanította. Mindketten tapasztalt cserkészvezetők, akik
érdekesen és játszva tanították a kezdőket.
A diákok testi szükségleteivel is komolyan kellett
foglalkozni. Az egészségügyet Túróczi Tímea RN,
szakképzett nővér látta el, és a tanításban is kisegített. A
konyhán ízletes magyar ételeket főzött Lamperth Cili
Hamilton, Ontarióból, és Zsolnai Zsuzsa New Brunswick,
NJ-ből.
Külön köszönet a Pannon Telecom www.pannontel.com,
Duna TV www.dunatv.hu, és Champion Logistics cégeknek,
akik támogatásukkal lehetővé tették az idei Nyári Iskolát.
Jövőre is várjuk a nyári iskolatáborba az érdeklődőket, 2008.
július első felében.
KMCcSz sajtószolgálata
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Földrajz
A Nagyhagymás látványos
hegycsoportja

ezelőtt fejeződött be. Ez a kristályos alap lesüllyedt és tenger
öntötte el a területet, ebbe a tengerbe rakódtak le a több száz
méter vastag üledékek a földtörténet középkorában, amely
időszak 65 millió évvel ezelőtt fejeződött be. Ekkor
pusztultak ki az óriáshüllők, a Dinosaurusok. A tenger
visszahúzódása után a külső erők, a víz, a szél, a
hőmérséklet-ingadózás alakítják a felszínt.

A Nagyhagymás hegység a Keleti-Kárpátok egyik
legismertebb
és
leglátogatottabb
hegységi
tája.
Hegycsoportról van szó, melynek összhosszúsága 70 km,
szélessége 10-15 km. Ebben a hegytömbben található olyan
turisztikai látványosság, mint a Gyilkos-tó és a Békás-szoros.
A Csíki-medence felől ennek a hegycsoportnak a nyugati,
meredek fala látszik, de a látvány alapján a Székelyföld nagy
ismerője és leírója, Orbán Balázs „Csíki-Alpok”-nak
nevezte. Vonzerejét elsősorban változatos földtani
felépítéséből adódó, gazdag domborzati formavilágának
köszönheti.

A környék kőzettani felépítéséhez egy kis elmélet: A kőzetek
eredetük szerint három csoportba tartoznak. Az első
csoportot a vulkanikus kőzetek alkotják. Ezek a Föld forró,
olvadt anyagainak kihűlésével keletkeztek. A második
csoportot az üledékes kőzetek képezik. Ezek más kőzetek
felaprózódásából, a víz és a szél általi elszállításával
valahova lerakódnak. Így jönnek létre a törmelékes üledékes
kőzetek. Üledékes kőzetek alakulnak ki a növényi és állati
maradványokból is. Ilyen a kőszén és a kőolaj, de a mészkő
is. Minket most a mészkő érdekel, amely tengeri kagylók és
csigák meszes vázából keletkezett. A mészkő tehát tengeri
eredetű, s mivel a Nagyhagymás látható felső része mészkő,
ez azt jelenti, hogy itt valamikor tenger volt. Még egy
figyelemre méltó tényező: a mészkő egy része koralleredetű
mészkő, ami azt jelenti, hogy olyan meleg, tiszta vizű tenger
lehetett itt, mint amilyen jelenleg Ausztrália keleti
partvidéke, ahol a világ leghosszabb korallzátonya fejlődött
ki. A kőzetek harmadik csoportjába az átalakult vagy
metamorf kőzetek tartoznak. Ezek az előbbi kőzetekből
alakulnak ki nagy nyomás vagy magas hő hatására. Így a
mészkő nagy nyomás és hő hatására márvánnyá
kristályosodik. A nagy nyomás hatására palás szerkezetű
kőzetek keletkeznek, melyeket kristályos paláknak nevezünk.
Mindezek alapján térjünk vissza a Nagyhagymás-hoz. A
hegycsoport alapját képező kristályos palák a geológiai
ókorban alakultak ki. A geológiai ókor 290 millió évvel

Ezek után induljunk neki a hegynek. Legkönnyebben
Csíkszentdomokosról kiindulva a 12 km távolságban levő
Balánbányáról közelíthetjük meg. Több út is felvezet,
legrövidebb a Kovács-pataka mellett indul felfele. Másfél –
két óra múlva egy meredek kaptató után feljutunk egy
tisztásra, amelyen sajnos egy eléggé elhanyagolt menedékház
található. A kilátás viszont gyönyörű. Az Egyeskő lábánál
vagyunk, amely messziről két hegy közötti kis bütyöknek
látszik. Közelről viszont nem is egy, hanem öt hosszú,
égbenyúló sziklaszálból áll a sziklamászók gyönyörűségére.
Magassága 1608 m. Jellegzetes sziklatornyait az eső és a
fagy repesztő hatása formálja. Alsó harmadát saját
törmelékéből képződött lejtő övezi.

Az Egyeskő-től jól látszik a Nagyhagymás meredek
sziklaoldala. Másfél óra alatt innen feljuthatunk Hargita
megye második legmagasabb csúcsára, 1973 méter magas
Nagyhagymás csúcsra. A csúcsról messze ellátni. Alant terül
el a Fehérmező fehér mészkősziklákkal teleszórt
karsztfennsíkja. Távolabb a Gyilkos-tó környékéhez tartozó
Feketehagymás zárja a sort.
Az Egyeskőtől délre emelkedik az Öcsémtető 1708 m magas
mészkőtömbje. Alacsonyabb a Nagyhagymás-nál, ezért
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ennek öccse, innen a neve. Az oldalában látszik az Ördögmalma, Hargita megye legszebb hegylábi törmelékkúpja. A
mészkő aprózódásából keletkezett, de a gazdag népi képzelet
egy mesét szőtt a keletkezéséhez: Egy szentdomokosi
székely elhagyott, síró gyermeket talált egy bokorban.
Megsajnálta, hazavitte, de nem győzte etetni. Gyorsan is
nőtt, szívesen is dolgozott, minden munkát gyorsan elvégzett
a ház körül. Kiderült, hogy nem közönséges embercsemete,
hanem ördögfióka. Mikor már nem bírta ellátni munkával,
odaállította követ törni az Öcsém oldalába. Munkájának
eredménye az Ördög-malma.
A környék flórája gazdag hegyvidéki fajokban. A
hegycsoport a nevét egy itt termő fokhagymáról kapta, még
ritkán megtalálható a legértékesebb virág, a havasi gyopár, itt
él a legnagyobb termetű tárnics, a sárga tárnics, a nép
nyelvén pünkösdi rózsának nevezett zergeboglár, a kárpáti
harangrojt és egyebek.
Pomjánek Béla

