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A 10 cserkésztörvény

Légy résen!

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.

2. A cserkész híven teljesiti kötelességeit, amelyekkel                   
Istennek, Hazájának és embertársainak tartozik.

3. A cserkész ahol tud, segít.

4. A cserkész minden cserkészt testérének tekint.

5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával 
szemben szigorú.

6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és 
kíméli a növényeket.

7. A cserkész fejebbvalóinak jólélekkel és készségesen 
engedelmeskedik.

8. A cserkész vidám és meggondolt.

9. A cserkész takarékkos.

10. A cserkész testben és lélekben tiszta.





 KÜLFÖLDI MAGYAR 
CSERKÉSZSZÖVETSÉG 

I I I  Kerület USA. 
 
Bedy Balázs, cscst. III Kerület Parancsnok�

                               Nádas Kuni,   cscst.  III Kerület Parancsnok helyettes  
 

 

2 sz. Bodnár Gábor cscs. 

Dr. Fogarasi Miklós, cst. cspk. 

 

Kedves 2-sek, Kedves Cserkésztestvéreim! 

 

Szívből és cserkészszeretettel gratulálunk a csapatotok alapításának 10-ik 

évfordulóján.  A III. kerület történetében az 1951-ben elinduló sikeres és rohamos 

csapatalakulások száma az évek folyamán lényegesen csökkent és majd hogy 

megszűnt. Ezért a csapatotok megalakulása egy nagyon komoly és fontos 

fordulópontot jelentett a kerületünk történetében. Jelezte egy ismét meginduló fejlődés 

korszakát és a jövőnk biztosítását.  

Szívből gratulálunk és  köszönetet mondunk a csapat alapítóinak, és az 

őket követő jelenlegi vezetőknek, a tíz éven keresztül kifejtett kiváló cserkész 

munkájukért, a szülőknek, mivel az ő támogatásuk nélkül egy teljesen sikeres 

csapatmunka majdnem lehetetlen, valamint a csapatot körülvevő cserkész-

közösségnek.   

A 2-es sz. Bodnár Gábor cserkészcsapat megalakulása és az elmúlt 10 évben 

kifejtett sikeres működése a kerület minden cserkészének, a jövőnkre való tekintettel 

egy új reményt ad és tükrözi hogy voltunk, vagyunk és leszünk!  

Kérjük a jó Isten áldását és segítségét, hogy cserkészmunkátokat továbbra is 

sikeresen végezhessétek. 

  

Jó Munkát! 

 

    Bedy Balázs, cscst. III Ker. Pk., Nádas Kuni, cscst.  III Ker. Pkh. 
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Kedves Bodnár Gábor cserkészcsapat!
Kedves Cserkésztestvéreim!

Szeretettel és büszkeséggel köszöntelek benneteket tizedig születésnapotok alkalmával. Büszkeséggel, 
mert ott lehettem bölcsőtöknél, amikor a csapat megszületett és mert látom, hogy milyen szép, erős 
fiatallá fejlődött az akkori kis csemete. 

Mert nagy utat tett meg a csapat ez alatt a rövid tíz év alatt.  Gyenge kis poronty volt, amikor kinőtt a 
Boskolából. Szerencsére volt Bostonban két cserkésztiszt, akik az első években anyáskodtak felette, 
amig megtanult járni és elkezdett növögetni. De máshonnan is jöttek nagynénik, nagybácsik, akik 
segítettek fejlesztgetni, nevelgetni: cserkészvezetők az ország más részeiből, akik Bostonba érkeztek 
egyetemre és beálltak segíteni.

És ha megnézlek titeket ma, mit látok? Egy erős, 100 személyes csapatot. Egy csapatot, amely már 
nem függ külső segítségtől, mert a tíz év alatt kiváló saját vezetői gárdát nevelt ki. Egy olyan gárdát, 
amely ötletes, mozgalmas, valóban cserkészies foglalkozást és nevelést biztosít a csapatnak. Olyan 
foglalkozást, amely a helyi összejöveteleken, kirándulásokon, táborokon, bálokon és ünnepélyéken kívül 
részt vesz a Külföldi Magyar Cserkészszövetség távolabbi rendezvényein: az akadályversenyeken, a 
Kodály hétvégén, a vezetőképző táborokon és a magyarországi őrsvezetői körúton, hogy csak néhányet 
említsek.

Eddigi életutatok talán az első virága a Külföldi Magyar Cserkészetben egy új korszaknak. Mert, mint 
tudjátok, a KMCSSZ a második világháború utáni ausztriai és németországi menekülttáborokban indult. 
Magyarországról kijött cserkészvezetők maguk köré gyűjtötték a gyerekeket, hogy el ne kallódjanak, 
foglalkoztak velük és cserkészcsapatokat létesítettek. Ahogy aztán ezek a vezetők továbbvándoroltak, 
mindenütt csapatokat alakítottak. Ennek köszönhető, hogy ma tőbb, mint hatvan csapatunk négy 
földrészen működik: Nyugat-Európában, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez volt a 
szővetség hőskora: erős, száz személyes csapatok világszerte. Sok elhivatott, kimagasló 
cserkészvezető jellemzi ezt a korszakot, akiket csapatotok névadója, Bodnár Gábor bá irányított.

