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ŐRSVEZETŐI KÖRÚT MAGYARORSZÁGON 
2010. július 4-25.

Külföldi Magyar Cserkész Szövetség  - KMCSSZ

2010 nyarán immár  tizenkettedszer került megrendezésre az igen sikeresnek bizonyult 
őrsvezetői körút: 
Egy héten át Budapest szépségeit, nevezetességeit látták, egy hétig átlagos napi 
25km kenuzással töltötték az időt, további egy hét alatt 250-300 km-t  tettek meg 
kerékpáron.
A táborparancsnok, Szórád Gábor magyarázta el a szabályokat.

Tóth Piller Mátyás, Szabó Tibor és Budavári Miklós (a 13-as Szondi György résztvevői 
Brazíliából) beszámolóját közöljük egy-egy napjukról.

VÁROSNÉZÉS – 1 HÉT BUDAPESTEN

Budapest

Csoportkép a 2010-es ŐV-sekről ŐV-sek Gödöllőn a cserkész szobornál
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Drága Che Napló,
 
Ma 6.30-kor keltünk és 8-kor indultunk Budapestről, hogy 
időben Gödöllőre érjünk. Amikor odaértünk, első utunk a 
máriabesnyői templomba vezetett, ahol megismertük a templom 
történetét. Utána pedig elsétáltunk a mellette levő temetőhöz, ahol 
megnéztük Teleki Pál sírját és elénekeltük a cserkészindulót.  Egy 
hamburger-étteremben ebédeltünk, ahol mindenki evett valami 

finomat. Busszal elmentünk a cserkész múzeumba, ahol az 1933-es Gödöllői Világ 
Jamboree-ról szóló filmet néztük meg.  Körbejártuk a múzeumot és tovább mentünk 
a királyi kastélyhoz.  Jó sok időt töltöttünk a palotánál, ahol Kati néninek egy 
ismerőse körbevitt minket.  Sokat tanultunk, neki minden szobáról volt mesélni 
valója.  Jutalomként Gábor elvitt minket fagyizni egy cukrászdához.
A HÉV vonattal utaztunk vissza és az út alatt már majdnem mindenki aludt.  A 
megrendelt csirkemell salátát ettük vacsorára. Az esti meglepetés a világbajnokság 
elődöntő meccse volt Spanyolország és Németország között.  A végeredmény 1:0 
lett.  A játék félidejénél mi is megpróbáltunk eljátszani saját VB meccsünket, 
de nem sikerült, mert a tulajdonos megtiltotta.  Fáradtan mentünk aludni egy 
hosszú, de érdekes nap után.
Tóth Piller Mátyás 13 Szondi György cscs. São Paulo, Brazília

KENU TÚRA -  1 HÉT A DUNAKANYARBAN

A vékony piros vonal jelzi a kenu túra útvonalát Esztergomtól Budapestig
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Kedves Napló,

Ma indultunk Visegrádra és elég gyorsan meg is érkeztünk.  Esztergomnál 
bepakoltunk, reggeliztünk, és elindultunk. Nem volt semmi gond a kenukkal. 
Odafelé egy párszor megálltunk strandolni és kipihenni magunkat.  Sokkal jobban 
eveztünk, mint az előző napi próbáztatás alatt, de sokkal kevesebb volt, mint a 
négy óra, amit ma eveztünk. Nagyon fáradt volt mindenki, mikor megérkeztünk 
a városba, de még volt erőnk kipakolni és tábort verni.  Vacsora előtt elsétáltunk 
a királyi palotához, ami jól mutatta a különböző évszázadok stílusait.  Más 
bútorokat meg konyhai berendezéseket láthattunk, de mindenki nagyon fáradt 

Kenu túra



HÍRADÓ - 5

volt és csendben néztük végig az egészet.  Visszaértünk a Duna 
partjához vacsorázni. Borzasztó sok étel volt.  Utána készültünk 
a tábortűzre, ahol a víz volt a téma.  Ami leginkább tetszett, az az 
volt, hogy a vezetők vízzel kapcsolatos versenyeket terveztek.  Volt 
egy olyan játék, hogy ki tudja víz alatt tartani a fejét legtovább, és 
egy másik, hogy ki tud a leggyorsabban meginni egy kulacs vizet.  

Nagyon vicces volt az egész, mindenki jó sokat nevetett.  Fárasztó nap volt és 
mindenki azonnal elaludt, ahogy a feje a párnához ért.
Szabó Tibor 13. Szondi György cscs. São Paulo, Brazília

KERÉKPÁR TÚRA  -  1 HÉT AZ ALFÖLDÖN
Újdonság 2010-ben: ez a kerékpár túra volt az első, melynek menetét már a neten 
is lehetett követni. 
Ezt a lehetőséget az alábbi közleménnyel hozták nyilvánosságra a szervezők:
“A kerékpártúra menetét követhetitek majd: hol és merre járunk (úgy, mint a Tour de 
France-nál). Itt vannak az utasítások: 

A piros vonal jelzi a kerékpár útvonalat Budapesttől Szolnokig

Kövesse a  KMCSSZ  ÖV  kerékpártúráját percről-percre!  (Működik magyar idő 
szerint július 17. [szombat] reggel 10.00 órától.) 1) Lépjen be a  www.locatea.
net  honlapra, majd a bal oldali   2) Track and Trace panelen írja be az alábbi   3) 
ID kódot: 87A-1279206776 Érvényesítse a  4) GO gomb megnyomásával, mire 
megjelenik a térkép. A térkép bal oldalt mozgatható, illetve nagyobb felbontásra 
zoom-olhat.
Dőljön hátra foteljében, és figyelje a kerékpáros ikon mozgását. Az ikon jelöli, merre 
bicikliznek abban a pillanatban a cserkészek. Percenként automatikusan frissül, NEM 
szükséges semmit megnyomni”.
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Kedves Naplóm,

Ma kerékpárral jártunk a Tápió vidéken.  A délelőtt 
könnyűnek ígérkezett, de végül másmilyenre sikerült.  
Volt egy útlevágás, amin át akartunk menni, de a végén 
majdnem egy sivatagba kerültünk.  Mindenkiről szakadt az 
izzadság, mert tolni kellett a bicikliket a homokon át.  Végre 
megérkeztünk Farmosra.  Ott a természetházhoz mentünk, 
ahol volt lehetőségűnk kígyókkal és teknősökkel játszani.  

Utána a mellette lévő óvodánál megebédeltünk.  Délután Ili nénivel voltunk, aki 
nagyon, de nagyon ismerte a Tápiógyörgyöt.  Elvitt bennünket olyan házakhoz, 
melyek bemutatták, milyen volt az élet réges régen a faluban. Sokan elaludtak, és 
valamilyen furcsa oknak örült az Ili néni.  Visszatértünk a táborhelyre, és akkor 
volt sok szabad időnk; úsztunk meg fociztunk.  Vacsorára megint az Ili nénivel 
voltunk, és volt igazi magyar lángos sütés.  Egy nappal később ünnepeltük Gabi 
születésnapját. Finom dobostortát ettünk.  Végül is jó napunk volt.
Budavári Miklós 13. Szondi György cscs. São Paulo, Brazília
Köszönet a KMCSSZ vezetőknek és a szervezőknek a háromhetes mozgalmas 
kőrútért, hogy megismerhettük Magyarországot, megtekinthettük az 
ország több történelmi, művészeti, néprajzi és természeti nevezetességét, 
találkozhattunk Kárpát-medencei cserkésztestvéreinkkel és élményekben 
meggazdagodva, nyelvtudásunkban és magyarságunkban megerősödve 
térhettünk vissza otthonunkba. További jó munkát kívánunk! 

13-as Szondi György cscs. São Paulo, Brazília

100 ÉVES A MAGYAR CSERKÉSZET  
“A VILÁGOT ÁTFOGÓ MOZGALOM”

A magyar cserkészet világszerte megünnepelte 100. évfordulóját. A 
külföldi Magyar Cserkészszövetség pedig 65 évvel ezelőtt alakult meg 
nyugaton. Ma a Szövetség 4 világrész 11 országában működik 4000 

cserkésszel, akik 70 csapatot alkotnak. E kettős évfordulóra emlékezett 
Európában  július 30. és augusztus 8. között a németországi Kastlban 
lévő Hárshegy Cserkészpark 280 résztvevője  és Észak-Amerikában 
augusztus 5. és 15. között a New York állambeli Fillmore Sík Sándor 
cserkészparkjában a Központi Jubileumi Nagytábor 700 résztvevője. 

2011 január 6. és 16. között Dél-Amerika tartotta meg a Jubileumi táborát.

A keretmese mindenhol a 100 éves magyar cserkészet volt.
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JUBITÁBOR NÉMETORSZÁGBAN 2010. július 30 – 
augusztus 8. Hárshegy Cserkészpark, Kastl

Olvassunk Piller Éva Európában, a Mennersberg, Kastl-i Hárshegy 
Cserkészparkban  rendezett jubitábori beszámolójából:
A tábor július 30-tól augusztus 8-ig tartott. Dóryné Piller Emese, Körzeti Parancsnok 
jó időben érkezett a helyszínre és figyelhette a táborra érkezők bejelentkezését. 
A cserkészek Németország különböző városaiból érkeztek, de jöttek Európa más 
országaiból is, mint Svájc, Svédország, Magyarország, sőt jöttek meghívottak Dél-
Amerikából: Argentínából és Brazíliából is.

Hát a KMCSSZ (Külföldi Magyar Cserkészszövetség) nem világhálózat?!