Magyarország éghajlata
Magyarország a Föld északi féltekéjén, a mérsékelt övezetű
kontinentális zónában helyezkedik el, körülbelül középtájon
az Egyenlítő és az Északi Sark között. Erre a területre a négy
évszak: a tavasz, a nyár, az ősz és a tél ciklikus változása a
jellemző.

13. oldal

évi átlaghőmérséklete 10-11 Celsius között van.
Legalacsonyabb a Mátrában és a Kékes-tetőn (6 C fok). A
leghidegebb hónap a január -3 C fok, legmelegebb a július
22 C fok körüli átlaghőmérséklettel. Magyarország a
mérsékelt övezetbe tartozik, ritkák az időjárási szélsőségek.
Januárban ugyan előfordul a -10 C fok alatti hőmérséklet, de
ez nem szokott egy-két hétnél tovább tartani. A nyári 35 C
fok fölötti hőségek sem tartósak. A több száz éves népi
tapasztalat megjegyzett eltérő periódusokat is. Ilyen pl. a
tavaszi felmelegedéskor jelentkező ”májusi fagy” - Pongrác,
Szervác és Bonifác, vagyis a ”fagyos szentek” - időszaka.
Általában az ősz beköszöntése után következik a
”vénasszonyok nyara”, amikor néhány hétig marad még a
kellemes, meleg idő.
A szél is jelentős mértékben alakítja az éghajlat alakulását.
Az északi szél általában hideget, a déli meleget, a nyugati
pedig csapadékot hoz. Hazánkban a nyugati és az
északnyugati az uralkodó szélirány, az időváltozásokat is
többnyire az innen fújó szeleknek köszönhetjük. A szélirányt
a domborzati adottságok befolyásolják – gondoljunk a
medence jellegre. A szelek általában a hegyek irányából, a
medence belseje felé fújnak. Ismerünk néhány úgynevezett
”szél-kaput ”, amelyeken keresztül gyakoriak a légáramlások.
Ilyen például az Alpok és a Kárpátok között lévő Dévényikapu. Néhány területet, például a Balaton-felvidékét vagy
Pécs környékét hegyek védik az északról fújó
légáramlatoktól. Az erősebb szelek viszont átbuknak a
hegyeken, ezért e helyeken igen gyorsan következnek be
időjárás-változások. A legerősebb széljárások – nyugat felől
– a Kisalföldön száguldanak végig.
Fontos időjárási tényező a csapadék. Magyarország területére
általában elegendő csapadék esik, bár előfordulnak szárazabb
– aszályos – időszakok és erőteljesebben nedves esztendők.
A csapadékot többnyire az óceán felől a nyugati szelek
szállítják az ország területére. Így a nyugati részek mindig
csapadékosabbak a keletieknél. Az év folyamán a csapadék
eloszlása eléggé egyenlőtlen. Legtöbbet nyár elején és az ősz
második felében esik. A nyári időjárás jellegzetessége a
mennydörgéssel, villámlással kísért zivatar.

Éghajlatunk három időjárási zóna metszéspontjában
helyezkedik el. Érezteti hatását a szárazföld belsejéből
érkező száraz, kontinentális éghajlat, amely a téli nagy
hidegeket és az aszályos nyári hőséget okozza. Az Óceán
felől az atlanti klímát érezhetjük, amely enyhe, csapadékos
nyárral és téllel jár. A Földközi-tenger felől mediterrán hatás
érkezik, korai enyhe tavasszal és hosszú ősszel. Időjárásunk
alakulása attól függ, hogy melyik irányból érkező klíma jut
uralomra. Ebből következik, hogy Magyarország éghajlata
meglehetősen változékony. Fontos szerepet játszik az
éghajlat kialakításában a földrajzi helyzet, a medencejelleg
is.
Az éghajlatot különböző tényezők alakítják. Közülük
legfontosabb a napsugárzás, hiszen az egész Föld életét
legfőképpen a nap fénye biztosítja. Magyarországon a
napsütéses órák száma évi 2000 körül van. Az Alföld déli
részén, Szeged környékén meghaladja a 2100 órát az ország
északkeleti sávjában pedig 1700 óra körül van.
Fontos éghajlati tényezőnek számítjuk a napsugárzás
közvetlen következményét, a hőmérsékletet. Magyarország

Havazásra általában főleg januárban számíthatunk, de
novembertől márciusig bármikor előfordulhat. A havas
időszak – a téli sportok kedvelőinek bánatára –
Magyarországon néhány hétig tart. 1000 méter fölötti
hegyeinkben több mint másfél-két hónapos is lehet a téli
szezon.
forrás: Magyarságismeret segédtisztek számára

