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K Ö Z E L E D Ő  E S E M É N Y E K  

Szeptember 29 – október 1 
Regös tábor 
Ausztráliai kerület  

Október 5 – 7 
Központi regös tábor  
Fillmore, NY 

Október 13 – 14  
VK nap és vezetői kirándulás 
Dwight, ON, Kanada 

Október 20 
Cserkészcsaládi est 
Melbourne, Ausztrália 

November 3-4 
Tisztikonferencia  
Buffalo, NY 

November 17  
Központi Cserkészbál 
Park Ridge Marriott, NJ 

November 17– 18 
Csapatparancsnoki gyűlés 
Hárshegy, Németország 

November 21 - 25  
Kenutúra Colorado folyó 

November 24 – 25 
Főzőiskola – (nem csak) 
lányoknak  
Boston, MA 

December 2 
Mikulás és sütemény vásár 
Portola Valley, CA 

December 16 
Vigilia 
New Brunswick, NJ 

December 22 
Szülői értekezlet és 
cserkészkarácsony 
New York, NY 

MAGYAR    CSERKÉSZ 

CLEVELANDI CSERKÉSZBÁL 

nevében üdvözölte a clevelandi cserkészeket.   

Már minden vendég izgalommal várta az első- és 
másodbálozó leányok bemutatását. Idén, két 
elsőbálozó leány volt: Duna Klára és Szentkirályi 
Hanna. A másodbálozók pedig Luksa Vivien, 
Chmielewski Emese , Ország Éva, Jálics Ilona, 
Stiasny Julia és Bogárdy Krisztina voltak. A 
tradicionális keringővel nyitottuk a bált.  A szülők, 
és nagyszülők bűszkén figyelték gyermekeiket és 
unokáikat, visszagondolva arra az időre, amikor ők 
voltak elsőbálozók.  A közönség nagy lelkesedéssel 
fogadta a nyitópárok bemutatóját.  Ezt követve, 
díszmagyarban öltözött regösök bemutattak egy 
hagyományos palotást, amelyet Eppleyné Tábor 
Hajnal, Slattery Kriszta és Tábor Mátyás tanítottak 
be.  

A bálon a tánczenét a közkedvelt  Harmonia Tánc-
Zenekar szolgáltatta. Kitűnő volt a zene és a 
hangulat még hajnali félháromkor is, amikor a bál 
véget ért.   

Balássy Hajdú-Németh Erzsébet, Cleveland, OH 

Idén az 56. hagyományos Cserkészbálunkat a 
Tudor Arms, Crystal bálteremben tartottuk.  
A Tudor Arms Hotelban voltak a 
Cserkészbálok 1959-től 1963-ig. Az est 
folyamán felidéztük a régi szép időket és 
emlékeket. Kiemelten emlékeztünk meg 
azokról akik a multban a Tudor Arms-nál 
voltak elsőbálozók.  

A bál előtti fogadáson finom előételek vártak 
vendégjeinkre. Ekkor volt alkalom társalogni, 
és újra találkozni régen nem látott barátokkal. 
A fogadás után a 230 vendég helyet foglalt a 
bálteremben, ahol folyamatosan finom 
apróságokat kináltak. A műsorvezetők 
Pellerné Falk Ildikó es Peller Miklós, akik 
1959-ben elsőbálozók voltak itt a Tudor 
Arms Hotelban,  köszöntötték a vendégeket 
magyarul és angolul. A műsorvezetők 
bemutatták a bálrendezőket, Balássy Erzsit és 
Tábor Beát, a tiszteletbeli vendégjeinket és a 
csapatparancsnokokat, Csajka Tamást, 
Kovács Györgyöt, Rátoni-Nagyné Szőke 
Valit és Szentkirályi Krisztinát. Majd 
Dömötör Gábor, a KMCSSZ alelnöke, 
köszöntötte vendégeinket és a Szövetség 

