
Kedves Néném! 
Régen nem írtam, amiért elnézésedet kérem. Felveszem tehát 
majdnem kiszáradt írótollamat! Messze , nagyon messze Európától 
van egy kis ország, ami egy nagy sziget! Ausztrália a neve! Na 
mesélem tovább! 
Hatvan éve virul a magyar cserkészet itt, és a hatvanas évektől 
minden négy évben összejöttek az ausztráliai cserkészek és 
megrendezték a IV Kerületi dzsembori. 2011. december 29. és 
2012.január 7. között tartottuk a 11-ik Ausztráliai Magyar Cserkész 
Dzsemborít a Sydney melletti Kék Hegyek lábánál! . 
Erre a táborra meghívtuk a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
másik négy kerületének a cserkészeit. Argentinából, Braziliából, az 
Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból és Ausztriából 
tizenöt fiatal vezető vette kézbe vándorbotját és megindult 
Ausztrália felé. Ezenkívül nagy örömmel hallottuk, hogy otthonról, 
óhazánkból is, eljön tíz fiatal cserkészvezető! Elértük tehát azt a 
csodálatos történelmi pillanatot, amikor a külföldi magyar 
cserkészetnek mind az öt kerülete és a magyarországi cserkészet 
együtt tudott táborozni Ausztráliában!  

A tábort egy gyönyörű eukaliptusz erdőben, a Kék Hegyekből 
leszivárgó kis Colo folyó partján tartottuk. A táboron nyolc országból 120 cserkész és vezető vett részt. A tábor 
követte Baden Powell csodálatos, már 100 éves hagyományát, mely szerint a városi fiataloknak a tiszta 
természetben kell táborozni. A tábor helye igazi erdő volt, egy épület sem létezett a közelben, és éppen ez volt a 
csodálatos varázsa a tábornak. A fiatal cserkész megtanulta értékelni a természetet és saját erejét is. 
Tanulmányozta őrsi testvéreivel együtt a környezetet, és ezzel párhuzamosan cserkésztestvéreit még jobban 
megismerte és megbecsülte. A megérkezés után, minden kis őrs nekiállt saját körletét építeni, először a 
legszükségesebb dolgokat építették: az őrsi sátrakat, az ágyakat, a WC-ket, azután jött az őrsi zuhany, 
hátizsáktartó, cipőtartó, lavórtartó, és végül a díszkapu. Ezeket javítgatva, szépítve, tettük napról-napra 
kényelmesebbé, szebbé környezetünket, a tábor végéig. 

A tábor II Rákóczi Ferenc korát ünnepelte, annak 300. évfordulója alkalmával, és minden altábor a 
kuruc-labanc korba lépett vissza. A fiú cserkészek az „Esze Tamás” altáborban lettek elhelyezvet. A leány 
altábor „Zrinyi Ilona” nevét kapta. A kiscserkészek a kis kuruc vitéz „Papp Illés”-ről elnevezett altáborban 
voltak, a felnőtteké pedig „Bottyán János”, vagy ahogy katonái nevezték „Vak Bottyán” altábor lett. A vezetői 
altábor Rákóczi Ferenc hű vezérének, „Bercsényi Miklós”-nak a nevét viselte.  

Reggelenként az altáborok vidám énekszóval meneteltek a zászlótérre, a Munkácsi térre, és a kurucok 
hangos csatakiáltásait verték vissza a hegyek a kis völgyben. Napközben a forgószínpadok, a gyakorlati 
cserkészet sikeres programjainak segítségével, együtt tanulmányoztuk a helyi növényzetet,az erdei állatokat, a 
tábor gyakori esti látogatóit, a szelíd wombatokat. De gyakoroltuk az elsősegélynyújtást is, a sok más cserkész 
feladattal együtt, mialatt ápoltunk magyar kultúránkat is. Tanultunk új kuruc népdalokat és sok új magyar népi 
játékot is. 
A meleg, 35C plusz fokos napokon, többször ment a fürdés és pancsolás a „Colo” folyó kristálytiszta vizében. 
Természetesen találtunk időt a közkedvelt cserkész számháborúnak is, és büszke őseink emlékére rendszerint a 
„kuruc” sereg tudta a piros-fehér csíkos zászlót megtartani. Elengedhetetlen volt a rohampálya és a 24 órás 
portya, ahol fiataljaink megmutathatták ügyességüket azzal, hogy az őserdőben megtalálták a helyes utat, annak 
ellenére, hogy rovásírásban kellett az utasításokat olvasni.  