14. oldal
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Történelem
ÁRPÁDHÁZ 972 – 1301
Géza fejedelem (972-997) Bölcsen felismerte, hogy a
kalandozásoknak véget kell vetni. Megértette, hogy ha a
magyarság nem illeszkedik be az európai népek békés
közösségébe, épp úgy eltűnik, mint előtte a hunok, az
avarok. Ugyancsak Géza fejedelem nyugati hittérítőket hívott
az országba. Megalapítja a pannonhalmi bencés apátságot
(996). Maga is megkeresztelkedett 974-ben 500 előkelő
magyarral és Vajk fiát (969-1038) kereszténynek neveltette.
Vajk a keresztségben az István nevet vette fel.
Szent István (997-1038) Először, mint fejedelem uralkodik,
majd királyi koronát kér a pápától és azzal koronáztatja meg
magát 1000-ben. István király uralkodása alatt Magyarország
keresztény
nyugati
ország
lett.
Európa
egyik
legtekintélyesebb országa. Ország alapítását a közigazgatás
megszervezésével kezdi. 50 vármegyét és 10 egyházmegyét
létesít. Bajor mintára pénzverdét alapít. Két törvénykönyvet
ad ki. A pannonhalmi bencés kolostornak, amelyet apja,
Géza fejedelem alapított, apátsági kiváltságlevelet ad.
Intelmeket ír Imre fiának, aki azonban sajnos nem követi a
trónon, mert egész fiatalon meghal. Békét tart Bizánccal és
Barátságot köt Németországgal. Felesége Gizella, a német
császár testvére, (Civakodó) II. Henrik bajor herceg lánya.
1038. augusztus 20-án hal meg 69 éves korában. Mivel
István nem hagyott egyenes utódot, megindult a harc a
hatalomért. 1038-1077-ig tart ez az időszak. Aztán az Árpádház oldalágon megy tovább. Istvánt 1083-ban avatják
szentté.
Szent László (1077-1095) Újra megteremti az ország
önállóságát, elhárítja a nemzet feje fölül az idegen uralom
(IV. Henrik német-római császár) veszélyét. Folytatja Szent
István bölcs törvényhozását. Uralkodása alatt az egyetemes
középkori műveltség Magyarországon egyéni színt kap.
Helyreállította a király tekintélyét, a királyi hatalmat, élet és
vagyonbiztonságot. Az ország határain védelemként
várispánságokat szervez, élükre ”bán”-t állít. Későbbi
magyar uralkodók mintaképe ez a kiváló lovag, a
kereszténység egyik nagy hőse. Hatalmas növésű,
mindenkinél egy fejjel magasabb lovagkirály. Felesége
Rudolf német király leánya, Adelheid. Besenyők, kunok
törnek Magyarországra de, Szent László kiveri a támadókat.
Ilona nővére, a horvát király özvegyének hívására, bevonul
Horvátországba és unokaöccsét, Álmos herceget, megteszi
horvát királynak. 1091-ben Horvátországot és Boszniát
Magyarországhoz csatolja.
Szent László uralkodása alatt avatják szentté István királyt és
fiát, Imrét. Szent László elrendeli az elpusztult templomok
újjáépítését. Leánya, Piroska az akkori egyik legnagyobb
világbirodalom, Bizánc császárának lesz a felesége. Vallásos
élete miatt Szent Eirene néven a keleti egyház szentje lett.
Szent László életéhez számos legenda fűződik: Vízfakasztás,
Tordai hasadék, Szent László pénze.
Ezek után pár éven keresztül nincsenek kimagasló királyok a
magyar trónon. A következő nagy király:

Könyves Kálmán (1095-1116) Szent László unokaöccse.
Gyenge fizikumú de igen nagy tudású, bölcs és haladó
szellemű király. Felülvizsgálja Szent István törvényeit,
megerősíti és kibővíti azokat. Eltörli a boszorkánypereket.
Meghódítja Horvát-Szlavóniát. Ezáltal Magyarország tengeri
úthoz jut. 1102-tõl Horvátország királya. Később Dalmáciát
is Magyarországhoz csatolja.
III. Béla (1172-1196) Bizáncban nevelkedett. Onnan hívják
haza a főurak királynak. Igen tehetséges király. A bizánci
udvarban sokat tanult, amiből sok jó dolgot bevezet
Magyarországon is. Mindezt annyira felfejleszti, hogy
jövedelme egyenlő lesz a francia és az angol uralkodókéval.
Második felesége Capet Mária, VII. Lajos francia király
lánya. 50.000 katonája van. Az udvarában tárgyalt minden
ügyről, írásbeli oklevelet kér. Fellendül az írásbeliség
Uralkodása alatt Magyarország világpolitikai tényező lett.
forrás: Magyarságismeret segédtisztek számára