Clevelandi első- és másodbálozók 
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Idén immár 45. alkalommal 
került megrendezésre a Nyári 
Magyar Iskolatábor. Hely-
színül a fillmorei Sík Sándor 
Cserkészpark szolgált, ahol 
június 30 és július 14 között 
töltöttek két hetet a diákok, a 
tanárok és a vezetők a Kárpát-
medence minden pontjáról. Az 

utóbbiak nagy 
többsége termé-
szetesen az 

E g y e s ü l t 
Államokból 

érkezett, de 
páran kicsit 
messzebbről 
jöttünk ebbe 

a nagyszerű 
táborba. Az idei 

táborban négy 
vezető vett részt 

Magyarországról,  ké t 
vezető Felvidékről és egy-

egy Erdélyből, ill. Kárpát-
aljáról.  A sokszínű, de 
teljesen magyar közösség 
ugyanazon a cél érdekében 
gyűlt össze: egy olyan tábor 

előkészítésére és levezetésére, 
mely után a táborba érkező 
mintegy 60 fiatal élményekkel 
gazdagodva, magyar szókin-
csüket bővítve és kultúrájukat 
jobban ismerve térhetett haza, 
ahol reményeink szerint tovább 
folytatódik a munka, s a 
gyerekek továbbra is tisztele-
ttel és egyre nagyobb 
érdeklődéssel  tekintenek 
magyarságukra.  

A tábor résztvevői a legkisebb 
korosztálytól az idősebbekig 
egy felmérő alapján hét 
osztályba lettek sorolva, s így a 
délelőtti tanórákon tudásukhoz 
mérten foglalkoztak velük a 
tanárok. A tananyag persze 
különféle szakterületekből 
merítetett, mint a magyar 
nyelvtan, az irodalom, a 
történelem és a földrajz. 
Ezenkívül a gyerekek gyako-
rolták az olvasást és az írást és 
még verseket is tanultak. A 
tanuláson kívül akadt idő a 
sportra, a játékra és kikap-

csolódásra egyaránt. Délután-
onként általában kézműves-
foglalkozásokkal, játékokkal, 
népdaltanulással telt az idő, 
viszont sütöttünk szalonnát is, 
ké tszer kirándultunk a 
Letchworth State Parkban, ahol 
megnéztük a vízeséseket, s egy 
kicsit úszkáltunk a meden-
cékben. Portya keretén belül 
ellátogattunk a Genesee 
folyóhoz is, ahol szintén 
fürödtünk egyet. Az estét 
rendszerint tábortűzzel zártuk, 
viszont több alkalommal 
rendeztünk táncházat, ill. 
egyszer filmvetítés keretein 
belül Mátyás-meséket is 
néztünk.  

A tábor folyamán sokszor 
találkoztunk Mátyás királlyal s 
az ő tanulságos történeteivel a 
tábortüzeken, az iskolában és 
az esti mesék során is, hiszen 
az idei keretmesénk Mátyás 
király udvarában játszódott. A 
szokásos záróműsorunk is 
Mátyás király korát idézte, 
ahol is különböző meséket 
adtak elő a gyerekek, táncoltak 
és énekeltek, a szavalóverseny 
győztesei verset szavaltak. Itt 
mutatták meg, s bizonyították 
be szüleiknek, mennyi mindent 
tanultak s milyen elképesztő 
módon fejlődtek az elmúlt két 
hét során. Szomorúan vontuk 
le ezután tábori zászlónkat, 
hiszen tudtuk, idén az utolsó 
zászlólevonás, de azért bízunk 
benne, hogy mindenkiben ott 
volt a vágy, hogy egy év múlva 
visszajöhessen, s újra találkoz-
hassunk.. 

Bíró Ildikó 
(Erdély), Ilosvay Attila 

(Kárpátalja), Szpisák Ádám és 
Vajányi Orsolya (Felvidék) 

 

MÁTYÁS KIRÁLY ELLÁTOGATOTT AZ 
ISKOLATÁBORBA 

Iskolatábor 
résztvevői 
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Kiscserkészoldal 

Segítsd ki a két házikedvenced, hogy megtalalálja a helyes utat 

fekete 
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LOURDESI ÉLMÉNYEK, MINT BETEGKÍSÉRŐ  