LEVÉL ÉRKEZETT AZ AUSZTRÁLIAI  
MAGYAR CSERKÉSZ DZSEMBORIRÓL 
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K Ö Z E L E D Ő  E S E M É N Y E K  

 Április 1-9 
Regöstábor, Europai kerület 
Lützensommern, Németország 

 Május 1 
Cserkésznap és röplabda torna 
Frankfurt, Németország 

 Május 25 – 27 
Központi akadályverseny 
Fillmore, NY 

 Május 26  
Intéző Bizottsági gyűlés 
Fillmore, NY 

 Június 3 
Cserkészvacsora 
Portola Valley, CA    

 Június 10 
Ifj. Keresztes Béla Atlétikai 
Emlékverseny 
Edison, NJ 

 Június 30 -júl. 14 
Nyári Iskolatábor 
Fillmore, NY 

 Július 1-22 
Őrsvezetői körút 
Magyarország 

 Jülius 14-22 
Nyugatparti Nagytábor 
Kananaskis County, Alberta, 
Kanada  

 Augusztus 2– 12 
Központi Vezetőképző tábor 
Fillmore, NY 

MAGYAR    CSERKÉSZ 

Készül a kilátótorony 
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M A G Y A R     C S E R K É S Z  

Kedves Nagynéném, élvezted volna a 
szilveszterünket a déli félteke csillagos ege 
alatt! Mindenki a legszebb kuruc ruháját 
vette fel. Csodálatos, amit a mai fiatal 
néhány rongy és bőr darabból el tud 
készíteni.  „Esze Tamás” ifjai, a bőgatyás 
derék ifjak, a szép „Zrinyi Ilona” fiatal 
hölgyeivel, a büszke „Vak Bottyán” és 
„Bercsényi” aggastyányjaival üdvözölték az 
újesztendőt. Még „Rákóczi” is, a legújabb
(?) divatú párizsi stílusú, vállig érő hajával, 
megtisztelt minket felséges jelenlétével! 
Éjfél közeledtével a Munkácsi tér egyik 
elvarázsolt kis részén, az öt altábor, öt 
irányból, csendben, 120 gyertyával, teljes 
kuruc harci díszben összegyűlt és egy szép 
kis hangulatos tábortűz körül, négy hegedű 
kíséretével, eltáncolta kedves Néném a Te 

legbecsesebb táncodat, a „fejedelmi palotást”. Annak befejeztével elhagytuk a Rákóczi-Bercsényi fejedelmi udvart és betértünk 
Esze Tamás hegyalján táborozó katonáihoz, ahol az éneklés és táncolás már sokkal, de sokkal élénkebb és hangosabb volt. 
Kedves Néném lehet, hogy neked a körtáncok tulságosan ördöngősnek tűntek volna. De mi nagyon jól éreztük magunkat, mert 
itt finomságok is voltak. Ettünk, ittunk és elbeszélgettünk a sok messziről érkezett testvérünkkel, mialatt csodáltuk a végtelen 
délkeresztes csillagos eget. Éjfélkor elénekeltük a magyar himnuszt és mind a százhúszan kicseréltük egymással 
jókívánságainkat, és köszöntöttük az újévet. 

Különböző fajtájú tábortüzeink, több megindítási módjukkal tették estéinket szebbé. A vezetők minden este más és 
más történelmi háttérrel keltették életre a Rákóczi korszak érdekesebb részeit. A tábortűz lángját nézve ismertük meg a 10 éves 
Ferkót, Munkács várában, édesanyja, Zrinyi Ilona mellett. Később örömmel hallgattuk Esze Tamás és Vak Bottyán sikereit a 
császár ellen vívott csatákban, és a tábor végén átéltük a bujdosók sorsát a Törökországi Rodostóban. Megcsodáltuk Mikes 
Kelemen üzeneteit az ő kedves nagynénijének írt levelein keresztül. Ez emlékeztetett minket arra, hogy akárhol vagyunk is a 
világon, magyarságunkat, emberségünket, hitünket meg kell őrizni! Követjük Mikes Kelemen példáját és a sok-sok, a világ 
minden tájára szétszóródott de most megismert magyar cserkésztestvérünkkel, egymás segítségével, büszkék lehetünk 
munkánkra.  