A 13-as Szondi György – São Paulo, Brazília résztvevői: Pillerné Tirczka Éva 
lcscst, Yamashita Toto – ST, Dénes Guszti – ST,  Iossi Tibor – ŐV,  Piller 
Mátyás – ŐV, Budavári Miklós ŐV, Santucci Victor, Kokron Mátyás, Kokron 
Oliver, Derani Pedro, Derani Ana Mária, Derani Jármi Andrea, Barbosa Vilela 
Raissa és Rainer, Danczkai Attila Zsolt.

A hivatalos, első közös Központi Zászlófelvonáson 280 cserkész volt jelen. Ezen a 
megnyitó zászlófelvonáson, a brazíliai kontingens átadta a 13. Szondi György São 
Paulo-i cscs. ajándékát (egy “vállpántos bögrét”) a vezetőknek.

A mennersbergi Hárshegy Cserkészpark egy jókora erdős-mezős terület. Van rajta 
egy ház több hálóteremmel, fürdőszobákkal, a kiscserkész tanyázások számára. A ház 
bejáratánál hosszú polcok állnak a sáros csizmák, bakancsok számára és mellettük 
a tiszta cipők vagy papucsok tárolására. Ez egy nagyon bölcs dolog, mert ha esik az 
eső, nagy locs-pocs van mindenhol.
 
A Kistanya házban a hálókban emeletes ágyak vannak, de minden további üres helyre 
a  Jubitábor parancsnoksága pótmatracokat rakott le a földre, mert már ismert volt 
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Zászlófelvonás

a jelentkezők nagy száma! A hálók teljesen megteltek, és egy német rendelkezés 
szerint egy bizonyos nagyságú teremben csak egy meghatározott számú gyereket 
szabad elhelyezni! Így az előzetesen nem bejelentett érkezőknek sajnos már nem 
jutott hely.

Az erdőben sátoroztak a további altáborok: a Leány I és II, a Fiú I és II és a Regöstábor. 
Ezen kívül volt egy felnőtt altábor, majd még külön a konyhások, törzs és program 
felelősök. Természetesen az összes altábort összekötötte a “puszi-posta”.

A park egyik tisztásán áll egy pavilon, Makovecz Imre stílusában, egy helybeli  mérnök 
tolmácsolásával és Jablonkay Péter Kerületi pk. kivitelezésében. Ez egy nagyon szép 
építmény, de nagyon hasznos is, mert amikor esett az eső, ott foglalkozhattunk a 
kiscserkészekkel.

Pavilon, Makovecz Imre 
stílusában

Kötélpálya Foglalkoztatások
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Portya Altáborkapu

Néptánc tanítás Néptánc bemutató
Jómagam, Lajtaváry András buenosi segédtiszttel, a Kistáborra kaptunk meghívást. 
Altáborunkban 34 kiscserkész, 6 őrsvezető és 6 vezető volt. 

A kiscserkész altáborban Kipling: Dzsungel könyvét választották keretmesének. Tudott dolog, 
hogy ez a könyv, magát Baden Powellt is megihlette a cserkészgondolat megszületésekor. 
Témája, szereplőinek viselkedése igen érdekesen és jól használhatók egy cserkésztáboron. 

Nevünk tehát “Farkasok tanyája” volt és az őrsök “falkák”. A 6 őrs – “farkasfalka” – vezetői 
közül 2 németországi, 2 magyarországi, egy svájci és egy brazíliai volt. Sajnos nem volt 
mindegyik kiképzett őrsvezető, de a remek segédtisztek segítségével mégis nagyon hamar 
megtalálták a megfelelő hangnemet a kis néphez, és gyorsan kialakult a  tábori rend és 
hangulat a 34,  6-9 éves kiscserkészünk között. 
A központi konyha remekül működött, pontosan érkezett, a koszt jó volt, elég volt. Csak a 46 
gyerek leültetése volt gond, mert nagyon szűkösen fértünk el az ebédlőben…

Az esti tábortűz témája  a Vági Tutajút volt
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A további napokon sorra megemlékeztünk:
 
-1939 Pax Ting leányjamboreeról,  majd már a menekülésről, a DP cserkésztáborokról, 
-1948 az új magyar cserkészközpont  létesüléséről USA, Garfield New Jerseyben. 
-1956, 1990-2010 és végül, a JÖVŐ.
 
Az 1939-es Pax Ting - tábortűz után, amikor valójában kitört a II.Világháború, elkezdtek 
szirénázni a háttérben, megdörrentek az ágyuk, vijjogtak a bombák, ropogtak a géppuskák 

Aztán szép rendben beindult a tábori program. Az első nap a Vági Tutajútra emlékeztünk: a 
kiscserkészek apró tutajokat készítettek, majd le kellett vigyék a folyóhoz, hogy lássák, hogy 
hogyan tud úszni. 

Ebéd után aztán megkapták a parancsot, hogy minden őrs készítse el az őrsi zászlóját – de 
minél előbb. Másnap elkezdődött a “kuckóépítés”, amit aztán több napon át lehetett javítgatni. 
Az őrsök bementek az erdőbe és az ott található anyaggal építették meg az őrsi kuckót. 
Miután elkészült, ott tarthatták a pihenőjüket, meg más foglalkozásukat is.
 
Másnap forgószínpad volt, a következő állomásokkal: 
- kötélugrás (Lajtaváry Andrásnál), 
- énektanulás (Maitz Eszternél) 
- méta (Dóry Emesénél).
Az esti tábortűz témája is a Vági Tutajút volt. Igen szellemes megoldásban láthattuk e 
viszontagságos utazás problémáit, a magas hullámokat, amelyek majdnem felborították a 
tutajt, meg hogy milyen nehéz volt ezen a mozgó járgányon például krumplit pucolni és 
főzni…

A következő napok szép sorjában megemlékeztek az 1933 Gödöllői Jamboreeról. 
Erről a 77 évvel ezelőtt történt, nagyszabású eseményről, valóban egy nagyon eredeti 
megemlékezést gondolt ki a táborparancsnokság: a zászlófelvonás alatt, két (igazi!) lovon 
belovagolt közénk Lord Baden Powell, a cserkészet megálmodója és alapítója és Horthy 
Miklós, Magyarország kormányzója! Ez valóban olyan megemlékezés volt, amit nehezen 
fogunk elfelejteni…

A zászlófelvonás alatt  belovagolt, cserkészeinkben megtestesülve, Lord Baden Powell, 
a cserkészet megálmodója és alapítója és Horthy Miklós, Magyarország kormányzója
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– ez a hangjáték a háttérből egyenesen hátborzongató volt! Megdöbbenve álltunk a búcsú-
szeretetkörben. Az utolsó zászlólevonás  azonban visszahozott egy jó érzést, mert lám, 
vannak olyan dolgok, amiket még egy világégés, háború sem tud megszüntetni. Ilyen a 
Magyar Cserkészmozgalom!
 
Külföldön, legyőzve megszüntetését, a magyar cserkészmozgalom 1946-ban már újjászületett. 
Keretében a lánycserkészet, addig ismeretlen fontosságra emelkedett: az   anyanyelv 
megtartása lett a lányok fő feladat, a cserkészeten belül és kívül - mint anyáknak….. Nem 
egy lánycserkész vállalta ezt a feladatot és igyekezett azt jól ellátni. Így alakultak ki a 
külföldi magyar cserkészetben a “cserkészvezető generációk”. Ezek közül több kétgenerációs 
család, sőt egy háromgenerációs cserkészvezető család is volt a táborban (Az 1947-ben, 
Németországban felavatott Pillerné Tirczka Éva lcscst., az 1978-ban Brazíliában felavatott 
leánya Dóryné Piller Emese lcst. És a kétezres években Németországban felavatott unokái, - 
Anikó, Ilona, Júlia, Szilárd - akik közül Anikó őrsvezető. )
De ezek nem kivételek. Külföldi Magyar Cserkészetünkben több ilyen család van, mert hiszen 
immár a 100 évből, 60 éve cserkészkedünk a nagyvilágban. Ezen az estén, ők vonhatták le 
a zászlót …

Pillerné Tirczka Éva lcscst 

Németországi Jubi Tábor - Thomaz Szabó Yamashita beszámolója:

Kastlban 250-en voltunk. Köztünk svájciak, németek, osztrákok, brazilok, argentinok és még 
Egerből magyarok is.
A Tábor 7 altáborból ált: Kiscserkész tanya, Fiú I, Lány I, Fiú II, Lány II, Regös és Törzs. A 
brazilok 4 altáborban szerepeltek.

Mint másik táborokban, ebben is otthon lehetett érezni magunkat. Mindannyian ismerjük 
már egy tábornak a szokásos rendjét: zászlófelvonás, népdal, játék, tábortűz, zászlólevonás, 
stb. Végül is ugyanahhoz a Szövetséghez tartozunk. De ez más volt, és földrajzilag is érthető, 
hogy miért. Más szemszögből mindig érdekesebbek a dolgok. “Miért ilyen?”, “Más ennek 
a népdalnak a szövege.”  “Ez milyen népi játék?”, “Más az imájuk.” Ezeket a mondatokat 
többször lehetet hallani. Érdekes,  hogy ezek a kis apróságok különböztetik a kerületeket, és 
ezt most jól észre  lehetett venni. Akkor  jövünk rá, hogy milyenek vagyunk mi. 
Nem azt mondom, hogy rosszabbak vagy jobbak, de azt, hogy mások, pedig még mindig 
ugyanahhoz a külföldi magyar cserkésztáborhoz tartozunk.
Tárt karokkal vártak minket és nagyon jól fogadták összes cserkészünket. Sokan közülük, 
vezetők, szülők és tagok mondták, hogy milyen jók, boldogok, vidámak  és nyitottak a 
brazíliai magyar cserkészek. A többiekkel röhögtünk, mulattunk, tanultunk és egyszerűen 
cserkészkedtünk.
Közös számháború, portya, tábortűz, kaja felvételezés, eső, úszás és röhögés csak egy pár 
emlék, amely mindannyiunkban megmaradt.
Szóval: nagyon jó élmény és nagyon hangulatos tábor volt.
Most mi csak arra várunk, hogy ők is jöjjenek a mi Jubi Táborunkba. Sajnos én még Európában 
leszek januárban, csak 24-én érkezem Brazíliába.