M A G Y A R     C S E R K É S Z  

Lourdesba nem először mentem, de Máltai 
betegkísérőként először és valami egészen más, 
különleges élményben lehetett részem! Ennek a 
zarándokútnak egészen más értelme volt. Erre az útra 
az Isten szolgálni hívott, megmutatta, hogy kell 
szeretni, türelmesnek és kedvesnek lenni. Az indulás 
napján telve izgalommal és kíváncsisággal várakoztam 
a reptéren. Úgy éreztem akkor, hogy nem vagyok 
méltó és nem vagyok elég jó, hogy a Máltai Lovagrend 
betegkísérő egyenruháját hordjam. Érdekes érzések 
keringtek bennem, azt tudtam, ha az Isten megengedte, 
hogy ott legyek akkor a helyem ott van, és valamilyen 
terve van velem. 
Egy régi, titkos vágyam volt, hogy Lourdes-ba 
visszamenjek, mint ápoló és betegekkel lehessek. Nem 
gondoltam volna, hogy ez valóra válik. 
Óriási öröm, boldogság és megtiszteltetés, hogy a 
Magyar Máltai Lovagrenddel indulhattam el ezen a 
zarándoklaton. Az izgalmak és kételyek hamar 
szertefoszlottak, amikor először találkoztam a 
Lovagokkal, Dámákkal és betegkísérőkkel. Olyan 
barátságosan, szeretettel és hihetetlen nagy 
kedvességgel fogadtak. Szeretetteljes közvetlenségük 
hamar feloldott bennem minden feszültséget és 

aggodalmat. Már a második nap büszkén, boldogan vettem fel az egyenruhát, örömmel és meghatottsággal töltött el, hogy 
a máltaisok között szolgálhatok. Már nem számított semmi, csak mindent Isten dicsőségére akartam tenni. Teljesen 
átadtam magam Neki és olyan akartam lenni, mint egy szivacs, mindent magamba szívni, aztán szép lassan kiengedni és 
beteríteni mindent azzal, amit kaptam. Nem is lehetett másképp átélni azt a néhány napot, mint szeretni és kedvesnek 
lenni. Annyi szeretetet és kedvességet kaptam, hogy én is igyekeztem adni és olyan jó érzés volt másokat boldoggá tenni, 
hogy az tett engem is boldoggá!  
Fizikailag fárasztó és kimerítő hat nap volt az indulástól a visszaérkezésig, de a lelkiállapot és a krisztusi szeretet annyira 
átjárt, hogy nem volt nehéz, hanem egy különleges kegyelem volt segíteni és Krisztust szolgálni a betegtársaimon 
keresztül. Hihetetlen hálát éreztem, hogy Lourdes-ban lehetek, hogy egészséges vagyok és szolgálhatok. Rengeteget 
kaptam és tanultam a betegektől, mi „egészségesek” természetesnek vesszük, hogy egészségesek vagyunk, pedig ajándék, 
amire vigyázni, és amit értékelni kell! Az Isten mindegyikünk számára egy utat szabott, amit végig kell járni, bárhogyan 
is, és ahhoz ad nekünk pont elegendő erőt is. A fontos az, hogy hittel tudjunk bízni Benne és a szeretetében. Ahogy Ő 
szeret bennünket, mi is úgy tudjunk szeretni másokat. Az Isten szemében egyformán fontos mindenki és mindenkivel célja 
van. Semmi és senki nem hiábavaló! Mindezt csak most tudtam igazán megérteni, mert hat napon át a zarándokúton ebben 
éltem! Mindennap hálát adok ezért és imáimba foglalok mindenkit, akivel ott voltam ezen az úton! Lourdes-nak 
csodálatos kisugárzása van, a Szűzanya jelenléte érezhető, szinte megfogható. Mindenkiből szeretet és boldogság 
sugárzik. A Grotte-ánál lévő meghittség az ember szemébe akaratától függetlenül könnycseppeket csal, az ember kezét 
imára kulcsolja és mást nem is akar tenni, mint meghatottságában imádkozni. Érezhető kicsiny Bernadette egyszerűsége, 
szerénysége és tisztasága. A barlangnál térdelve Szűzanya kiáradó szeretetében imádkozni Jézushoz és hálát adni 
mindenért. Talán szavakkal így lehetne leírni, mit jelent számomra Lourdes, de a szavak is kevesek hozzá, mert ezt csak 
átélni lehet! Ha elképzelhetem a mennyországot, akkor olyan, mint Lourdes! A mennyország is olyan lehet, csupa 
önzetlen feltétel nélküli szeretet, mindenki egyformán fontos! Öröm, boldogság és békesség veszi körül az embert. 
Két különleges élményben lehetett részem a sok mindenen kívül, ami volt. Az egyik, hogy a Védencemmel, Hajni nénivel 
együtt imádkozhattam a Grotte-ánál. Hatalmas dolog volt, hogy Hajni néni, aki nehezen térdelt le, még is azt kérte, hogy 
segítsek neki letérdelni és úgy imádkoztunk hosszú perceken keresztül. Utána egy kicsit arrébb a barlangtól leültünk és 
együtt imádkoztuk el a rózsafüzért. Csodálatos emlék, felejthetetlen marad számomra. A másik meghatározó élményem a 
fürdés volt. Az egyik beteggel együtt mentem, segítettem Neki, mert félt is és nem tudott franciául. A legszebb ajándék és 
kegyelmi állapot, hogy Vele együtt mondhattam el az Üdvözlégyet magyarul. Számomra olyan lelkiállapot volt, hogy a 
meghatottságtól alig tudtam imádkozni. Úgy éreztem, mintha újjászülettem volna, mintha Istentől újabb esélyt kaptam 
volna. Teljesen megtisztulva, a Szentlélek erejével eltelve jöttem ki a fürdőből. Olyan kincset kaptam, amit a lelkem 
mélyén őrzök, abból élek és igyekszem kamatoztatni, hogy másoknak is adni tudjak belőle. 