A táborban erőt merítettünk a magyar történelem 300 ével ezelőtti híres korából, ami velünk marad, és tovább tudjuk 
majd adni utódainknak a gerinces „kuruc” természetet, ami bennünk él a táborban tanultak után!  

Kedves Néném, remélhetőleg akik a táborban tíz napig velünk együtt éltek, nem felejtik el amit ott tanultak. Írnak 
majd Neked, és beszámolnak sorsuk fordulatairól a jövőben! 

További jó munkát! Cserkésztestvéri szeretettel:  Cserhalmi Ottó, Sydney, Ausztrália  

Szilveszteri mulatság cserkészmódra 

Népijáték a patakban 
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Kiscserkészeknek kifestő Erdélyből 
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KODÁLY HÉTVÉGE 
 A New York-i 
Körzet sajátos hagyománya 
a Kodály Hétvége, ahol 
minden januárban 
összejönnek a keleti part 
cserkészei, hogy a magyar 
népikultura kincseit 
elsajátítsák és gyakorolják.  
Január 7-8 hétvégén 98 
cserkész találkozott New 
Brunswickon, hogy ismét 
megtegyék ezt.   
 A hétvége 
folyamán három 

korcsoportban népdalt, furulyázást, népitáncot 
gyakoroltak.  A legnagyobbaknál, a “Nagyalföld” rajban 
már negyedszer Dr. Fehér Anikó tanította a fiatalokat.  
Népdalcsokorban adták elő az Egyszer egy Királyfi c. 
balladát.  Fehér Anikó Magyarországon közismert 
zenepedagógus, aki a népdallal és annak történetével 
foglalkozik. 

A középső csoportban Dr. Tóth Ildikó 
foglalkoztatta a 32 “kisalföldöst.”  Őket is a népdalra 
tanította, amelyet játékkal és kézügyességet fejlesztő 
programokkal fűszerezett. 

A legkisebbeknél, az “Ici Pici Alföld” 
lakósaival Stewart Ildikóval együtt játszva ismertették 
meg Magyarországot a népdalon keresztül.  A két Ildikó 
kimondottan olyan népdalt tanított az 5-7 éveseknek, 
amely magyar városokról szólt, miközben a búsójárásról 
is tanultak, búsó álarcokat készítettek. 

A keleti part cserkészvezetői eljöttek segíteni.  
Külön köszönet illeti fiatal rajvezetőinket Vajtay Tomit, 
Kozma Katát és Szöllősi Robit.  Csapatparancsnokaink 
néhánya is jelen voltak - Dr. Fogarasi Miklós, a bostoni 
cserkészek vezetője, Pándi Árpád, a new yorki csapatok 

parancsnoka és Tamás Péter, a new brunswicki fiuk 
parancsnoka.  Gyulassy Györgyi, a Kodály Hétvége 
alapítója is eljött közénk, hogy segítsen! 

Kodály egyszer mondta, “Csak azt hívhatjuk 
igazán sajátunknak, amelyért igazán megdolgoztunk, esetleg 
meg is szenvedtünk.”  Komoly előkészületekkel 
talpraesettségre és türelemre tanítottuk cserkészeinket, akik 
mind szerepeltek a vasárnapi bemutatón.  Az ügyes 
zenepedagógusok kezei alatt, komoly odaadással megtanulta 
mindenki a szerepét. 

A zene azért szép mert a különböző hangok az 
alkotó terve szerint összeállnak.  Különben a sok “dó,” “mi,” 
“szó” önálló hangokat képezne csak.  De a zenében, ezek a 
hangok gyönyörűen összeállnak, mind-mind saját 
szépségükben. 