Megkerült
Szent Imre
emléktáblája
Megkerültek a Szent Imre születési helyének emléket
állító reneszánsz kori kőtábla darabjai - tájékoztatta a
nyilvánosságot a székesfehérvári egyházmegye szóvivője.
A lelet kalandos úton menekült meg, gazdája pedig a
"Szent Imre 1000 éve" című kiállítás alapján döbbent rá,
mi is van a birtokában. Az egyedülálló lelet Pray György
paptanár, történész Salamon királyról és Szent Imréről
írt, a "Szent Imre 1000 éve" című székesfehérvári
kiállításon bemutatott könyvének köszönhetően került elő
- mondta el Bertáné Pintér Katalin.
Pray György, aki 1764-66 között a jezsuita gimnázium
igazgatója
volt,
latin
nyelvű
munkájában
egy
Székesfehérváron töredékesen előkerült kőtábla szövegét írta
le, amely Szent Imre szülőhelyének állított emléket. A tábla
azonban elkallódott. Mint kiderült, darabjait 1980 körül egy
törmelék-halom
tetején
megtalálta
Szücs
György
művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos
titkára, aki akkoriban egyetemistaként Székesfehérváron
lakott. A kiállított Pray könyv döbbentette rá, hogy milyen
egyedülálló, értékes leletet őriz.
A tábla töredékeire annak idején a ciszterci (korábban
jezsuita) templom mellett egy kis közben bukkant rá, a
templom renoválásának törmelékanyagaival dobhatták ki az
utcára. A feltételezések szerint a töredékeket a jezsuita rend
1773-ban történt betiltását követő zavaros időben más
tárgyakkal együtt a padlásra mentették, s jelentőségét később
már senki sem ismerte.
Az egyedülálló lelet megtalálójától a székesfehérvári
egyházmegyei gyűjtemény tulajdonába kerül. A későbbiek
során a látogatóknak is bemutatják, s a kutatók
rendelkezésére bocsátják.
forrás: MTI és a Magyar Nemzet Online
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Irodalom
Korhadt Fakeresztek
A gyerek
Részlet Rákosi Viktor könyvéből
Bem apó 1849. március 11-én szétverte a
Nagyszeben előtt álló oroszokat és a várost elfoglalta. Ez a
kis magyar sereg, amely a kegyetlen hideg januári és februári
hónapokban többször villámsebesen átrobogott Erdélyen,
üldözve az ellent, vagy üldöztetve az ellenségtől, végre egy
olyan helyre jutott, ahol egy kicsit megpihenhetett.
Este kilenckor lett vége az ütközetnek. Ekkor az
orosz trombiták megfújták a gyors kitakarodót a városból. A
magyar ágyuk néha még megdörrentek, puskalövés is
gyakran hallatszott, de már a külvárosban fölzendült az Éljen
a magyar! kiáltás, amely egyre közelebb hömpölygött. S a
gránátok által fölgyújtott házak lángjában lehetett már látni a
vörös sapkás 11-ik zászlóalj honvédjeit, amint óvatosan,
fölvont, szuronyos puskával nyomulnak befelé a belvárosba.
A kapuk zárva, az ablakok sötétek, - a rossz
lelkiismeret elrejtőzött, s remegve várta Bem ítéletét.
A huszárok az oroszok után rúgtattak, a gyalogság
pedig négyszögben felállt a nagy piacon. Ekkor lovagolt be
Bem és táborkara, amelyet a seregriadó éljenzéssel fogadott.
Majd az ágyuk jelentek meg dübörögve a téren s nagyotnagyot zökkentek, amikor egy elesett orosz katona holttestén
vágtak keresztül.
A hideg éjben három alak levett kalappal állt Bem
lova előtt. Az öregúr igen szigorúan, nyersen beszélt
hozzájuk. Összeszidta őket hazaellenes magatartásukért,
aztán fölsorolta, hogy mit kíván tőlük serege számára, majd
intett Czwcz ezredesnek, aki az egybegyűlt tiszteknek kiadta
a legénység számára a parancsot, hogy aki rabolni,
erőszakoskodni mer, vagy a legkisebb fegyelmezetlenséget
követi el, azonnal agyonlövetik.
Ez nyugtatta csak meg a polgármestert és a két
tanácsnokot, akik azt hitték, hogy Bem szabad
zsákmányolást fog engedni a városban. Föllélegeztek és egetföldet ígértek a fáradt magyar sereg számára.
Jól is lakott a sereg egy hónapra. Ellátta magát
azonkívül ruhával, csizmával, lőszerrel is. Volt ott egy
katona, aki három hónap óta a fagyos havon, a csillagos ég
alatt hált. Elképzelhető, hogy milyen isteni kéjjel
nyújtózkodott a jól párnázott szász ágyakban.
Bem és tisztjei vacsoránál ültek. Az öreg rendesen
egyedül és igen szerényen szokott enni, de kiváló
alkalmakkor tisztjei közt maradt, hogy gyönyörködhessék
örömükben.
Egyszerre észreveszi Kiss Sándor ezredes, hogy az
egyik fölszolgáló katona egy tizennégy-tizenöt éves fiút ki
akar taszigálni a szobából.
– Honvéd! – szólt a legénynek, – mit akar az a
gyerek?
– Minden áron Bem tábornok úrral akar beszélni.
– Hozd ide!
A honvéd odahozta a fiút.
– Mit akarsz kisfiam Bemtől?
– Meg akarom kérni, hogy vegyen be katonának.
– Nagyon fiatal vagy te még arra.
– Majd megöregszem a csatatéren.

15. oldal

Kissnek tetszett a felelet, s elmondta Bemnek. A tábornok
odahívta a fiút.
– Ki vagy fiacskám?
– Sándor Miklós. Vegyen be tábornok úr. Apámat,
anyámat, rokonaimat megölték, engem egy pap
megmentett és idehozott, magam vagyok az egész
világon. Valami hasznomat csak veszik.
Bemnek lefordították a feleletet. Az öreg megsimogatta a
gyermek fejét.
– Mit csináljunk vele? Hová dugjuk be?
– Tábornok úr, – fordult Bem Czwczhez – adja ezt
a gyermeknek írásba s küldjön le vele a 37-ik
zászlóaljhoz egy honvédet.
Mikor a fiúnak ezt megmondták, örömében kezet akart
csókolni Bemnek.
– Hohó, fiú! – szólt Kiss Sándor, – most már katona
vagy, ne csókolgass kezet senkinek. Aztán tanuld
meg még az éjjel azt verni, hogy Előre!