Bernadett 
és kisértje 
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Úgy érzem nincs olyan szó, amivel igazán meg tudnám köszönni, elsősorban az amerikai Magyar Máltai lovagrendnek és a 
Magyar Máltai lovagrendnek, hogy a lehetőséget megadták a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek és cserkészként 
mehettem el erre a zarándoklatra. Külön szeretném megköszönni Sárdy Lászlónak kedvességét és minden Lovagnak, Dámának 
betegkísérőtársaimnak és betegtársaimnak is, hogy mindnyájukkal együtt lehettem és ebben a csodálatos élményben lehetett 
részem! Mindennap a gondolataimban vannak és imádkozok Önökért! Remélem, a jó Isten még megadja, hogy találkozzunk. 
Az egyik legszebb áldással, az Ároni áldással szeretném zárni soraimat: 
„Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg tégedet! 

Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád és adjon békét tenéked!” 

Kiss Bernadett, Laval, Quebec, Kanada 

Az idei téli táborunkat  2012 junius 9 -11 tartottuk meg a 
cserkészparkban, East Warburtonban. Mondhatjuk, téli 
táborunk reggelein valóban téli időjárásra ébredtünk. Jól 
fel voltunk készülve a hidegre és mire a táborozók zöme 
beérkezett, már lobogva várt a meleg tábortűz. 
Hamarosan felépült a tábor és táborparancsnokunk Bakos 
János megnyitotta a II Rákóczi Ferenc téli tábort. Annak 
ellenére, hogy a nyári Ausztráliai Magyar Jamboree 
táborkerete is ez volt, úgy éreztük, hogy ezzel még 
érdemes foglakozni, különösen azok számára, akik  
elfoglaltságuk miatt nem tudtak résztvenni a sydney-i 
nyári táboron, vagy ott voltak, de tábori munkákkal voltak 
elfoglalva és igy nem tudtak résztvenni  minden 
aktivitásban. Így mindenki szívesen vette hogy most van 
alkalma jobban megismeri történelmünk egyik kimagasló 
személyiségét II. Rákóci Ferencet. 
Ebéd után máris kezdődött az első előadás. Valóban 
nagyszerű volt, érdekes, részletes, szinte éreztük, hogy az 
1700-as évek elején járunk, és mi is ott vagyunk a kuruc 
táborokban.  
Bár nem tartozik a tábori programhoz, meg kell említenem, azt is hogy kis kutyám most volt először táborban. Be kell vallanom, 
hogy nagyon aggódtam, hogy az elkényeztetett uszkár (poodle) hogyan fogja átélni a tábort. Hát aggodalomra nem volt ok, a 
megérkezés pillanatától táborozó kiskutya lett és talán ő élvezte legjobban a nagy szabadságot a cserkészparkban. Az esti 
tábortűznél örömmel láttam, hogy népdal ismeretünk bővül és egyre hosszabbak lettek a tábortüzek. 
A vasárnapi tábori áhítat témája ismét a szeretet volt, de ki lett bővítve az  „Öregek Imájával” és az „Erdő kérésével”, mely 
rámutatott, hogy mennyire fontos, hogy a természetet kíméljük. Akkor jutott eszembe egy gyerekkori versike, az erdő imája:  