Így van a cserkész körzet programjaival is.  Csak 
akkor szépek az ilyen rendezvények, ha egymással lehetünk 
New Brunswickról, New Yorkból, Garfieldról, Bostonból, 
Washingtonból.  Mind-mind saját élményeinkkel, 
tudásunkkal találkozunk és megteremtjük magunk között a 
zenei és emberi harmóniát!  Ez a cserkészet egyik nagy 
titka! 

Ha nézzük a cserkész körzetünk évi programját, 
látjuk milyen sokoldalú embereket nevelünk fiataljainkból.  
Sportversenyen testi teljesítményt érünk el.  
Akadályversenyen gyakorlati cserkésztudást alkalmazunk.  
Szavalóversenyen megismerjük a magyar nyelv és irodalom 
kincseit. Kodály Hétvégén pedig a magyar zene szépségével 
találkozunk.  A jövő külföldi magyar nemzedékeket építjük 
ezekkel a programokkal.  Hogyha igazi odaadással végezzük 
munkánkat, akkor eleget teszünk Kodály szavainak, 
miközben komoly nevelési élményt biztosítunk 
fiataljainknak! 

Marshall Tamás, Clifton, NJ, USA  

M A G Y A R     C S E R K É S Z  

Kézügyesség 

Kórusének a hétvége csúcspontja 
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CLEVELANDI VK HÉTVÉGE 

Cleveland környékén általában kemény hideg szokott lenni januárban, de idén a január hetediki hétvégén csodálatos szép idő volt: napsütés, 
enyhe tavaszi levegő vett minket körül Camp Butlerban. Összesen 36 cserkészvezető vett részt a hétvégi programon. Összejöttek Chicagóból, 
Buffalóból és Clevelandból felújítani cserkészvezetői energiájukat, és elsajátítani a sok gyakorlati ötletet, amit kaptak a hétvége folyamán. 
Remélhetőleg sok cserkésznek az élményeit fogják gazdagítani az év folyamán.  

 
Programpontok közé került olyan téma is,  mint az interneten népszerű,  társadalmi médiával kapcsolatos  ("facebook") kérdések, a jó őrsi 
kirándulás tulajdonságai és a kiscserkész 7 módszer játék. A  hétvégéről a visszhang  pozitív volt. Köszönet azoknak a csapatvezetőknek, 
akik vették az időt és vezetőiket elhozták a hétvégére és azoknak a vezetőknek  akik lelkesen készültek előadásaikkal. 

Mészáros Andrea, Cleveland, OH 
 

EURÓPAI TISZTIKONFERENCIA 
A cserkészkonferenciát  a wildbadi  CVJM (német keresztény ifjúsági 
szervezet) házban tartottuk.  
23 vezető jött össze az 1. kerületből, s örömünkre  még a távoli Jönköping, 
Svédországból is érkezett egy vezető. 
Az idő fagyos-hideg volt, így hát nem csoda, hogy mindenki inkább bent 
maradt.  Bár  akadtak  így is kiváncsiak, akik megnézték a kis  városkát, és 
sportemberek, akik reggel hétkor mínusz 18 fokban mentek futni. 
A konferencia maga jó hangulatban telt és sok dolgot megvitattak a lelkes 
résztvevők.  
Amíg a csapatparancsnokok ügyvitele folyt, addig a fiatalabbak előkészítették 
a délutáni vitatémát.   
A kedélyes beszélgetés  azonban hirtelen megszakadt mikor meghallottuk, 
hogy Kornél, a szakácsunk, kishíján levágta az ujját egy nagyon éles 
konyhakéssel. Szerencsére az orvosok gyorsan összevarrták ujját három 
öltéssel, és így mi is megnyugodtunk.  
Délután meghívtuk kávézásra a  helyi német cserkészcsoportot,  akik a 
szomszéd házban tartottak vezetői  továbbképzést. Este Panni és Philipp 

beszámoltak az Ausztrál Jubitáborról, utána pedig  Fruzsi egy pár  

„beugró”  játékkal beugratta az önkénteseket a tábortűznél.  Utána volt még idő asztalteniszezni, játszani vagy csak egyszerűen  beszélgetni. 