II.
Forró augusztusi nap volt. Déva vára mélán nézett
le a síkra, ahol Bem hadseregének utolsó maradványa lerakta
az osztrákok előtt a fegyvert. Simbsen tábornok kiadta a
parancsot, hogy a beteg és sérült honvédeket el kell ereszteni,
a többit pedig erős fedezet alatt Nagyváradra kell kísérni.
Mindenki tudta, hogy ott a besorozás vár reájuk.
A sereg szélén állt a 37-ik zászlóalj töredéke. A
többi elhullott véres csatákban, vagy elszéledt a balsors
csapása alatt.
Brunner ezredes és több osztrák tiszt sorra vizsgálta
a legényeket. Így értek Sándor Miklóshoz, aki legszélről állt,
feszes tartásban.
– Te is katona vagy? – kérdé jóakaratú gúnnyal az
ezredes.
– Igenis az vagyok, – felelte Sándor, katonásan
szeme közé nézve az ezredesnek.
– Mi gyerekkel nem harcolunk, kergessétek el! –
szólt az ezredes.
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16. oldal

Sándor elvörösödött.
– Ezredes úr, tizenkét csatában voltam, küzdöttem
az oroszokkal, osztrákokkal, oláhokkal, sebet
kaptam, épp olyan katona vagyok, mint a többi.
– Eh, ne feleselj, eredj a pokolba, csak nem leszünk
olyan emberevők, hogy ilyen fiatal gyerekeket
besorozzunk, – felelt Brunner, akiben láthatólag a
jóindulat dolgozott.
Sándor összetette a kezét:
– Ne szégyenítsen meg, ezredes úr, együtt
harcoltam, együtt is akarok szenvedni
bajtársaimmal. Az õ sorsuk az én sorsom, nem
hagyhatom őket.
– Különös faj, kemény faj, – mormogta magában, –
ezt nehéz lesz megtörni. – Hát maradj! – tette hozzá
hangosan, – majd meglátom, mit csinálunk veled.

Tájegységek énekei

Azzal sarkon fordult, s otthagyta a kopott honvédeket.

Gábor Áron réz ágyúja fel van virágozva.
Indulnak már a tüzérek messze a határra.
Nehéz a rézágyú, felszántja az hegyet, völgyet,
Édes rózsám a hazáért (Isten véled) el kell válnom tőled.

III.
A csapatot, amely a fegyvertelen honvédeket
Déváról Magyarországra kísérte, Brunner ezredes vezette.
A felügyelet nem volt valami szigorú. Az ezredes katona
volt és nem porkoláb, s röstellte a megbízatást. Azért csak
vállat vont, amikor reggelenként jelentették neki, hogy tíztizenöt magyar ismét megszökött az éjjel.
Egyszer aztán azt jelentették neki, hogy a 37-ik
zászlóaljból már csak egyetlenegy honvéd van, az is egy
fiatal gyerek.
Ezt aztán Brunner maga elé rendelte.
– Miért nem szöktél meg te is?
– Nem lehet, ezredes úr.
– Hogyan?
– Én bekönyörögtem magam, az ezredes úr
megengedte, hálátlanság lett volna megszökni.
– De mikor a társaid mind megszöktek.
– Azoknak szabad, de nekem más helyzetem van.
Én gyávának látszanám, ha megtenném.
– Az ezredes megveregette a vállát és szólt:
– No hát, ezennel megengedem, hogy menj, amerre
akarsz, élj boldogul!
A fiú megköszönte, szalutált és eltávozott. Az
ezredes sokáig nézett utána s aztán megfúvatta a trombitát és
elindította csapatát. Mégpedig vissza, Déva felé.
***
Kossuth Lajos nóta:
Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje.
Ha elfogyott kettő-három lesz belőle harminchárom.
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!
Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára.
Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája.
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!
Megállj császár Ferenc József, ér még pálfordulás téged.
Csillog Kossuth fényes kardja, őrt áll a magyar angyala.
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Véres a föld, magyar tüzér vére folyik rajta.
Csak még egyszer gondolj vissza szép Magyarországra.
Anyám Te jó lélek, találkozom-e még Véled?
Holnapután messze földre, hosszú útra kélek.
***

Kiskunságban verbuválnak, most szedik a katonákat.
Csu-ha-ha-ha-ha!
Állj be pajtás katonának, jobb sorsod lesz mint apádnak.
Csu-ha-ha-ha-ha!
Sem nem kapálsz, sem nem kaszálsz, csak a kaszárnyában
sétálsz.
Csu-ha-ha-ha-ha!
Édesanyám ne sírjék kend, katonának nevelt fel kend.
Csu-ha-ha-ha-ha!
Én is elbírok egy kardot, mint más szegény legényt látok.
Csu-ha-ha-ha-ha!
Esik eső, bugyborékol, szól a kakas, kukorékol.
Csu-ha-ha-ha-ha!
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Kodály Zoltán

Időközben Bartók Bélával kidolgozták az Új egyetemes
népdalgyűjtemény tervezetét. (...)

Kecskemét, 1882.december 12. – Budapest, 1967. március 6.
Százhuszonöt évvel ezelőtt született Kodály Zoltán. A
világhírű magyar zeneszerző és zenepedagógus ének és
zenetanítási módszerét a mai napig alkalmazzák a világ
számos országában.

1923. november 19-én óriási sikert aratott a Psalmus
Hungaricus bemutatója. Az évtized további éveiben
gyermekkarok bemutatói, szerzői estek, a Psalmus
Hungaricus svájci, hollandiai, angliai, németországi és
olaszországi előadásai, a Háry János operaházi bemutatója és
publikációk sora tette mozgalmassá.