„Köszönjük hogy teremtettél, hogy van tavasz, nyár, ősz és tél. 

Hogy életet adsz és gondolsz ránk, egyre kérünk csak Jézuskánk: 
Üzend meg az embereknek, hozzánk ők is jók legyenek.” 

Táborparancsnokunk emlékeztetett arra is, hogy bár a felnőtt csapat tagjai most még aránylag fiatalok, fel kell készülni az évekre, 
melyek új problémákkal járnak. 
Tovább folytattuk a Rákóczi kor történelmét és szétosztottuk a táborozókat labanc és kuruc seregre, hogy felismerjék a 
különböző álláspontokat. Délután hosszasan beszélgettünk a trianoni eseményekről és a Nemzeti Összetartozás Napjának célját 
és az új elnevezés értelmét. Mint különös eseményt ismét meg kell említeni a kemencében sült disznó sültet, jól esett a nagy 
hidegben az ilyen komoly élelem. Persze, mint mindig, az ellátás 5 csillagos szálodába is megfelelt volna. Így telt hát el ez a 
vidám és tanulságos három nap, azzal a tudattal váltunk el, hogy hamarosan ismét együtt leszünk és végezzük a jó munkát! 

Kovássy Marianne, Melbourne, Ausztrália 

MELBOURNEI CSAPAT TÉLI TÁBORA 

A tábor résztvevői 
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EGY CSERKÉSZLÁNY ÉLMÉNYEI 
MAGYARORSZÁGON 

Marshall Robin, a buffalói cserkészcsapat tagja, 
résztvett a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

középiskolai programján, amelynek keretében egy 
évet töltött vendégdiákként a miskolci Fényi Gyula 

Jeszuita gimnáziumban. Utána résztvett a 
Cserkészszövetség három hetes magyarországi 
örsvezetői körútján. Itt közöljük a tőle kapott 

beszámolót és köszönő sorokat.   
 
Először is bocsánatot kérnék, hogy csak most írom 
meg ezt a levelet, de csak most értem haza a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség által szervezett 
Magyarországi körutról. Tökéletes befejezése volt 
egy élményekkel teli évnek. Ez az év nagyon sokat 
jelentett nekem. Mielőtt eljöttem, soha nem 
gondoltam volna, hogy ilyen függetlenné tudok 
válni egy év alatt. Amikor itt volt a nővérem, úgy 
álltam az egészhez, hogy én nem akarom csinálni, 
hogy ez nem nekem való, de amikor hazajött 
rengeteg sok élménnyel és barátokkal, kezdtem 
belegondolni és rájöttem, hogy ez nagyon jó lehet és 
így eldöntöttem, hogy én is szeretnék eljönni 
Miskolcra a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumba. Ez 
volt eddigi életem legjobb döntése.  Mielött 
eljöttem, nem volt nekem annyira fontos a 
magyarságom, mint most.  Azért lett ennyire fontos, 
mert most már láttam elsőkézből a kulturát; 
megtanultam, hogy magyar cserkésznek lenni és 
magyarnak lenni két teljesen más dolog. A 
hagyományok és szokások eddig nem foglaltak sok 
helyet az agyamban. Például sohasem lett volna 
alkalmam disznóölésen résztvenni Amerikában. A 
magyar történelmet is máshogyan tanultam, például 
a Trianoni döntést eddig az amerikai iskola rendszer 
szerint tanultam, de most már értem, hogy a 
magyarok miért tartják ezt a történelmi döntést  
ilyen közel a szivükhöz.  
Először megköszönném az iskolában Ferenc 
Atyának azt, hogy törődött velem, rákérdezett, hogy 
hogy állok a magyar tanulással és lelkesített. Márta 
néninek köszönöm, hogy minden héten foglalkozott 
velem és neki köszönhetem nemcsak azt, hogy le 
tudtam tenni a középfokú magyar nyelvvizsgát, 
hanem minden egyéb érdekességet, amire engem 
megtanított. A tanáraimnak is köszönöm mindent, 
amit értem  tettek, hogy  minél többet tanulhassak.   
Külön foglalkoztak velem és türelmesek voltak 
hozzám . Nagyon hálás vagyok azért is, hogy 
Amelita néni mennyit segített nemcsak az osztállyal 
kapcsolatos dolgokban, hanem minden iskolához 
kötődő esetben is. Bármi történt,  tudtam rá 
számítani. A nevelők is a kollégiumban sokat 