Vasárnap szintén  megbeszélésekkel  telt és finom bablevessel és túrósgombóccal  végződött.  

Rendrakás után mindenki hazaindult, és miután közös segítséggel Tornadó autója is beindult, ennek a hétvégének is vége lett.   

Jablonkay Péter, Grizzly, Balingen, Németország 

A VK hétvége résztvevői 

A konferencia résztvevői 
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SIKERES 45. CSERKÉSZBÁL LOS ANGELESBEN 

Los Angelesben a 45. Cserkészbálra 2012. 
január 28-án került sor az Airport Marriott szálloda 
Grand Báltermében. Ízletes vacsora után a nyitásra az 
engedélyt Szoboszlai Sándor idei díszelnök, ’56-os 
szabadságharcos, a Tollas Tibor felnőttcserkész-csapat 
örökké fiatal tagja adta meg hagyományos módon, a 
kulacs meghúzásával.  

A Bécsi vér c. Strauss keringőre és Kiss Évi 
mindig újat hozó koreográfiájára hat pár fehérruhás-
frakkos nyitótáncos bűvölte el a szépszámú, lelkes 
közönséget: Izing Mónika – Anderson Christopher, 
Jenei Alexa – Darabán Alex, Koncz Violet – Kertész 
Damján, Kramer Tiffany – Kertész Márton, Stelmar 
Natasha – Nehme Joseph, Young Adriena – Toghia 
Charles. Az elmaradhatatlan újrázás után táncra 
perdültek a nyitótáncosok szülei is, ki-ki a 
gyermekével.   

Először játszott az idei bálunkon – főleg 
nemzetközi tánczenét – a hat tagú, Budapestről látogató 
Special Request Zenekar, Sapszon Bálint vezetésével. 
Az első zenekari szünetben Bokor Balázs nagykövet, 
főkonzul – egyben megbecsült báli fővédnökünk – egy-
egy, eredményeiket elismerő oklevelet adott át a négy 
helyi csapatnak, illetve a parancsnokoknak. Köszönet 
érte! 

Egy másik szünetben a 47 éve alakult 
Kárpátok Néptánc Együttes mindig szeretettel fogadott 
táncbemutatóját láttuk.   

A tánc a bálteremben 1.30-ig tartott, de 
voltak, akik magánháznál mulattak tovább.   

Városunkban a magyar cserkészet 1958 óta szépen 
meggyökeredzett. Nem csoda, hogy cserkészeink – életkortól 
függetlenül – ott tevékenykednek mindenütt, legyen az a Kodály 
kórus, Magyar Színkör, Magyar Ház, a Kárpátok, valamelyik 
magyar templom vagy nemzeti emlékünnepély.   

Köszönet mindazoknak, akik valamilyen módon 
hozzájárultak ifjúsági csapataink támogatásához: a mintegy 300 
hűséges vendégünknek a részvételükért, köztük a 19 
fővédnöknek és 27 védnöknek az egyes csapatoknak juttatott 
adományaikért, Kiss Évinek a nyitótánc betanításáért, másoknak 
a rendezéssel járó fáradságos, többnyire névtelen munkájukért. 
Ez utóbbiban több évtizede végzett munkájáért elismerést 
érdemel özv. Varga Péterné Gizella, a fiatalabbak közül pedig 
néhány éve Toghia Marianne. A legnagyobb megbecsülés és 
köszönet a kiskorú cserkészek szüleit illeti, hiszen az ő 
áldozatuk nélkül nem lenne cserkészet.  

Az idei bál anyagi haszna az ifjúsági csapatok (a 8-as 
Julianus Barát, a 17-es Könyves Kálmán és a 49-es Árpádházi 
Boldog Erzsébet) között a gyűléseiken tevékenyen résztvevő 
cserkészek számaránya szerint kerül elosztásra. Kell is a 
segítség: az idei nyári táborozásunk Nyugati nagytábor néven 
Kanadában lesz júliusban, több más csapat részvételével. 
Azután a Sík Sándor Cserkészparkba küldünk néhány fiatalt 
vezetőképzésre. Néhány „öregcserkészünk” a saját költségén 
Erdélybe is ellátogat.  