Toto
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A cserkészet 100 éves évfordulóját ünnepeltük világszerte – az Anyaországban, 
határon túl és a nyugati szórványban. Ezen felül 65 évvel ezelőtt kezdte 
munkáját nyugaton a Külföldi Magyar Cserkészszövetség. Ma szövetségünk 
4 világrészen, 11 országban, körülbelül 50 magyar lakta közösségben 
működik – Stockholmtól Buenos Airesig és Sydneytől Bécsig 70 csapattal és 
4000 cserkésszel. Mi a Sík Sándor cserkészparkban összejöttünk ünnepelni, 
táborozni, barátkozni...

A tábor teljes létszáma 687 fő. Túlnyomó többsége - 466 személy  - 10-18 éves 
cserkész (237 leány és 229 fiú). A 18 évesnél idősebb cserkészek száma 88. A 
cserkészvezetők és családjuk létszáma 42. A tábori foglalkozásokat támogató 
személyek és vendégek létszáma 91. A táborozók 12 ország 32 városából jöttek 
össze: Argentína (15 személy), Ausztrália (41), Ausztria (34), Brazília (6), Erdély 
(4), Kanada (152), Magyarország (22), Mexikó (3), Németország (1), Szlovákia (8), 
USA (399) és Venezuela (2). Az öt legnépesebb küldöttség Clevelandból(125), New 
Brunswickból (49), Garfieldről (46), Torontóból (39) és Hamiltonból (38) érkezett.

Augusztus 5-én kezdtek begördülni a buszok és egyéb járművek a hajnali zivatartól 
alaposan felázott Parkba.

JUBILEUMI NAGYTÁBOR, FILLMORE, NY, ÉSZAK-AMERIKA
2010. AUGUSZTUS 5-15.

 

 

Lovaskocsival és autókkal hordták szét az érkezők holmiját
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A főtérről lovas kocsi segített széthordani az érkezők holmiját az altáborokba, ahol 
azonnal megkezdődött a sátorverés és a vezetők által megtervezett tábori építmények 
(gyülekező sátor, táborkapu stb.) felállítása. A világ ennyi részéről érkezők nyolc 
altáborban verték fel sátraikat A táborirodán megkezdődött a regisztrálás, az 
érkezők adatainak egyeztetése a jelentkezési nyilvántartás adataival, illetve azok 
kiegészítése.

A hatalmas héliummal töltött földgömb a tábor egész idejére ott lebegett a közel 700 
ünneplő cserkész fölött, jelezvén, hogy mindenhol otthon vagyunk

Az ünnepélyes tábornyitás augusztus 6-án reggel volt. A  megnyitó több fényponttal 
is szolgált: repülőről siklóernyővel érkező amerikai “Eagle Scout“ hozta el jelképesen 
Baden Powell üzenetét és ajándékát, egy levelet és a kudu-tülköt, melynek 
megfújásával nyílt meg hivatalosan is a Központi Jubileumi Nagytábor.

Zászlófelvonás

A cserkész minden dolgát Istennel kezdi. A megnyitó imádságban a magyar cserkészet 
százéves nagy fájának gyökereiért (elődök), ágaiért (mai cserkészek) és gyümölcseiért 
fohászkodtunk. A vasárnapi szentmise és istentisztelet után a tábor apraja-nagyja a 
nagyréten világtalálkozót tartott, az előző esti nagytábortűz alkalmával felbocsátott 
hatalmas héliummal töltött földgömb körül, ami a tábor egész idejére ott lebegett a 
közel 700 ünneplő cserkész fölött, jelezvén, hogy mindenhol otthon vagyunk.
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Ünnepélyes tábortűz

13-as Szondi György résztvevői: Toth Eszti, Bester Alessandra, Kiss Albert, Nunes Diana, 
Bircak Patrícia, Yamashita Szabó Yuri, Beskó Kaiser Andrea, Budavári Péter és Richárd, 

Zsófia
A tábor kapuk, sátorkörletek építése után kirándulások, portyák, akadályversenyek 
és egy majd 40 állomásos pálya segítségével a táborok résztvevői összemérték 
tudásukat, a Szövetség vezetősége pedig áttekintést nyert a különböző kerületek 
tagjainak cserkészismereteiről és magyarságtudásáról.
Jó volt látni a hatalmas zászlót a tábor közepén, a Jubi Tábor címerével, a bátor fiúkat, 
leányokat, akik nagy sebességgel indultak lefelé a gyorskötélen, a népi táncot gyakorló 
csoportokat, miközben egyesek célba lőttek nyíllal, puskával és csúzlival. Az őrsök 
által épített tutajokat, melyek szép csendesen úsztak le a közel lévő Genesee folyón, a 
cserkészeket, akik a folyó fölötti hídról nézték a tutajaik versenyét, a Fillmore-i környék 
dombjain le-föl portyázó, négy világrészről érkezett cserkészeinket. Pihenőidőben a 
Pax-Ting Béke Csárdában felvételeztünk egy finom fagyit vagy kolbászos szendvicset 
fogyasztó, vagy egy hideg málnaszörpöt ivó cserkészt...
Az amerikai posta magyar feliratú hivatalos pecséttel kézbesítette augusztus 10-
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én Fillmoreban feladott leveleinket! A jubileumi alkalomra saját boríték és szöveges 
levelezőlap készült, valamint ünnepi képeslap. Boldogok lehetnek a bélyeggyűjtők is, 
ha megkaparintanak majd párat a jubileumi bélyegekből!
  

Óriás foci – a 
Jamboreen 
1933-ban is 
volt érdekes 

játék hatalmas 
labdával

Mit jelent hétszáz emberre főzni, időre 
(nem lehet késni, mert akkor elakad a 
tábor élete!), nem lehet nagyon előbb 
elkészülni, mert akkor nem friss, hogy 
minden adag ízletes és egészséges legyen, 
kiegyensúlyozott étlappal, és állandóan 
figyelve a higiéniára, mert az állami 
egészségügyi hivatal éles szemekkel 
figyel, talpon kell lenni reggel 5-től. Az 
1. Konyha most főz a 8. Jubiban, 1970 
óta csinálják, 40 éve...! A 2. konyhát 
ez a csapat a 3. jubiban látja el, tagjaik 
egyházközségeikben is aktívak az egész 
esztendőben, mindenféle munkában a 
közösség javára.
Az utolsó előtti napokban versenyek és 
bemutatók következtek. A versenyeken 
részt vevő altábori csapatokat az 
altáborok fergeteges szurkolása 
lelkesítette. A bemutatón a jelen lévő 
csapatok és kontingensek az előre 
betanult műsorokkal léptek fel. Ezt már 
a mintegy 150 látogató is odaadással és 
lelkesen tapsolta meg. A bemutatón az 
írásbeli dolgozatok és a népdalverseny 
eredményeit is megtudhattuk. Ekkor 
került sor a Szövetségi Teleki Pál és 
a kisbarnaki Farkas Ferenc érmek 
átadására is a cserkészetért végzett 
munkák elismeréseként. IDŐKAPSZULA 
50 évre földbe helyezésére is sor 
került a KMCsSz csapatainak különféle 
emléktárgyaival, írásaival és digitálisan 
rögzített információival.
A magyar cserkészet kettős jubileumára 
több sorsközösségben működő 

cserkészszövetség küldte el jó 
kívánságát. A letteken és litvánokon kívül 
az észt és az orosz cserkészszövetségek 
köszöntötték a tábort.
Csak jót mondhatunk mindazokról, 
akik a tábor sikeréhez hozzájárultak. 
Altáborvezetőink és törzstagjaik 
közvetlenül a fiatal cserkészeinket nevelik 
és szórakoztatják ötletes programjaikkal, 
a műszak tagjai szakszerűen 
működtetik ennek a kis falunak életét, 
a gyengélkedők orvosai, ápolói kezelik 
a kisebb-nagyobb egészségi gondjukat, 
szakácsaink két konyhán főzik nekünk az 
ízletes ételeket, a média emberei írják, 
filmezik, szerkesztik az újságot, a videó-
beszámolókat az internetre, híresztelik 
százéves fennállásunk ünnepét, és 
minden tábortörzstag igyekszik biztosítani 
ötleteivel, tanácsaival és intézkedéseivel 
a tábor folyamatos menetét. Mindannyian 
nagyon megérdemlik köszönetünket. 
Osztogathatjuk számtalanul a 
dicséreteket, de a legmeghatóbb, hogy 
itt a táborban mindenki önzetlenül, 
megértéssel, barátsággal, lelkesedéssel, 
mosollyal és cserkészszeretettel 
cselekszik mindenki javára, mint egy 
nagy család tagja. Mert az is vagyunk: 
a világot átfogó egyetlen nagy 
család.