foglalkoztak velem, nagyon szerettek és szülőként 
támogattak. 
Külön köszönöm a diákoknak, hogy befogadtak. Úgy érzem 
nagyon gyorsan beilleszkedtem az osztályba és az iskolába, 
és az nem csak miattam van, hanem miattuk is. Úgyhogy 
tényleg, köszönöm! Nélkülük nem lett volna ennyire jó ez az 
év. Ezenkivül a szülőknek megköszönném a hétvégéket, 
amikor náluk megszállhattam. Ezek a napok mindig 
élvezetesek voltak és lehetőséget adtak, hogy belelássak, 
hogyan élnek a magyar családok. Nemcsak a kirándulások, 
mint például a Csíksomlyói búcsú, a Balaton, vagy 
Budapesti városnézés voltak jó alkalmak arra, hogy 
tapasztalatot szerezzek, de  azok a hétvégék is sokat 
jelentettek, amikor a mindennapi családi élet részese 
lehettem. 
A Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek is köszönöm ezt a 
lehetőséget. Enélkül az ösztöndíj nélkül, ez az év nem 
történhetett volna, és ezért nagyon hálás vagyok. Végül, 
Forgách Péter, nélküled, szóba se jött volna ez a lehetőség, 
hogy Magyarországon tanuljak és nagyon köszönök 
mindent, amit  ennek érdekében tettél! 
Mindent, amit tanultam, az összes tapasztalatot amit 
szereztem, örökké fogom  használni, nemcsak magam 
számára, hanem át fogom tudni adni minden külföldi magyar 
diáknak is. Sok segítséget fog nyújtani mindez a 
cserkészeten belül a segédtiszti szint eléréséhez, ami 
lehetővé teszi majd, , hogy a következő generációt 
taníthassam.  
Remélem, hogy mindig  tartjuk továbbra is a kapcsolatot, és 
természetesen bármikor bárki jön látogatóba hozzánk, 
szeretettel várjuk! Remélem lesz alkalmam viszonozni mind 
azt a jót, amit mindannyiótoktól kaptam. 

Marshall Robin, New York, USA 

M A G Y A R     C S E R K É S Z  

Őrsvezetői körút képei 
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NYUGATI NAGYTÁBOR CALGARY-BAN 

Az alábbi cikk a karpataljalap.net oldalon jelent meg: „Kárpátaljai cserkészek Kanadában” cimmel. A Külföldi Magyar cserkészszövetség 
calgary-i, clevelandi, hamiltoni, Los Angeles-i, San Francisco-i és torontói csapatok cserkészei vettek a táboron részt. 