Báljaink a város legszebb, legrangosabb magyar 
eseményei közé tartoznak. A viszontlátásra 2013-ban!   

 

Tóth Attila, Palos Verdes, CA 

M A G Y A R     C S E R K É S Z  

Nyitópárok  

Nyitótánc: keringő 
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2012. június 30  - július 14 
Sík Sándor Cserkészpark: Fillmore, NY 

Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élő, magyar származású, magyarul beszélő gyerekek testi és lelki 
biztonságban magyar nyelvkészségüket fejlesztik. Az iskolatáborban a két hét alatt az 50 tanítási órán kívül magyar nyelvű aktivitást, 
délutánonként szakköri foglalkozásokat, kirándulásokat és fürdési lehetőséget ajánlunk. Mindezt kortárs közösségben, életkornak, 
nyelvismeretének megfelelő csoportban, felkészült kárpát-medencei, amerikai és kanadai magyar tanárokkal, kiváló 
cserkészvezetőkkel. Ezek mind vidám nyaralássá varázsolják az iskolát. 
A tandíj teljes ellátással, iskolaszerekkel, kirándulási és fürdési díjakkal együtt két hétre 500 U.S. dollár, amiből 50 dollár az előleg. 
Családoknak, több gyerek részvétele esetén, kedvezményt adunk. Visszalépés esetén az előleget nem áll módunkban visszaadni. A 
tábordíj a teljes ellátást, tanítást és a kirándulási költséget foglalja magába. Az oda-visszautazás egyénileg történik. 

Minden 8 és 14 év közötti magyarul beszélő gyermeket szeretettel hívunk és várunk  

További kérdésekkel forduljon hozzánk: 
Nádas Krisztina, igazgató és táborparancsnok 

(216) 221-8342 , www.iskolatabor.org 

NYÁRI MAGYAR ISKOLATÁBOR 

CALGARY-I CSAPAT KARÁCSONY 

Ez alkalommal rendeztük cserkész csapatainknak a 29-ik vagy talán a 30-ik karácsonyi 
hétvégét. Ezt a tábort mindig a karácsony előtti hétvégén tartjuk meg. Eltérően a tavalyitól, most 
a Ribbon Creek ifjúsági szállóba mentünk. Ideális hely abból a szempontból, hogy távol a 
várostól s valóban a természet ölében van. Enyhe idő köszöntött bennünket, a kirándulásunkhoz 
szinte tökéletes körülményeket teremtve.  

A közeli Troll Fallshoz kirándultunk, ahol a jeges képződményeket és az alatta zuhanó 
víztömböt, majd a jéggel fedett patak csörgedező vízét csodáltuk. Különösen a kiscserkészek 
érdeklődését keltette fel ez a tény! Csodálatos, hogy tél közepén is határozott folyása van a 
pataknak.  

Majdnem három órát töltöttünk kint a szabadban. Itt-ott megcsapott bennünket az örökzöld fák 
jellegzetes illata. A kinti levegő egészséges piros rózsákat varázsolt a cserkészek arcára. A 
kiscserkészek különlegesen élvezték a hó közelségét. A kirándulásból visszaérkezve benti 

foglalkozás következett, kézimunka majd készülődés a misére és az esti programra. Lőrinc atya volt szíves kijönni hozzánk a szentmisét megtartani.  

A nappali szoba megtelt a csapat tagjaival és a szülőkkel, akik kijöttek a tábortűzünkre. A szokásos tábortűzi programokról eltérően ilyenkor magyar 
karácsonyi népszokásokat elevenítünk meg, és a karácsonyi énekekkel töltjük ki a számok közötti hézagot. Esti progmanunkon karácsonyi 
népszokások szerepeltek. 

Programon volt a mezőpaniti Székely gyermek kántáló, a peregi karácsonyi köszöntő, a berkesdi Bölcsőcske, a nagyszalontai Pohárköszöntős 
betlehemes és a pannonhalmi betlehemes játék. Bianca és Gergő e mellett két karácsonyi verset szavaltak el. Zárásul F. Zsuzsanéni felolvasta a postás 
mester történetét. A szeretetkörnél elénekeltük a „Dicsőség mennyben az Istennek” című dalt. Szép, meghitt hangulatban telt el az este.  