Kodály Zoltán 1882. december 26-án született Kecskeméten.
Kodály középiskolai tanulmányait Nagyszombaton végezte,
az érseki főgimnázium tanulójaként.
Hangszeres tanulmányait is megkezdte. Az indíttatás adott
volt: édesanyja, Jaloveczky Paulina és édesapja, Kodály
Frigyes is zeneszerető emberek voltak, akik maguk is
szívesen zenéltek. Édesanyja zongorán játszott és énekelt,
édesapja hegedült.
Kodály Zoltán zongora tanulmányai mellett hegedülni, majd
gordonkázni kezdett. Szinte önerőből tette mindezt. Az
iskola zenei életének is aktív részese lett. Nemcsak a
székesegyház kórusában énekelt, hanem a gimnázium
zenekarában és kamarazenekarokban is játszott. Első
szerzeményeit az 1890-es évek végén komponálta. 1897-ben
alkotott d-moll nyitányát a következő év elején az iskola
zenekara mutatta be.
Jeles érettségit tett 1900-ban. Azt követően a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakán, s
azzal párhuzamosan a Zeneakadémián folytatta tanulmányait.
Magyar-német tanári oklevelét 1905-ben vette át, egy évvel
később pedig bölcsészdoktori címet szerzett. A magyar
népdal strófaszerkezete című disszertációja is érzékelteti,
hogy egyre elmélyültebben foglalkoztatta a népzene. Már
Galántán megmutatkozott ilyen irányú érdeklődése. 1905
tavaszán Szeged környékén, nyarán Mátyusföldön, a
következő évben pedig a Felvidéken gyűjtött népdalokat. A
munka során találkozott Bartók Bélával, akivel a későbbiek
során közös népzenei publikációik is megjelentek. Kodály
Zoltán berlini és párizsi tanulmányútjait követően visszatért
a Felvidékre, ahol ismét népzenét gyűjtött.
1907-ben a Zeneakadémia tanára lett. Zeneelméletet,
szolfézst, majd zeneszerzést is tanított. 1910 márciusában
került sor első zeneszerzői estjére Budapesten, melyet az I.
vonósnégyes májusi zürichi bemutatója követett. Nyári
erdélyi népdalgyűjtő útja után augusztusban házasságot
kötött Sándor Emmával.
Az első világháborúig igen mozgalmas volt Kodály Zoltán
élete. Bartók Bélával megalapították az Új Magyar
Zeneegyesületet. Újabb népdalgyűjtő utakat tett feleségével
és Bartókkal. Többek közt járt újra a Felvidéken és
Erdélyben, később pedig eljutott a bukovinai csángókhoz.

1929-30 a nemzetközi ismertség tekintetében elsöprő sikert
hozott. Ebben szerepe volt Arturo Toscanininek is, aki New
York-ban több Kodály-művet is vezényelt; de jelentős
esemény volt a Psalmus Hungaricus Los Angeles-i és genfi,
illetve a Marosszéki táncok New York-i, drezdai, londoni,
Cincinnati-i, chicagoi előadása.
Kodály a 30-as évek elején a budapesti Tudományegyetemen
zeneelméletet és zenefolklorisztikát tanított. 1931-ben
Kodály és Bartók egyaránt átvehették a Corvin-koszorút
addigi munkájuk állami elismeréseként. A magasabb
fokozatot, a Corvin-láncot Dohnányi Ernő és Hubay Miklós
kapta.
Megszületett - többek közt - a Székely fonó és a Galántai
táncok. Ez utóbbit Dohnányi és Bartók művei mellett 1933.
október 23-án a budapesti Filharmóniai Társaság
fennállásának 80. évfordulóján mutatták be.1936.
szeptember 2-án a budavári Koronázó Főtemplomban
bemutatták Kodály nem egészen két hónap alatt komponált
monumentális művét, a Budavári Te Deumot. Két hónappal
később a londoni rádió is műsorára tűzte.
A történelem közbeszólt. Németország megszállta Ausztriát
1938-ban. Ettől kezdve Kodály nem fogadott el külföldi
meghívásokat. A háború idején Magyarországon maradt és
folytatta tudományos munkáit. 1943. májusában a
Tudományos Akadémia levelező tagja, majd novemberben a
Nyelvművelő Bizottság rendes tagja lett. Galánta
díszpolgárává választotta, a kolozsvári egyetem pedig
díszdoktorrá avatta.
A háború után a Magyar Művészeti Tanács elnökeként is
tevékenykedett. 1946-ban a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke lett. A Szovjetunióban, Nyugat-Európában és
Amerikában tett hosszú koncertkörútjain saját műveit
vezényelte. 1947-ben kitüntették a Magyar Köztársasági
Érdemrend nagykeresztjével, 1948. március 15-én pedig
megkapta első Kossuth-díját. Időközben Kecskemét is
díszpolgárává választotta.
Zenei és nyelvművelő versenyeken elnökölt. 1952-ben
másodszor is kitüntették Kossuth-díjjal. Kezdeményezésére a
Magyar Rádió elindította Édes anyanyelvünk című műsorát.
Tiltakozott az ország első ének-zenei általános iskolájának és
gimnáziumának bezárása ellen 1954-ben, de takarékossági
okokra hivatkozva mégis megszüntették a békéstarhosi
intézményt.
1957-ben
a
Honvéd
Művészegyüttes
Énekkarának fennmaradásáért kardoskodott. Ugyanabban az
évben harmadszor is átvehette a Kossuth-díjat.
Élete utolsó évtizedében ugyanolyan frissességgel dolgozott,
mint ifjú korában. Hihetetlen energiával tevékenykedett
1967. március 6-án bekövetkezett haláláig. Műveivel, és
főként zenepedagógiai munkáival hozzájárult ahhoz, hogy
Magyarországot "komolyzenei nagyhatalomnak" tekintse a
világ.
forrás: a Magyar Nemzet Online
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Hitvilág
Árpád-házi
Szent Erzsébet
1207-ben
valószínűleg
Sárospatakon
született.
Édesapja II. Endre magyar király, édesanyja pedig az
andechs-meráni családból származó Gertrúd volt.
Szüleitől, környezetétől nagyon sok vallásos indíttatást
kapott, de ő magában is nagyon kiskora óta megvolt az
imára és a szeretetszolgálatra való hajlam. Játék közben
is be-beugrott a templomba picit imádkozni. Szívesen
ajándékozta dolgait szegényebb társainak, korán kezdett
koldusoknak alamizsnát osztogatni. Nem csak a saját
szájától megvont falatokat adta oda, hanem a konyháról
szerzett ennivalókat is vitte a szegényeknek.
Négyéves korában Wartburg várába került. Később Hermann
gróf és felesége mindent megpróbált, hogy védelmezze és
segítse jövendő menyüket, hogy kellemessé tegyék életét.
Aztán hirtelen meghalt a kijelölt vőlegény és ez megint csak
lehetetlenné tette Erzsébet életét. Az idős gróf ekkor azt
javasolta, legyen második fiának, Lajosnak a menyasszonya.
Ennek Erzsébet is örült, mert Lajos már korábban is
figyelmes volt iránta, kölcsönösen vonzódtak egymás iránt.
Az udvar intrikái ellen Lajos nagy határozottsággal vette
védelmébe szeretett menyasszonyát, és 1221-ben gyönyörű
esküvőn házasságot kötöttek.
Csodálatosan boldog évek következtek, mintaszerű
harmóniában éltek. Lajos teljesen partner volt Erzsébet
vallásosságában,
kölcsönösen
segítették
egymás
életszentségét. Erzsébet igen sokat imádkozott, böjtölt, sőt
vezekelt. A házassága lehetővé tette, hogy most már teljes
energiával
segíthesse
a
szegényeket,
betegeket,
nyomorékokat. Menhelyt állított fel, maga is ápolta a
nyomorultakat, elesetteket.
1227-ben férje egy keresztes hadjáratra indult, de útközben
járványban hirtelen meghalt. Az élettörténetét ettől kezdve a
legendák fátylán keresztül ismerjük. Tudni kell azonban,
hogy életét Erzsébet ettől kezdve tudatosan is alakította.
Törekedett a mindent meghaladó önfeláldozás és szolgálat
megvalósítására. Ez a helyzete ellentétes a kitaszított
özvegynek a mártírsorsával. Pedig az igazság ez. IX. Gergely
pápa személyesen rendelte Erzsébet gondoskodójává azt a
Marburgi Konrád mestert, aki már Lajos életében is lelki
vezetője volt Erzsébetnek.
Három piciny gyermekével megpróbált Eisenachba
menekülni, de ott nem fogadták be őket. Egy ólban kellett
nyomorognia, gyermekeit is elvették tőle, dolgoznia kellett.
Mindez a szenvedés azonban csak közelebb vitte őt Isten
szeretetéhez.
Férje barátainak a nyomására visszafogadták később
Wartburgba. Ő azonban nem érezte ott jól magát, 1228-ban
elvonult Marburgba, és ott ferences harmadrendi lett. Sokat
imádkozott, alamizsnálkodott, böjtölt. Élete utolsó napjait
gyermeki derű sugározta be. Mindenét elajándékozta és
társnőit vigasztalta.
1231. november 17-én súlyos betegség után, és boldog
belenyugvással halt meg. Halála után négy évvel, 1235.
május 26-án IX. Gergely pápa már szentté avatta, édesapja
még megélte lánya szentté avatását.