 
 
Az észak-amerikai kontinens nyugati partján élő emigráns magyarság tagjaiból álló cserkészek július 14–22 Kanada Alberta nevű 
szövetségi államában megszervezték a Nyugati Parti Nagytábort. Az itt élő cserkészek egyik legjelentősebb, a képzésre és a természeti 
szépségek feltárására szolgáló táborozása ez, melyet ötévente szerveznek meg. Örvendetes, hogy ide a Kárpátaljai Magyar 
Cserkészszövetség (KáMCSSZ) képviselői is meghívást kaptak. Megyénk cserkészei közül Kristofori András, a Munkácsi 1. sz. Zrínyi 
Ilona cserkészcsapat, illetve Hasuly Rita, a Nagyszőlősi 6. sz. Sólyom cserkészcsapat tagja utazhatott az Újvilágba. Az ott történt 
eseményekről Kristofori András számolt be lapunknak. 
– Mit kell tudnunk erről a táborról? 
– A Nyugatparti Nagytáborban a kanadai és az USA-beli magyar cserkészek színe-java szokott összegyűlni, hogy az egy hét alatt eszmét és 
tapasztalatot cseréljen, kapcsolatot építsen, és felfedezve a természet szépségeit, a gyakorlatban is kipróbálja a cserkészélet tételeit. Idén 
Calgarytól 80 kilométerre, a sziklás hegység lábánál elterülő festői szépségű Kananaskis County Nemzeti Parkban került megszervezésre a 
tábor. A kanadai cserkészeken kívül az USA Kalifornia államának városaiból, köztük Los Angelesből és Hollywoodból voltak itt 
cserkészek. A mostani tábort a közelmúltban elhunyt, a cserkészetet pártfogoló Ádám János jezsuita atya emlékének szentelték. 
– Hogyan kerültek ide? 
–A Nagytábor táborparancsnoka, Pintér János, megtisztelte a KáMCSSZ-t azzal, hogy meghívott két személyt a szövetségből. A meghívó 
nem névre szólt, de a két jelöltnek számos követelménynek is meg kellett felelnie. Elkötelezetteknek kellett lenniük munkájuk felé, 
egyiküknek őrsvezetőnek, másikuknak segédtisztnek kellett lennie, s vállalniuk kellett, hogy visszajőve Kárpátaljára a cserkészéletben majd 
hasznosítják a kint szerzett tapasztalatokat. Így végül Hasuly Ritát és engem ért az a megtiszteltetés, hogy elutazhattunk ide. Az európai 
cserkészek közül egyedül mi voltunk itt.  

– Milyen programokban vettek részt? 
– Hasuly Rita kolléganőmre – őrsvezető lévén – egy őrsöt bíztak a táborban, ennek révén nemcsak feladatait gyakorolhatta, hanem 
beleláthatott az amerikai cserkészőrsök szervezésének, vezetésének és működésének világába. Én napostiszti beosztást kaptam, így 
betekinthettem a tábor vezetőségének munkájába, s megfigyelhettem a tábor szervezésének és működésének tiszti munkakörét. Nem is 
csalódtunk, számos újdonsággal ismerkedtünk meg mindketten. 
A táboronbelüli programok közé tartozott a regölés és más népi hagyományok tanítása, a cserkésztörténelem és a cserkészfogások 
 felelevenítése, oktatása, valamint számos ügyességi játék, pl. számháború, akadálypálya és tájékozódási verseny. Lovaglásra is mód nyílott. 
A táboronkívüli programok gerincét a természetbe szervezett kirándulások képezték, amihez ideális közeget képeztek a közelben magasodó 
2500-3000 méter magas csúcsok, az indiánregényekből megismert észak-amerikai erdőségek, ami a különböző korosztályú cserkészeknek 
egyaránt kalandot kínált. Korosztálytól függően különböző nehézségi fokozatú kirándulásokat szerveztek: a legkisebbek részére pl. buszos 
kirándulást egy festői szépségű tóhoz, az idősebb korosztályok pedig megtekinthették, milyen egy igazi kanyon, illetve hosszabb gyalog-
túrára is módjuk nyílt, melynek során megmászhattak egy 2600 méter magas hágót. Ugyanakkor a legidősebb cserkészeknek alkalmuk nyílt 
portyázni. Azaz a gyalogtúrát nem kellett megszakítaniuk: az éjszaka beköszöntével a szabadban ütöttek tábort. Tábortüzet gyújtva szalon-
nát sütöttek, énekeltek, majd az éjszakát eltöltve másnap indultak csak vissza a Nagytáborba. 
– Az Ön számára mi nyújtott igazán unikális élményt? 
– Nagyon megtetszett az itteni magyar cserkészmozgalom működése. A kanadai magyar diaszpóra létszámát a második világháborút, vala-
mint az 1956-os magyar forradalmat követően duzzasztották fel az emigránsok. Megfigyelhettük, hogy évtizedekkel az emigrációt követően 
is mennyire hűen megőrizték a magyar tradíciókat, hagyományokat. Calgaryban, a Nagytábor közelében lévő nagyvárosban pl. Magyar Ház 
működik: az itt élő magyarság itt szokott összegyűlni, hagyományait ápolni, ünnepelni. Magát a házat – ha jól emlékszem – a második 
világháborút követően emigrált magyarok építették. Különösen megtetszett az, ahogyan ezek az emberek a regölés hagyományát megőriz-
ték, illetve előadták. Eldöntöttem, hogy javasolni fogom ennek a KáMCSSZ szervezetein belüli oktatását. 
– Véleménye szerint mit üzen ez a tábor a magyar cserkészeknek, illetve magának a magyarságnak? 
– Úgy gondolom, azt, hogy akárhol is éljünk a világban magyar cserkészként, összetartozunk. A cserkészet önmagában testvériséget is 
jelent, melynek hagyományai egy nagy családdá tesznek minket. A világ magyarsága felé pedig azt hirdeti, hogy sodorjanak bármilyen 
messzire is a megpróbáltatás viharai, hagyományaink és nyelvünk, nemzettudatunk megőrizhető. 