Esti sétánk közben esett az eső. Ez különleges jelenség volt mert még ilyen nem történt a csapat karácsonyunk idején a 29/30 év alatt. 

Másnap számban kissé megapadva, de jókedvből nem kifogyva, folytattuk a tábori programunkat. A reggeli tornára már szapora hóhullás köszöntött 
bennünket. Később sürű hópelyhek tették mesebelivé, csodálatossá a közvetlen tájat. Elegendő hó hullott, hogy a délelőtti kinti foglalkozás közben 
lehetséges volt a hóemberek megépítése is.  

Remek volt a hangulat. Ezt biztosította az is, hogy jól voltunk ellátva. Ezt Koroknay Erzsónak és Robinak köszönhetjük, akik ez évben is vállalták a 
főzést. A konyhai teendő mellett Robibá újra elvállalta a fényképezést, megörökítve a hétvég mozzanatait, amikből volt sok kellemes és megható.  

Hamrán Zsuzsanéni ez évben is eljött Edmontonból, hogy részt vegyen ezen a jeles csapataink rendezményében. Ezt köszönjük neki és a sok segítségét. 
Köszönet illeti még a kisegítő szülőket és nem utolsó sorban a csapat vezetőit, az áldozatos munkájukért. 

Hazafele útközben már voltak akik elszenderedtek. S voltak akik, mikor még csak alig hogy elhagytuk a szállót, azt mondták: „Már most hiányzik a 
tábor. Jó lett volna tovább maradni.” 

Pintér János, Calgary, Kanada 

Cserkészlányok és a hóember 



MONTREÁLI CSERKÉSZESEMÉNYEK 

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

Gabona@aol.com 

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. 

Vacsora és tábortűz 
2012 januárjában a montreáli cserkészek újból meghívták szüleiket és a 

cserkészbarátokat a most már nálunk is hagyományossá vált gulyásvacsoránkra.  A 
finom étel és beszélgetés után, a további kellemes hangulatot, egy rövid „tábortűz” 
követte. A humoros tábortűzi számok és szép népdalaink is növelték jókedvünket.  

Tamás atya, a helyi katolikus plebános és egyben a fiúcserkészcsapat 
parancsnoka, záróbeszédében megköszönte a jelenlevő szülők és barátok 
támogatását, és mind mindig, kiemelte szavaival cserkészetünk és magyarságunk 
megőrzésének fontosságát.  Imával, és a szeretetkörrel zártuk le ezt a szép 
összejövetelt. 

Felnöttcserkész találkozó 
2012 január végén Glaser János bá (volt montreáli fiúparancsnok) meghívta, az  
„öreg” vagyis már nemannyira fiatal cserkészeket, egy kellemesen töltött esti 
beszélgetésre. Ezt az eseményt is gulyáslevessel kezdtük, hogy akik a nagy hideg 
ellenére megjelentek, felmelegedjenek. Sokat nevettünk, felidézve régi 
cserkészemlékeinket.  Fényképek sorozatát mutogattuk egymásnak a gyerekekről, 
az unokákról és persze az elmúlt „régi szép” időkről. Itt is jó volt a hangulat és a 
kezek magasra repültek, amikor János bá feltette e kérdést: „Ki szeretné, hogy az 
ilyen találkozót többször megismételjük?”   
Sajnos nem voltunk nagyon sokan, talán a nagy hideg, vagy éppen egy aznapra 
rendezett másik esemény miatt,  de akik résztvettünk nagyon jól éreztük 
magunkat. Köszönjük Heidi bának a finom gyulyáslevest. Egyesek süteménnyel 
vagy borral járultak hozzá az esthez.  Remélve, hogy a következő találkozón 
többen tudunk résztvenni, boldogan tértünk haza kiki a maga otthonába. 

Pelikán Anikó, Montreal, Kanada 

 

. 

Tábortüzi szám: Mit esznek a cserkészek 

Régi cserkészbarátok találkozója 

Pillanatképek a  
multból 