Istent észrevenni
A második cserkésztörvényről beszéltünk a karácsony előtti
őrsi összejövetelen. Meglepetésünkre felszólalt Gergő is, aki
ilyen beszélgetések során általában hallgat, és inkább azzal
foglalkozik, hogy cipőfűzőjét összecsomózza, vagy a
legújabb kocsi modelleket rajzolja.
Isten oly hatalmas és messze van, pedig én úgy
szeretnék vele találkozni – sóhajtotta, és hamar hozzáfűzte:
„De ebben a karácsonyi lármában még én is elveszem,
nemhogy Istent észrevenném”. Ezen mindannyian
elgondolkoztunk egy kicsit. Karácsonykor Istent nem
észrevenni? Hát ott fekszik minden jászolban az emberré lett
Isten, aki nekünk megváltónk. Róla szólnak énekeink, Őt
dicsőítjük és áldjuk, mert születésével elűzte a sötétséget, és
értelmet adott életünknek! Olyan jó lenne, ha Gergő is
észrevenné ezt …
Karácsony után egy héttel a városban találkoztam
Gergővel. Komoly tekintettel üdvözölt engem és rögtön
mesélni kezdett:
„ … Képzeld el, ilyen szép karácsonyom még soha
nem volt! Az emeletünkön lakik egy öregasszony,
aki súlyosan beteg, és alig tud kimoccanni a
házból. Én szoktam neki az újságot hozni, s ahogy
kinyílt az ajtó ott állt előttem hálóingben és egy
levelet tartott a kezében. Boldog karácsonyi
ünnepeket kívántam neki, és csak akkor tűntek fel
nekem kisírt szemei. Meg is kérdeztem, hogy mi baj
történt, amire ő azt válaszolta: - „most írt a fiam,
hogy nem jön el idén értem, mert egyedül szeretne
ünnepelni a családdal” - mintha én nem tartoznék
a családhoz.
Borzasztó élmény volt. Ez a jelenet nem hagyott
nyugodni. Az ajándékokért való izgulás helyett
szorongás fogta el szívemet. Eldöntöttem, hogy
most kell életemben először igazi cserkésznek
lennem.
Az este még beszéltem szüleimnek erről, és azt
javasoltam, hogy menjünk át szentestén az öreg
nénihez, és töltsünk vele egy-két órát. Bár
karácsonyi szokásaink ellen volt, mégis rögtön
beleegyeztek szüleim. Kapott ajándékainkból
néhányat félretettünk, és szentestén imádkozva és
énekelve átadtuk az öregasszonynak. Együtt
vacsoráztunk az ő lakásán és a búcsúzkodásnál sírt
az öreg néni, de ez most másféle sírás volt”...
Gergő megállt egy pillanatra, majd meghatódottságomat látván hozzátette: „ … vak voltam, de most már én is
találkoztam Istennel, csak előtte nem tudtam, hogy a
szomszéd lakásban várt rám”.