Kivonat a KMCSSZ Sajtószolgálat 
anyagából



16 - HÍRADÓ

A 13-as Szondi György néptánc bemutatója

Yuri Szabo Yamashita beszámolója

Augusztus 5-15 között Fillmore-ban voltunk, a Sík Sándor cserkészparkban, ahol a 
Magyar Cserkészet 100 évét megünnepeltük a központi Jubileumi Nagytáborban.
Közel 700 magyar cserkész részt vett a világ minden részéről: Észak Amerikából, 
Európából, Ausztráliából és Dél-Amerikából. Nagyon jó volt régi barátokkal találkozni 
és új barátságokat kötni.
A tábor keretmeséje végig ment ezen a 100 éven, ahol különböző alkalmakat említettek, 
mint pl. a vági tutaj út vagy a cserkészet megszüntetése Magyarországon.

Ezen a táboron egy időkapszula 
is készült, amit csak 50 év múlva 
nyitnak fel. Ehhez, minden csapat 
küldött be képeket és tárgyakat.
Most januárban, Brazilíaban is lesz 
egy Jubileumi tábor. Már nagyba 
megy a szervezés, hogy itt is tudjunk 
egy hangulatos tábort készíteni és 
ezt a szép alkalmat még egyszer 
megünnepelni. 
A Fillmore-i Jubi tábor eseményei 
az interneten is megtekinthetőek a 
következő linkeken:

www.youtube.com/jubitv1

www.kmcssz.org

Olvasd el, hogy mi is az az IDŐKAPSZULA :

A kapszula acélból készült, hogy legalább 50 évig megmaradjon, ami benne 
van. Minden csapattól kértünk történetet, képeket, CD-n, flash drive-on 
és papíron is (ez biztosabb 50 év múlva)... Egy-egy szimbolikus tárgyat is 
hoztak a csapatok, ami jellemző rájuk. Minden belekerülő tárgy légtelenített 
zacskóba lett téve, lezárás előtt a kapszulából eltávolítottunk minden 
oxigént, argonnal töltöttük föl. A kapszulát a földben helyeztük el. Az öt 
világtájról kijelöltünk öt csapatot, ők őrzik majd az időkapszula kulcsát. Az 
elföldelés után emlékkövet helyeztünk a kapszula fölé, hogy a későbbiekben 
tudjuk pontosan a helyét. Továbbá egy hársfát is ültettünk oda, hisz a hárs 
szimbólummá lett százéves cserkészetünkben A jövőnek készítjük, de 
igazából a jelennek szól, hogy erősítse a reményt, a biztonságérzetet.  Vajtay 
Pista ügyvédi tolla szerkeszt egy levelet, hogy ha 50 év múlva valami oknál 
fogva más tulajdonába kerül a terület, legyen jogunk hivatalosan is kivenni 
a kapszulát. Ezt a papírt elhelyezzük egy ügyvédi irodában.
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A ZRÍNYI MŰVÉSZEGYÜTTES MAGYARORSZÁGON
VENDÉGSÉGBEN BUDAPESTEN

ITTHON VAGYUNK! – HATÁRONTÚLI MAGYAR FIATALOK 
TALÁLKOZÓJA  Augusztus 15–25. 

Ebben az évben is 4 kontinens 31 országából 800, nemzeti kultúránk 
hagyományait, értékeit ápoló középiskolás korú fiatal érkezett Budapestre. A 
művészeti együttesek Európa Kulturális Fővárosában, Pécsett, a muravidéki 

Lendván, valamint a pesti alsó rakparton zajló ART-Mozaik - Külhoni Művészeti 
Fesztivál keretében mutatták be gálaműsorukat. A program lehetőséget adott a 
meghívottaknak, hogy tíz napon keresztül anyanyelvi környezetben lehessenek, 

és olyan történelmi, művelődéstörténeti ismeretekkel gazdagodjanak, melyekhez 
otthon nem juthatnak hozzá.

A latin-amerikai magyar táncosokat a Zrínyi Művészegyüttes (Brazília) és a 
Gyöngyösbokréta (Venezuela) képviselte.

15 év emlékei
Augusztus 16-án délután “Pillanatképek 15 év 15 ifjúsági találkozójából” címmel a megjelent 
írásokból készített összeállítás látható, mozgással, tánccal kísérve, a közös éneklések 
legkedveltebb dalaival kiegészítve.
A nap felhőtlen születésnapi ünnepléssel zárult; egy 800 szeletes tortával, Kárpát-
medencei táncházzal, meglepetésjátékokkal.

Régiók bemutatkozása
A találkozó Régiók bemutatkozása címet viselő nyitóprogramja keretében az érkezett művészeti 
együttesek és egyéni résztvevők kiállítás keretében mutatják be szülőföldjüket a többieknek 
és a meghívott vendégeknek, továbbá saját tájegységükre jellemző ételekkel és italokkal 
kínálják egymást. A program nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy az érkezők jobban 
megismerjék egymás hétköznapjait, sajátos szokásait, és bemutassák, hogy a magyaros 
vendégszeretet a világ minden táján hagyomány.
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A Zrínyi Művészegyüttes bemutatja a brazil különlegességeket

Ízek, színek Latin-Amerikából 
A brazil asztalnál az otthonról hozott ételeket, italokat, a helyi szokásokat, hagyományokat 
ismertetik a résztvevők és röviden mesélnek a brazíliai magyarokról. 
Dél-Amerikában minden második évben rendeznek magyar néptánctalálkozót. Ezen a braziliai 
magyarok is szívesen részt vesznek, a magyarház, a magyar cserkészcsoport és a vendégség 
mellett, ezzel ápolva magyarságot. 
A brazil specialitások: feijoada, farofa, goiabada, stb. 

Az édességek tejből, cukorból, mogyoróból és gyümölcsből készülnek. A pé-de-moleque (fiú 
talp) a  mogyorós édességek táborát gazdagítja, a doce de leite hasonlít a tejes karamellhez.

Jellegzetes szeszes ital a cukornád-pálinka 
(cachaça), amelyből cukor és lime hozzáadásával 
a caipirinha nevű koktél készül. 

A híres brazil fesztiválok színes, csillogó-villogó 
ruháiból sajnos csak egy kicsi részt lehetett 
bemutatni, ugyanis a határon (nem tudni mi 
okból) elvették a ruhák többségét. És ha már 
színek és fesztivál, akkor tánc is. A táncbemutatót 
megcsodálták. Brazíliában híres a capoeira, amit 
régebben csak a fiúk táncolhatták, de ez mára 
megváltozott.

A Brazíliában élő magyarok részt vesznek a magyar néptánc találkozókon, szerveznek magyar 
cserkészcsoportot, és most már részesei a Vendégségben Budapesten Határon túli magyar 
fiatalok találkozójának is.

Programok a Széchenyi- és Erkel-emlékév jegyében
Idén 150 éve hunyt el Széchenyi István és 200 éve született született Erkel Ferenc. 
Történelmünk és zenetörténetünk kimagasló személyiségeinek életútját a városnézés során, 
valamint a Nemzeti emlékezet napján idézzük meg.
Az augusztus 17-ei városnézés alkalmával a Parlamentben a találkozó résztvevői közösen 
éneklik el Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc Himnuszát, majd olyan kiállításokat, épületeket 
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néznek meg, amelyek Széchenyihez és Erkelhez kapcsolódnak (például Operaház, Budai 
bürger, pesti polgár - Polgári társadalom, polgári értékek, polgári erkölcsök - Budapesti 
Történeti Múzeum; Széchenyi emlékezete - MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Művészeti 
Gyűjtemény; Hídtörténetek - Lánchíd - Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum).

Zrínyiek a Lánchídnál és a Hősök terén

Zrínyi Művészegyüttes Vajdahunyad várnál és az Anonymus ölében

Margitsziget Budavári sikló

Vendégségben Európa Kulturális Fővárosában, Pécsett
A 2010-es év legkiemelkedőbb hazai kulturális eseménye a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 
programsorozata.
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Pécsi  Székesegyház udvarában

Pécsi Székesegyháznál

A séta útvonala érinti többek között Barbakán kertet és bástyát, a Püspökvárat, a 
Dóm teret, a Bazilikát, a Cella Septichorát, a Csontváry-, Munkácsy- és Vasarely-
múzeumot, a Lakatfalat, valamint Gázi Kászim pasa dzsámiját. A művészeti csoportok 
számára nagy megtiszteltetés, hogy gálaműsorukkal Európa Kulturális Fővárosában 
a pécsi közönség előtt is bemutatkozhatnak délután 4 órától a Dóm téren.  Este a 
találkozó résztvevői a Pécsi Kulturális Központ által szervezett táncházban vesznek 
részt a Színház téren.
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A Barbakán és a Püspöki palota

A Széchenyi tér 
A gálaműsorok

A művészeti együttesek Európa Kulturális Fővárosában Pécsett, a muravidéki Lendván, 
valamint a pesti alsó rakparton zajló ART-Mozaik - Külhoni Művészeti Fesztivál keretében 
mutatták be gálaműsorukat és a Pécsi Kulturális Központ által szervezett táncházban vettek 
részt a Színház téren.

Zrínyiek a  gálaműsorokban
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Lendvai barangolás
Az augusztus 19-ei barangolás során a találkozó résztvevői az alig hétezres lélekszámú 
magyar közösségbe, Muravidékre látogatnak. A lendvai városnézés során megtekintik a 
Bánffy Központot, a Zala György teret, a Színház- és Hangversenytermet, a Zsinagógát, 
a Szent István szobrot és a Várat, délután a művészeti együttesek zengővé varázsolják a 
lendvai tereket, így hívják fel a figyelmet az esti gálaműsorra, melynek helyszíne a Színház- 
és Hangversenyterem.