karpataljalap.net - Fischer Zsolt 

Képek a hátsó oldalon találhatóak 



Pillanatképek a  
multból 

„ISTVÁN, A KIRÁLY”-T MUTATTÁK BE A SAN FRANCISCO-I 
CSERKÉSZEK 

A cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket, 
ötleteket az alábbi címre kérjük: 

Gabona@aol.com 
www.kmcssz.org 

Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

2850 Route 23 North 

Newfoundland, NJ  07435, USA 
 

Szerkesztőbizottság: 

Szerkesztő: Szórád Gábor cscst.  

Munkatársak: Glaser János cscst.,  

Lendvai-Lintner Imre cscst..  

Magyar Cserkész 
A külföldi magyar cserkészek lapja. 

Megjelenik negyedévente. 

2012. június 10-én került sor a 2012-es évzáró cserkészünnepségre a 
Woodside Priory-ban. A San Francisco környéki magyar cserkészek 
ünnepét Gilbert Szilvia nyitotta meg. Németh Maurus atya mondott 
üdvözlő beszédet. Köszöntötte a cserkészeket, a cserkészvezetőket és a 
cserkészszülőket. Ezt követően elismeréssel szólt a hamarosan távozó 
Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles-i főkonzul ötéves tevékenységéről. 
Köszönetét fejezte ki a főkonzul munkájáért. A Magyar Katolikus Misszió 
elnöke, Zentai Ildikó, elismerő oklevelet adott át Bokor Balázsnak.  Majd 
Voisin Éva San Francisco-i tiszteletbeli főkonzul köszöntötte Bokor 
Balázst. Végül Bartsch Miklós sacramentoi tiszteletbeli konzul adta át a 
californiai Szenátus megbízásából azt az elismerést, amelyet Darrell 
Steinberg, a Szenátus elnöke írt alá megköszönve Bokor Balázs főkonzul 
ötéves munkáját.  
A főkonzul rövid beszédében megköszönte a szép szavakat és az 
együttműködést. Kiemelte, hogy szimbólikus jelentősége van az 
eseménynek, amelyen a búcsúztatásra is sor került. A legnagyobb feladat 
a magyarság összefogása, a magyar közösségek erősítése. A cserkészet 
pontosan ennek a feladatnak tesz eleget. Sok sikert kívánt a San Francisco 
környéki cserkészmozgalomnak.  

Ezt követően Gilbert Szilvia adott át elismeréseket cserkészvezetőknek. A cserkészek előadása következett. Szörényi-Bródi 
„István, a király” című rockoperáját adták elő fergeteges sikerrel. Az emlékezetes est cserkészvacsorával zárult. 

Gilbert Szilvia, San Francisco 

Előadás közben 