Lupusz
forrás: EMCsÉ – Európai Magyar Cserkész-Élet
1990. VII. évfolyam II. szám
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Virtuális Cserkészet
Hasznos cserkészhonlapok:
Külföldi Magyar Cserkészszövetség
http://www.kmcssz.org

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
http://www.szmcs.sk

Romániai Magyar Cserkészszövetség
http://www.rmcssz.ro

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség
www.vmcssz.org.yu

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
http://www.karpatok.uzhgorod.ua/
szervezetek/kamcssz.htm

Magyar Cserkészlány Szövetség
http://www.cserkeszlanyok.hu

Magyarországi Cserkészszövetség
http://www.cserkesz.hu/mcssz

Kanadai Cserkészszövetség

19. oldal

Pályázat
Kerettörténet:
A Sirály őrs egy kisebb lazac folyó partján
Hétvégi portyán vannak. Második este úgy 11
nagy robajjal végigszáguld egy autó hatalmas
hagyva maga után a makadám úton. Reggel
beszélték, hogy az éjszaka ellopták a közeli
tulajdonos piros Corvette-jét.

táborozik.
óra tájban
porfelleget
a faluban
vendéglő-

A sirály őrs még befejezte az aznapi portyáját, majd
sátorbontás után hazamentek.
Írjatok egy történetet a következő szereplőkkel:
Pista (őrsvezető)
Balázs (zászlós)
Sanyi (vezeti a naplót)
Jóska (szertáros)
András (szakács)
Dezső (mindenes)
A történet során derüljön ki, hogyan segítették a cserkészek a
rendőrséget nyomra vezetésben. Segítségként figyelmetekbe
ajánlom a következő képet, ami a helyi újságban jelent meg
arról a mélygarázsról, ahol a rendőrök megtalálták a lopott
autót.
És végül, a világsajtóból tudjuk, hogy a rendőrség az
autótolvajokat a Seattle-Tacoma repülőtéren letartóztatta.

http://www.scouts.ca

Amerikai Cserkészszövetség
http://www.scouting.org
http://www.nesa.org

Lord Baden-Powell életrajza
http://www.pinetreeweb.com/bp-library.htm

Cserkésztudás és anyag ezen a gyűjtőhonlapon
http://inter.scoutnet.org/skills.html

e-Könyvtárak:
Irodalom

http://vers.lap.hu

Földrajz

http://foldrajz.linkcenter.hu/

Történelem

http://www.tortenelmitarsulat.hu/lap.php
http://www.akm.externet.hu

Magyar várak

http://mars.elte.hu/varak

Mese

(e-mese)

http://www.olvasnijo.hu/fooldal.htm
http://mek.oszk.hu/04800/04833

Kedves cserkészek, várjuk izgalmas történeteiteket. A
történet lehetőleg ne legyen sokkal hosszabb egy gépelt A4es oldalnál. Természetesen a díjnyertes történetet közöljük
újságunkban. Ráadásul az első helyezettnek $50 jutalom jár,
ami gondolom jól elfér az őrsi kasszátokban. A második
helyezettnek $30 jutalom jár és a harmadik helyezettnek $20.

Utószó

Kedves Cserkésztestvérem. Kezedben tartod a Láncszem ,
kanadai kerületi cserkész-újság első példányát. Nektek
íródott és mindazoknak akik tiszteletben tartják a tíz
cserkésztörvényt és megélik azt. Gondoljatok arra, hogy
minden újság olyan és annyit ér mint amennyit hozzáadnak
azok akik olvassák. A következő Láncszem-ben a Ti
cikketeket is szeretnénk közölni. Szeretnénk, hogy minél
többen írjatok. Írjatok mindenről ami a cserkészettel
összefügg és ami a csapatotok életében történik.
Jó munkát, jó olvasást!
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Cserkésznaptár:

Hirdetések:
Akadályverseny (AKI)
Fillmore, 2008. május 24.–25.
Jelentkezni lehet a csapatparancsnoknál.
•••
Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Nyári Magyar Iskolája

Megrendelhető a cserkészboltban.

2008. július 5.–20.

CSERKÉSZBOLT
Tel: (973) 694-3481
pgyuri@msn.com

Minden 8 és 14 év közötti magyarul beszélő
gyermeket szeretettel hívunk és várunk
Fillmore-ba.

Cím:
Pándi György
19 Edgemont Cr.
Wayne NJ 07470, USA

Jelentkezni lehet:
Tel: (973) 208-0450
Email: kmcssz@aol.com

•••

•••

Kerületi nagy tábor (VK)

Láncszem

Fillmore, 2008. augusztus 7.–17.

kanadai magyar cserkészélet

Jelentkezni lehet a csapatparancsnoknál.

Várjuk fénypostátokat! (íméjleteket)
Lancszem@canada.com

•••
Megjelent:
Messzi tábortüzek III. CD és daloskönyv.

Egyebek
Tudtad-e?
A paprikás sokkal finomabb, ha paprikát is tesztek bele. A
pórpaprikát ajánlatos a végén a forró olajban elkeverni – így
tartja meg színét legjobban.

Humor, móka
– Mi a különbség az Északi-Pólus és a cserkésztiszti konferencia között?
– Az Északi-Póluson novemberben rövidek a
nappalok és hosszúak az éjszakák, míg a tiszti
konferencián hosszúak az esték és rövidek az
éjszakák.
Válogatás az öt földrészen élő magyarságot összetartó
legszebb népdalainkból.

Megrendelhető drótpostán:
jomunkat@shaw.ca

A konyhasátorban történik:
Cserkész:
Szakács:
Cserkész:
Szakács:

–
–
–
–

Van-e friss zsemle?
Nincsen csak tegnapi.
És mikor lesz mai?
Hát holnap!