A Makovecz Imre tervezte kultúrközpont A lendvai vár

Zrínyiek a  gálaműsorokban

Zrínyiek a  gálaműsorokban
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Szórakoztató programok
A beregszászi színház és a Fővárosi Nagycirkusz előadásának megtekintése, a sétahajózás, a 
strandolás, az esti táncházak mind azt a célt szolgálják, hogy a fiatalok jobban megismerjék 
egymást, hogy - talán életre szóló - barátságok és szerelmek alakuljanak ki azok között, 
akiket nem csak a közös anyanyelv, történelem és kulturális örökség köt össze, hanem a 
Vendégségben Budapesten - Határon túli magyar fiatalok találkozóján szerzett élmények is.

A Zrínyi Művészegyüttes nagy sikerrel vett részt a rendezvényen. A tánccsoportnak 
sikerült bemutatnia mindazt, amit az elmúlt években tanult. Nagy öröm volt 
számukra, hogy részesei lehettek ennek a találkozónak.

a Híradó munkatársai

DÉL-AMERIKAI JUBITÁBOR 
2011. január 6-16. Brazílía

Volt egyszer egy fiatalember, úgy 
hívták, Baden-Powel. Járta a világot, 
bőröndjében gyűjtötte a jó tapasztalatokat, 
élvezte a természetet és emberekkel 
ismerkedett. Aztán az egészet beleöntötte 
egy turmixgépbe és a kapott masszából 
megformázta a cserkészet alapelveit. Írt 
egy könyvet és fellobbantotta a lángot. Ez 
a láng meghódította Európát, győzött az 
Atlanti és a Csendes-óceáni Térségben, 
az összetartozás szellemiségével 
felmelegítette az eladdig rideg világot. 
Azóta a mindenkori fiatalság táplálja ezt a 
lángot, s a feladatot a követő generációknak 

átadja. De mi tartja életben ezt az Lángot? Mindössze el kell mennünk egy táborba, hogy 
mindezt megértsük. Ennek fényes bizonyítéka volt a magyar cserkészek 2011. január 

6-16. között megtartott Jubileumi Tábora, melynek 
témája – a magyar cserkészet centenáriuma – kiterjedt a 
ma már hatalmassá nőtt lángnyelv kultuszára.
A tábort januárban tartottuk, de a munkálatok már 
februárban elkezdődtek. Tavaly februárban! Megfelelő 
helyet találni a táborozáshoz nem egyszerű feladat, 
minthogy egy tábor kellékei igen bonyolultak, időnként 
egymásnak ellentmondóak is: eredeti természetes 
környezetre van szükség, de azért legyen ivóvíz, 
vagy a világtól elzárt hely legyen, de azért könnyen 
megközelíthető. De kitartó derűlátással és sok-sok 
országúti kilométer megtételével sikerült megszereznünk 
az Itirapina Erdőgazdálkodási Intézet támogató 
hozzájárulását a Jubitábor megrendezéséhez.
A park vezetősége teljesen elkötelezte magát a tábor 

ügyének. Sőt, szinte az egész város felbolydult! Itirapina utcáin elterjedt az a szóbeszéd, hogy 
3 kilométerre az erdő belsejében furcsa nyelven beszélő kalandor cserkészek táboroznak. 
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Vízszállító kocsik, traktorok, ökológiai előadások, élelmiszer-szállítmányok érkeztek szinte 
azonnal. Szinte érthetetlen lett volna ez a sok segítség, ha nem tudjuk, hogy zömük a [helyi] 
cserkészektől jött. Szokatlan felfedezése volt ez São Paulo állam egy nem nagyon ismert 
vidéki városának. Rögtön a Park igazgatóságával történt első kapcsolatfelvétel után egy 
újabb megható meglepetés ért minket, amikor bal kézzel üdvözöltük egymást Sr. Paulóval – 
meséli Hársi Sári, a körzeti magyar cserkészparancsnok, a Tábor vezetője.

Itirapina, amely tupi-guarani nyelven Csupasz 
Dombot jelent, megközelítőleg 15 ezer lakosú 
kisváros São Paulo állam belsejében. A São Paulo 
városától mintegy 210 km-re, egy hegyekkel, 
dombokkal és lekoptatott üledékes rétegekkel 
tarkított vidéken található Itirapina település 
egy, az Erdőgazdálkodási Intézet által irányított 
tájvédelmi egységnek ad otthont, amely több 
mint ötezer hektárnyi területen kutatási, 
természetvédelmi és oktatási tevékenységet 
végez. Egyszóval, gyönyörű környezet volt 
ez, melyben a cserkészek egy kicsit tovább 
is fejleszthették természettudatosságukat. 
A környéket szavannai bozótnövényzet 
uralja, de a park, ahol táborunk állt, gazdag 

volt fenyőfélékben és eukaliptusz erdőkben is. A szavannai növényzet visszaszorításának 
köszönhetően a cserkészek az ilyen típusú faanyagot felhasználhatták építkezésükhöz és 
tevékenységeikhez, s ezzel még hozzá is járultak a természet megőrzéséhez.
A vidéken számtalan madárfaj fészkel, továbbá él itt néhány veszélyeztetett emlős is, mint 
a sörényes farkas, a pampaszarvas és a jaguár. Mindezen biodiverzitás dacára a táborozás 
mindennapjaiban más típusú állatcsoportokkal kellett felvennünk a kapcsolatot, úgy mint 
szúnyogokkal, hangyákkal és sok-sok pókkal (ez utóbbiak olyannyira szorgalmasak voltak,  
hogy napról napra a sátorpányvákhoz erősítették hálóikat).

A környéket szavannai bozótnövényzet uralja

A régió éghajlata tipikusan mérsékelt, száraz telekkel és az idén igencsak nedves 
nyárral! Mint a brazil nyári táborozások sajátos kísérője, az eső a tábor teljes 
időtartama alatt részese volt életünknek. Barát és ellenség volt egyszerre! Ellenség, 
mert miatta egyes programokat kifeszített ponyvatető alatt kellett tartanunk. Még 
szerencse, hogy volt egy hatalmas közösségi sátrunk! A sokoldalúan hasznosítható 
Bodnár Gábor színpad – a neves magyar cserkésztiszt után kapta nevét – egyaránt 
szolgált tábortűz-rakó helyként, szerszámraktárként és játékteremként. És az eső 
barát is volt: próbára tette sátorfeszítő csomó- és hurokkötési tudásunkat és sokszor 
enyhítette a nagy meleget is. És az argentinok nagy szomorúságára ebben az 
évben még egy olyan különleges esőt is kaptunk a nyakunkba, amilyet még a park 
munkatársa se látott az utóbbi 27 évben. Jubileumi év volt ez tehát a javából!
Az ilyen emléktáborok általában 10 napig tartanak. De természetes, hogy a vezetők 
már előbb lemennek, hogy bizonyos dolgokat előkészítsenek. Azon túlmenően, hogy 
az erdőt – szó szerint – meg kell szelídíteni, ugyancsak fontos felállítani az alap-
infrastruktúrát, mint pl. a konyha-étkezőt, a vízellátó rendszert, az illemhelyeket, 
a fedett területeket, hogy csak a cserkész-találékonyság legfontosabb elemeit 
említsük. Ilyenkor annyi a teendő, hogy nincs idő sem enni, sem aludni. Lapátolva 
vagy fát hasogatva, földbe ásott gödörben vagy a fák koronáján, mérőszalaggal vagy 

A környéket szavannai bozótnövényzet
uralja



zsebkéssel a kézben – a szervezők egy percre sem álltak le –, így aztán a motorok 
(vagy a bográcsok?) meleg járatban várták a nagy esemény kezdetét.

Minden kész! És megszólal az első 
sípjel – még a Szent Imre kollégiumban –, 
ez a klasszikus indítása egy táborozásnak. 
S aztán az összes egyenruhás és izgatott 
cserkész elindul a táborhely felé, 
énekelve és rángatva az üléseket, nem 
hagyva nyugtot a busz vezetőjének. 
Érkezéskor az első benyomások: az első 
púposszúnyog (borachudo) csípések, az 
első izzadságcseppek, az első hahoták… 
És rövid idővel később máris hallatszanak 
a harci kiáltások, melyeket az eukaliptuszfa-sorok visszhangzanak. :„Százezer csókért 
jaj de örülnénk, sőt még jobban cserkészkednénk” – kiáltják a gödöllői gyerekek. 
Miközben a Pax Ting lányok így replikáznak: „Fiúk, juhuhu…”  A két altábor a két 
nevezetes gödöllői dzsembori emlékére kapta nevét: Az 1933-as 4. Világdzsembori 
és a Pax Ting-ként ismertté vált 1939-es 1. Női Dzsembori emlékére.
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Százezer csókért jaj de örülnénk, sőt még jobban cserkészkednénk” – kiáltják a gödöllői 
gyerekek. Miközben a Pax Ting lányok így replikáznak: “Fiúk, juhuhu…”

Kreativ építkezését egy eukaliptuszokkal teli sík terepen
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A 47 Pax Ting-es lány irányítójaként Fekete Nuñez Diana (a 13-as Szondi György Cs. csapat 
csoportfőnöke) vezette a többnemzetiségű őrsök kreatív építkezését egy eukaliptuszokkal 
teli sík terepen, ahol az avar magassága eléri a 15 cm-t – remek alvóhely! De nem szabad 
elfelejtenünk azt sem, hogy ez a kényelmes terep egyúttal eszményi lakhelyéül szolgál a 
helyi pókoknak és skorpióknak!

Egy kicsit arrébb – mintegy két kilométernyire – volt a fiúk területe. Létszámban nem sokkal 
elmaradva, 41 bátor harcos – Edi Bonapartian argentin cserkészvezető segítségével - építette 
ki struktúráit a fenyőerdőben, ahol minden fatörzsön fekete zacskók függtek. A magyarázata 
ennek az, hogy a fák nedvét ilyen zsákokba gyűjtik a terület gazdái, abból aztán gyanta és 
különféle vegyipari alapanyag készül, mint például a kátrány és a terpentin.  A fiúk rájöttek 
a fanedv egy újszerű használhatóságára: minthogy gyúlékony, tűzrakásnál gyújtósnak 
használták a nedves fához.

A 47 Pax Ting-es lány



HÍRADÓ - 27

Létszámban nem sokkal elmaradva, 41 bátor harcos építette ki struktúráit a fenyőerdőben
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Az elvarázsolt helyen a gyerekek munkakedve az egész táborozás alatt folyamatosan 
növekedett

Ezen az elvarázsolt helyen a gyerekek munkakedve az egész táborozás alatt folyamatosan 
növekedett. A munkacsoportok a 10 napi erdei élethez kitűnően megfelelő komfortos 
lakhelyet építettek, mellyel – természetesen – saját képességeiket is ellenőrizhették. 
Tábori illemhely, asztal, szekrény a hátizsákoknak, hasznos fedett terület – ezek voltak a 
legfontosabb alaptárgyak, melyeket minden őrsnek el kellett készítenie. A legjobb eredményt 
elért őrsök eredményhirdetéskor svájci bicskát kaptak ajándékba. Az altáborok különálló 
tevékenységén túlmenően a 2011-es Jubitábor emlékezetes marad a két altábor közötti 
pozitív együttműködésről is. Zászlórablás, zálogszerzés, gasztronómiai találkozók és az 
éjszakai csapdaállítás – mind hozzájárult a Pax Ting és a Gödöllő altáborok közötti igen jó 
kapcsolat kialakulásához, s ami még ennél is többet jelent, ezek az események sok esetben 
romantikus helyzetek kialakulását is eredményezték.
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Csodaszarvas, az egyetlen szereplő, aki egy reggel sem hagyott el minket
A napok a magyar cserkészet történetének fontos pillanatait idéző felemelő jelenetekkel 
kezdődtek. Robert Baden-Poweltől Teleki Pálig neves személyiségek vonultak el a gyerekek 
érdeklődéstől csillogó szemei előtt (néhányan el-elszunnyadtak az előző napi fárasztó program 
miatt). És feltűnt a Csodaszarvas, az egyetlen szereplő, aki egy reggel sem hagyott el 
minket. A cserkészmozgalom izgató szellemét képviselve, szökdécselve hozta a nap ötleteit, 
felcsigázva az érdeklődést és a kedvet, hogy mindenki részt vegyen az újabb kalandban.
A szabadban végzett tevékenységnél semmi sem tudja jobban a cserkésztanítást a gyakorlatba 
ültetni. A magyar cserkészek 1913-as lehajózását a Vág folyón történelmi keretekbe foglalva 
a csapat munkacsoportokra osztva nekilátott a tutajkészítésnek. Alkatrészek: 6 acélhordó, 
néhány méter szizál, 8 gerenda és sok együttműködés. Nem sokkal a kezdés után már 
ott lebegtek a tutajok a Lobo víztározó vizén.  A tutajok összeállítása volt a tábor egyik 
legérdekesebb programja. Megmutatta, mit jelent a csapatmunka, s azon belül mennyire 
fontos az egyes csapattagok teljesítménye. Egy kötés hibája a tutaj elsüllyedéséhez vezethetett 
volna. A tározó partján eltöltött kellemes délutánnak egy frissítő zápor vetett véget, amely 
azonban nem tudta elfojtani a fiatalok jókedvét, énekelve és hirtelen keletkezett nagy sárban 
egymást ugratva tértek vissza a táborhelyre.

A tutajok összeállítása volt a tábor egyik legérdekesebb programja
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A magyar cserkészmozgalom betöltötte 100. évét, de fejlődése nem állt meg! Az egyik 
csillagos este a Pax Ting tábor egy különös tábortüzet rendezett. 5 lány zöld nyakkendőt 
kapott, ők új cserkészek lettek. És az erőpróbáknak se vége se hossza nem volt: fatörzshúzási 
verseny, fa szánkó építés cserkészek szállítására” és gyorsasági zászlótér-állítás – néhány a 
cserkészlányok gyakorlatikészség-fejlesztő játékai közül.

Pax Ting tábor egy különös tábortüzet rendezett

Mit mondhatunk a Gödöllő Pax Ting-nél tett látogatásáról és a viszontlátogatásról? A jókedv 
és a kellemes hangulat állandó kísérője volt a fiúk és lányok találkozóinak; a legzordabb 
pillanatokban is készek voltak összejönni és kreatív módon megoldani a problémákat. A 
Pax Ting-nél tett látogatás alkalmával az eső nem hagyta az eredeti program folytatását, 
s már meg is volt a kihívás: hogyan rakjunk tüzet, hogy a fiúk és lányok megfőzhessék 

Egy kötés hibája a tutaj elsüllyedéséhez vezethetett volna
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gulyásleveseiket? Félórán belül már kész is volt a terv, ezalatt több idő jutott a folklór-
játékokra; a házigazdák felerősítettek egy sátorlapot a Pax Ting kapujához, alatta csak egy 
tüzet raktak, amely fölött két bográcsban „expressz gulyást” főztek, mindössze egy óra alatt! 
Amellett, hogy az étel nagyon finomra sikeredett, néhány cserkész jól meg is füstölődött a 
félig zárt tér miatt felgyülemlett füsttől. Mindez persze egy cseppet sem rontott a kitűnő 
hangulaton, s még a hold is felkúszott az égre, hogy megvilágítsa az első közös vacsorát. A 
Gödöllőnél tett látogatás – néhány nappal és levéllel később – lehetőséget adott a fiúknak, 
hogy bebizonyítsák lovagiasságukat. Virággal fogadták az érkező lányokat és romantikus 
módon tűzijátékkal búcsúztatták őket, azt követően, hogy az őrsök – kettesével – egy remek 
szalonnasütést rendeztek, melyhez banán és csokoládés aszalt alma is kapható volt utóétel 
gyanánt.

Szalonnasütés Tábortűzi hangulat

A táborozók egyik kedvenc programja a tereptúra, amit minden őrsnek végig kell járnia 
a bázistábor irányítását követve. Amellett, hogy a versenyzők a tábor területén kívüli 
ismeretlen világban csodálatos tájakat látnak, a túra során szükségszerűen nő az őrsökön 
belüli csapatszellem, minthogy az egyes állomásokon a nehézségek legyőzéséhez nagy 
figyelemre, kitartásra, leleményességre, jó időbeosztásra, megfelelő erőtartalékolásra és 
ritmusra van szükség minden tag részéről. Nincs könnyű dolga az őrsvezetőnek, akinek a 15 
kilométeres út alatt gondoskodnia kell az őrs tagjairól, követve a térkép utasításait és meg 
kell szerveznie az alvást is egy ismeretlen helyen. De az út során a nappali és – főleg – az 
éjszakai élmények garantáltan emlékezetesek maradnak.

A táborozók egyik kedvenc programja a tereptúra
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Ebben a Jubitáborban egy nem könnyen felejthető eseményt 
is át kellett élnünk: Egyik vezetőnket, Szabó Yamashita Yurit a 
tereptúra előkészítése során a Morro Peladóra menet megmarta 
egy jararaca, egy helyi viperaszerű mérgeskígyó. A ritkán 
látogatott ösvény az ebben az évszakban nagyon sűrű erdős 
terepen halad át. Szerencsére Yuri nem volt egyedül és a többi 
vezető segítségével vissza tudott térni a földútra, hogy segítséget 
kérjen a helyi lakosoktól. Ők aztán kocsival bevitték az Itirapina-i 
városi kórházba, ahonnan azonnal továbbszállították a Rio Claro 
kórházba, hogy antiszérum-kezelést kapjon. A vészhelyzet 
két órán belül elmúlt. Nyolc nap múltán, az antibiotikumos és 
szérumos kezelést és egy, a Butantã Intézetben tett – nem 
turisztikai – látogatást követően Yuri további gyógyulás céljából 
hazatérhetett, és most már készen áll a következő táborozásra. 
Az eset kapcsán megtanulhattuk, hogy bármely pillanatban 
bekövetkezhet egy baleset, s ezért mindenre fel kell készülnünk. 
„Légy résen!” jelszavunk megerősítése volt ez.

Bármely pillanatban bekövetkezhet egy baleset, s ezért mindenre fel kell készülnünk
Az utolsó napon – egyesek tekintetébe már némi szomorúság is vegyült – a cserkészek és a 
meghívottak egy feledhetetlen estét töltöttek a fenyőerdőben. Zenéből, táncból és fatörzseket 
átölelő embergyűrűket formázó folklór-játékokból álló előadások lelkesítették a különböző 
korosztályokhoz tartozó résztvevőket. Az egyik bemutatott számban az időgép elvitt minket 
Dömötör Gábor gyermekkorába, amikor még kiscserkész volt a Rio de Janeiro-i Szondi György 
Csapatban és arról álmodozott, hogy egyszer ő is cserkészvezető lesz. Az időgép hol lenyelte, 
hol visszadobta a több cserkész által megszemélyesített, különböző korú Gáborokat, s végül 
kidobta az igazi Gábort, a KMCsSz jelenlegi igazgatóját. A régió különböző generációk között 
teljes harmóniában élő, egymástól tanuló jelenlegi cserkészeinek hiteles bemutatása volt 
ez. Hasonlóképpen értelmeztük a földgolyó különböző pontjain élő, egymással a modern 
távközlési eszközök – mint facebook és internet – segítségével kommunikáló magyar 
cserkészek közötti harmóniát, akik e társadalmi kapcsolattartáson keresztül életben tartják 
az őket egyesítő cserkészet lángját és a magyarságot. Ez már a jövő hangja.

Fatörzseket átölelő embergyűrűket formázó folklór-játékokból álló előadások lelkesítették 
a különböző korosztályokhoz tartozó résztvevőket
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Ennek a Jubitábornak a sikere csak az időt és fáradságot nem kímélő szülők, támogatók, 
cserkészek, közösségek és lelkesítő segítők közös erőfeszítésével volt elérhető. Új szerszámok 
a Csapatnak, természeti ismeretek szerzése, új barátságok és egy kis kulturális poggyász 
– ezek voltak a tábor fő eredményei. És mindez nagy örömmé tette a részvételt, hiszen 
tudjuk, hogy 10 év múlva a mai gyerekek fogják vezetni ezt a találkozót, és – ha Isten 
engedi – megünnepelhetjük az emlékezetes 1971-es, Campos de Jordão-ban tartott első 
„Déli Jubitábor” 50. Évfordulóját.

Argentínából és Brazíliából jöttek a legtöbben, de voltak résztvevők Ausztriából, 
Ausztráliából, Chiléből, Mexikóból, Németországból és USA-ból is

És a vihar után nem jön csendesedés! 2011 tele lesz a magyar cserkészet következő 
évszázadának szervező programjaival. Azonkívül még hiányzik a raktár rendberakása, a sok 
elvesztett tárgy visszaadása és egy kis számviteli munka. És bár testünk kimerül, szellemünk 
friss és szárnyaló marad. Mennyi jó dolgot éltünk át és tanultunk meg ilyen rövid idő alatt. 
De a pillanat múlandósága nem érvényes a belőlük építkező értékekre. Mert a szikla örök. És 
a cserkészlét jelentősége megerősítést nyer, hogy MINDEN pillanatban a CÉL felé haladjunk: 
Tegyük jobbá a világot, mint amilyen most. A szikla örök. 

Írta: Tomi (Kiss Thomas) Szondi György csapatparancsnoka

Fordította: Kepe Ferenc  (Budapest)

Kedves cserkész-testvéreim!  
(Levél Ausztráliából) 

Most a napokban érkeztem São Paulóba – az út Sydneyből csak másfél napig tartott, és 
szerencsére nem volt semmi karácsonyi sztrájk! Most készülnek a brazilok az itteni 100 éves 
jubitáborra, ahol kb.150 cserkész lesz!
A tábor az atlanti őserdőben lesz, ahol semmilyen emberi építmény nincs! Igazi cserkésztábor 
lesz, ahol minden őrs saját őrsi keretet épít, és még a konyha is egy eredeti cserkészies 
építmény lesz!
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Cserkészsátrak az őserdőben és még a konyha is egy eredeti cserkészies építmény

A tábor az atlanti őserdőben, ahol semmilyen emberi építmény nincs

Érdekes hallani a magyar beszédet, mikor sok cserkész már nem csak második generációjú, 
hanem még régebbi emigránsok leszármazottja! Szép a latin íze magyar beszédüknek! 
Szorgalmasan készíti elő a tábort a kis lelkes vezetőség, ahol már karácsony és újév közt 
megy az erdőben a munka! Ötszáz méternyi vízvezeték lerakása és víz szivattyúzása a helyi 
tóból; szerelik a hatalmas konyhai építményt, tervezik a portyákat és végig is járnak minden 
utat!  

Nekem, mint kenguru cserkésznek mindez nagy élmény! Mindenki lelkesen hozzáadja a 
magáét! Eleinte sok mindent félre lehet érteni, mert a latinok annyira lelkesen beszélnek és 
mind egyszerre! És ráadásul gyorsan is beszélnek - mintha énekelnének! De ez adja az ő 
sajátos klassz jókedvűségüket, és evvel színesítik magyarságunkat, cserkészéletünket!

Sajátos klassz jókedvűségükkel színesítik magyarságunkat, cserkészéletünket
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És 10-12 órás munka után, mikor leülnek vacsorázni, akkor is van életerő! Tele vannak 
humorral, mesékkel, anekdotákkal és még magyar népdalokkal is!  Itt-ott olyan dalokat 
énekeltek, amiket én már csak évtizedekkel ezelőtt hallottam! 

Remélem, hogy a jövőben többen tudunk egymás országainak csodálatos színességéből 
meríteni!! 
Ajánlom, hogy kövessétek figyelemmel a magyar cserkész honlapon a brazíliai 100 éves 
jubitábor élményeit és eredményeit!

2011 december végén NÁLUNK AUSZTRÁLIÁBAN LESZ EGY IV.KERÜLETI JAMBOREE, 
ahová – reméljük – minél többen jöttök, hogy érdekesebb legyen cserkészéletünk 
és táborozás! 

További jó munkát kívánok,

CSERHALMI OTTÓ cscst.
Új Dél-Walesi körzetparancsnok

Sohasem fáradnak ki, tele vannak humorral, mesékkel, anekdotákkal, meg magyar 
népdalokkal

Kedves Cserkész-testvéreim!   
(Levél Argentínából)

Akkor is, ha majdnem MINDEN NAP esett ebben a jubitáborban, szuper volt!!!

Minden nap esett az eső
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Számomra a legjobb program a tutaj-építés volt. Nagyon izgalmas volt az, hogy utána fel is 
szálltunk a tutajra és élveztük a lebegést a tavon.

Nagyon jó volt a hangulat az altáborokban, sokat népdaloztunk és játszottunk; ezt szerintem 
az összes gyerek élvezte! 

 A legjobb program a tutaj-építés és a tutaj-verseny volt

Csendes foglalkozás Számháború

Nagyon sokat mulattunk, és már alig várom a következőt!!!!!

Lomniczy Melinda
39.-es Magyarok Nagyasszonya l.cs.cs tagja és segédtiszt.
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UTÓHANGOK

Date: Tue, 25 Jan 2011 12:38:28 -0200
Subject: A kő marad!
From: Kiss Thomas
To: Résztvevők
Kedves Barátaim!
Tudjátok, mi a jó a cserkészetben? Az, hogy soha nincs vége!
Elmúlt a tábor, de mindjárt következik a raktár rendberakása, a köszönő levelek, 
a cikkek megírása, a szerszámápolás, a következő évi munkaterv kidolgozása, a 
tisztítás, a fénykép-összeállítás és a sok tanult dolog felhasználása! 
Én is nagyon jól éreztem magam. Hát persze: ez egy nagy család, ami mindig 
növekszik egy picit (ezen a Jubin is kaptunk új testvéreket) és így nem lehet más, 
csak jó érzésünk!
Ezért lehet megköszöni mindenkinek, hogy ott volt!
Nekem különösen ez volt a legjobb Jubi, amelyben eddig részt vettem. Nem azért, 
mert itt, nálunk volt, nem azért, mert részt vettem a szervezésben. Csak azért mert 
nagyon élveztem, mint vezető, mint műszaki, mint parancsnok, mint tag. És bármilyen 
szempontból is nézem, szuper hangulatos volt mindent. Sebitől Dömötörig mindenki 
élvezte! S ez megfizethetetlen!
Tényleg nagy munka volt, de az élmény, ami marad az sokkal nagyobb. Mert a 
nehézség elfut és az élmény marad, de az élmény marad.

Puszi és JM
Tomi

2011/1/24 Ági Bester
Gondolom, mindenkinek nagy élmény volt ez a munka! Puszi mindenkinek! 
Ági
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From:       Matias Lomniczy 
Date:       23/01/2011 16:43
Subject:    Re: KÖSZÖNET

“Jó mulatság, férfimunka volt”.
Minden nehézség ellenére, jó csoportmunka volt, és a gyerekek nagyon élvezték. 
Úgy érzem  mi, vezetők is!!
Találkozunk 2016-ban, ha nem előbb. :)

Puszi mindenkinek, Jó munkát,
Mátyás

2011/1/24 Gabriel Kiss
Mindannyian, akik részt vettünk, nagyon élveztük!...gyerekek, vezetők és
támogatók...
Nagy élmény volt. .... remélem, ugyanilyen erővel és jókedvvel fogjuk
szervezni az 2016-os D.A. Jubit is!
JM
Gabor

2011/1/23 Francisco Montano 
Nagyon örültem, hogy ebben a munkában részt vehettem.
Visszahúztatok a cserkész életbe, és most nehezen fogtok tudni tőlem 
megszabadulni!!
Nagy öröm volt megismernem néhányatokat, kikkel jól sikerült az együttműködés.
Remélem, jóval 2016 előtt viszontlátjuk egymást.
További jó munkát. 
Puszi,

Ferkó

Date: Sun, 23 Jan 2011 09:42:37 -0800
From: Hársi Sári
Subject: KÖSZÖNET
Kedves cserkésztestvérek, kedves vezetők, munkatársaink!

Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, belevaló munkáját, 
mindenre kész létét. 
Nélkületek nem lett volna meg ez a tábor. Ti voltatok nagy építői és végrehajtói.
Nagyon örülök, hogy mindent meg tudtunk csinálni és igen boldoggá tesz a sok jó 
visszajelzés.
Mindenkinek szívből jövő köszönetem. 

Jó Munkát!
Sári

2011/1/22 Edith Haynal 
Edi, Isten hozott vissza! Szuper jól vezetted, gratulálok neked és a vezetőidnek. Örülök, 
hogy jó élmény volt, én is nagyon élveztem, én is köszönöm! Puszi mindenkinek, 
Edith
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Date: Sat, 22 Jan 2011 08:57:45 -0800
From: Edibon
Subject: Vége, vége, vége mindennek...
Vezetők!
Hazaértünk, mindenki jól, csak hát kicsit hosszú volt az út.
Mindenkinek meg akartam köszönni a tábort. Nagyon jól éreztem magam! A 
nehézségeket mind túléltük, megoldottuk. Gyerekeknek szép élmény volt. Köszi a 
sok segítséget, megértést és hozzáállást mindenkinek!
A következő táborig!
Puszi, JM!
Edi 

JUBILEUMI TÁBOR DÉL-AMERIKÁBAN
120 MAGYAR CSERKÉSZ A BRAZIL ŐSERDŐBEN

Sikeresen véget ért a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség

Dél-Amerikai Jubileumi Tábora

Kilenc ország magyar cserkészei táboroztak tíz napon keresztül São Paulo állam erdeiben, 
hogy megünnepeljék a magyar cserkészet 100 éves fennállását. Ez aztán igazi cserkésztábor 
volt! A hatalmas, 3200 hektáros, a jellegzetes brazil ősnövényzettel borított területen se 
épület, se villany, se folyóvíz. Mindent maguknak kellett építeniük. Volt ellenben egy kisebb és 
egy jóval nagyobb tó, volt patak, a környéken vízesések, és korlátlan mennyiségű fa. Ezekből 
építettek maguknak kényelmes és biztonságos tábort. Méghozzá olyan biztonságosat, amely 
kibírta a még itt is ritka méretűnek számító, hatalmas trópusi esőket. Miközben a nemzetközi 
hírszolgálatok számos brazil város elárasztásáról és sok száz halottról számoltak be, a magyar 
cserkésztábor szilárdan állta a viszontagságokat. Olyannyira, hogy még a betervezett tábori 
program is folyhatott.

Jellegzetes brazil ősnövényzettel borított terület
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Este csak a fáklyák, az elemlámpák meg a tábortűz fénye világított

Mert a tíz napon keresztül a táborozók átélték a magyar cserkészet száz éves 
történetének kimagasló állomásait: a cserkészet megalakulását, a híres Vági 
Tutaj utat, a gödöllői világdzsemborit és a Pax Ting leánycserkész találkozót, a 
II. Világháborút és a cserkészet magyarországi betiltását, a kivándorlást és a 
külföldi magyar cserkészet beindulását, majd pedig a vasfüggöny lehullását, 
a hazai cserkészet újjáindulását és a mai, világot átfogó, Ausztráliától és az 
Amerikai Kontinenstől a Kárpát-medencéig terjedő magyar cserkészet testvéri 
összetartását.

Konyha az őserdőben

A reggeli zászlófelvonások alatt kis jelenetekkel éreztették a történelem aznapra tervezett 
szakaszát

A reggeli zászlófelvonások alatt kis jelenetekkel éreztették a történelem aznapra 
tervezett szakaszát. Megjelentek a cserkészet nagyjai: Baden Powell, Teleki Pál, 
Sík Sándor. A Vági Tutaj-utat a nagy tavon ünnepelték meg, 6 saját készítésű, 12 
cserkészt is elbíró tutaj versenyével. A kivándorlást két napos, 22 kilométeres portya 
jelképezte. A cserkészet és az ország újjáépítésére pedig a temérdek nagyszabású 
tábori építmény emlékeztetett.
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VÁGI TUTAJ-ÚT a DÉL-AMERIKAI TÁBORBAN: 6 saját készítésű, 12 cserkészt is 
elbíró tutajon.

Kész  a tutaj

Megérkezett az alapanyag

Tutaj összeállítás
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Tutaj-verseny

Tutajozás
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Ez volt a Külföldi Magyar Cserkészszövetség harmadik és utolsó jubileumi tábora, amelyben a 
magyar cserkészet fennállásának századik, és a külföldi magyar cserkészet 65-ik évfordulójáról 
emlékezett meg. Az északi féltekén 2010 augusztusában tartottuk meg az USA-ban szervezett 
Központi és a Németországban megrendezett Európai Jubileumi Táborokat. A déli féltekén 
élő cserkészeink az ottani nyáron, január 6-16 között tartották az emléktábort.

Bár nagyrészt Argentínából és Brazíliából jöttek, voltak résztvevők Ausztriából, 
Ausztráliából, Chiléből, Mexikóból, Németországból és USA-ból is

Bár nagyrészt Argentínából és Brazíliából jöttek, voltak résztvevők Ausztriából, Ausztráliából, 
Chiléből, Mexikóból, Németországból és USA-ból is. Ezen kívül három magyarországi cserkész 
rövid látogatást tett a táborban. A tíz napos, kiválóan megszervezett és levezetett 
tábor egyrészt bizonyságot tett dél-amerikai kerületünk felkészültségéről, másrészt 
élményekben gazdag, igazi cserkészies tapasztalataival új erőt és lelkesedést adott 
az eljövendő évek cserkészmunkájához.

Dömötör Gábor
KMCSSZ alelnök 

Akadályverseny
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Szilveszteri buli vendégeinknek

VÁROSNÉZÉS

Catedral da Sé

Catedral da Sé

KEDVES SZÜLŐK ÉS CSERKÉSZEK!
 
Először is, gratulálok az egész brazíliai magyar cserkész családnak a sikeres Jubi 
Táborért amit együtt csináltunk most január elején. Cserkészek, vezetők, pár szülő 
és támogatók: mindenki részt vett a Déli Jubi szervezésében és kiváló vendéglátók 
voltunk.  (8 ország 68 cserkészét 29 család látta vendégül és szórakoztatta).
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Torre do Banespa

Pátio do Colégio

látogatás a BOVESP-nál

Mercado Municipal Rua 25 de Março
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SÉTÁK

Foci múzeum Pacaembu stadion

Instituto Butantan- Kígyó múzeum

“Autódromo” de Interlagos  versenyautópálya
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“Churrasco” és medencézés a “öreg” cserkészeknél

BÚCSÚEST  A MAGYAR HÁZBAN

Táncház
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Lángos előkészítő Sor a lángosért

Magyar Ház udvarán Nézik a tábori képeket az internetten

A 2011-es cserkész programot elkezdjük (most éppen dolgozunk az évi 
kalendáriumon), de addig küldök egy pár linket, ahol vannak képek és videók a 
Jubiról. Aki nem volt a táborban, belekukucskálhat, hogy milyen klassz volt a tábor. 
Aki pedig ott volt, nosztalgiával emlékezhet vissza a kitűnő eseményre.
 
Lépjetek be!!

Képek
http://picasaweb.google.com/delijubi/

http://www.facebook.com/home.php#!/album.php?id=671672608&aid=217603
 
Videók
http://www.youtube.com/delijubi

http://eptv.globo.com/emc/VID,0,1,28976;2,escoteiros+comemoram+os+100+anos+do+e
scotismo+hungaro+em+itirapina.aspx
 
Jó Munkát!

Kiss Tomi
Cserkészparancsnok
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ERDÉLYI MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉG 2010-
ES JUBILEUMI EMLÉKTÁBORA

Hargita lábánál fekvő 
Csíkmadaras (Csíkszeredától 21 

km-re). 
2010. július 14-23

600 cserkész a Hargita 
fenyvesében  

Keretmese IV.Béla és a tatárjárás 
kora, új ország építése volt.

Mit jelent MAJ’NEM 2010?
MAJ’NEM = MAdarasi Jubileumi Nemzetközi EMléktábor

600 cserkész a Hargita fenyvesében

A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség betöltötte azon fontos szerepét, amely 
megőrizte mindazon értékeket, melyeket annak idején még elõdjeink letettek, 
és ezeket az értékeket visszaadta hazánknak, Magyarországnak és  az elcsatolt 
területeknek.  A lángot, amit kaptunk, megőriztük és továbbadtuk, ... de bennünk 
is tovább ég. De még mennyire!

A Romániai Magyar Cserkészszövetség emléktábora
“Mi 20 évesek lettünk a vasfüggöny leomlása óta, és egyben 100 évesek is, hiszen száz 
évvel ezelőtt, 1911 februárjában indult útjára az első erdélyi magyar cserkészcsapat 
Székelyudvarhelyen. “A Maj’nem 2010 minden erdélyi és határon túli cserkész tábora, amelyen 
a Romániai Magyar Cserkészszövetség mellett meghívottaink között tisztelhetjük a Vajdasági 
Magyar Cserkészszövetség és a Szlovákiai  Magyar Cserkészszövetség  kontingenseit. A tábor 
létszáma meghaladta a 600 cserkészt, amelyből több mint 500 erdélyi résztvevő” – számol 
be a tábori krónika.

EMLÉKTÁBOR: http://www.youtube.com/watch?v=Of1UeMt6LsI
Maj’nem Induló: http://www.youtube.com/watch?v=xojjOVdEWPo&feature=related

Jó Munkát!
Tábori Krónika
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A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét várja!
Fektesse kapacitásait, tehetségét olyan

tevékenységbe,
mellyel közvetlen, vagy közvetett módon

olyanok javát szolgálja, akiknek arra NAGY SZÜKSÉGÜK  van!
Eligazításért hívja Suzanát : 11 3931 6560

Csatlakozz hozzánk!