Aztán következett a KMCSSZ életpályájának második szakasza: közel négy évtized, amikor szinte 
teljesen megszünt a kapcsolat a megszállt Magyarországgal, azzal a Magyarországgal, ahol a 
cserkészet be volt tiltva.  Két nemzedék nőtt fel ez alatt az idő alatt, amikor külföldi 
elszigeteltségünkben magunkra voltunk hagyva. Néha szinte reménytelennek látszó munkánk célja 
magyarságunk megőrzése és a cserkészszellem  lángjának életben tartása volt, mindaddig, amíg a 
fáklyát egyszer majd átadhatjuk egy felszabadult, új Magyarországnak.

És bár nem nagyon reméltük, bekövetkezett a harmadik korszak: Magyarország felszabadult, újra 
beindulhatott a cserkészet nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpát-medence összes magyarlakta 
vidékén: Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, a Vajdaságban és Horvátországban. Itt mindenütt magyar 

Születésnapi Felköszöntő
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cserkészszövetségek alakultak, amelyekkel ma már szorosan együttműködünk  a Magyar 
Cserkészszövetségek Forumának keretén belül.

Ez a korszak, amit most élünk, az újra fellendülés korszaka. A negyven évig tartó “vasfüggöny” 
lehullásával az emberek szabadabban utazhattak külföldre és ezt nagyon sokan meg is tették. Ez adta a 
lökést a bostoni magyar közösség növekedésének, a Boskola megalakulásának és a Bodnár Gábor 
cscs. megszületésének is. De ez nem csak bostoni jelenség: új csapataink indulnak világszerte: 
Angliában, Belgiumban, Ausztriában, Svédországban. Észak-Amerikában pedig többek között 
Connecticutban, Floridában, Nevadaban és Oregonban.

Látjátok hát a magyar cserkészet különleges életerejét: sikeresen túlélt két világháborút, negyven év 
működési tilalmat és szétszóródását a világban. És mindebből a megpróbáltatásból újult erővel, mint 
egy a földgömböt átfogó szervezet került ki.  Erejét erkölcsi tartalma és maradandó értékű célkitűzései 
adják:  jellemes, erkölcsös, hívő, testben és lélekben egészséges, az életre szellemileg és gyakorlatilag 
jól felkészült fiatalokat igyekszünk nevelni segíteni. Külföldön és az elszakadt területeken pedig 
magyarságunk megőrzését szolgáljuk. 

Kedves Cserkésztestvéreim!
Amióta tíz éves koromban cserkész lettem – és az bizony nagyon rég volt – elkötelezett, 
meggyőződéses tagja vagyok a magyar cserkészetnek. Most, csapatotok fennállása tizedik 
évfordulójának ünnepélyes alkalmával arra kérlek titeket, hogy nektek se csupán egy gyerekkori élmény, 
hanem egy valóban maradandó életforma legyen a cserkészet. Életetek tartalmasabb, gazdagabb lesz. 
Ehhez kívánok mindannyiatoknak további sikert és

Jó munkát!

Dömötör Gábor, cscst.  
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Kedves Ünneplök, Kedves Cserkészek!

Megtisztelö számomra a felkérés, hogy irjak arról, hogy milyen is volt a 2. számú Bodnár Gábor 
Cserkész Csapat a kezdetben. 

Végülis akkor, nem is még 2. Számú Cserkész Csapat volt hanem egyszerüen egy próbálkozás, egy 
kezdeményezés egy Nagy Bizonytalan. Akkoriban költöztem Bostonba és rögtön felkerestem, régi 
cserkészismerősömet Dömötör Csillát.  Csilla egy nap azt kérdezte, hogy nem lenne-e kedvem 
besegiteni létrehozni egy cserkészcsapatot Bostonban? New Brunswickon már voltam parancsnok, igy 
lelkes voltam. Viszont hamar megtanultam: teljesen más dolog átvenni egy csapat irányitását és más 
létrehozni egyet.  Több megbeszélés volt Csillával, Dömötör Gáborral, Dömötör Margóval, a 
Massachusettsi Magyar Egyesület vezetőségével, a Magyar Iskolát létrehozó szülőkkel, hogy pontosan 
mi is az a cserkészet, mit is tudnánk mi nyújtani a gyerekeknek. 
Aztán eljött az a nap amikor Csillával belevágtunk az ismeretlenbe. A Melrose-i Montessori Iskolában 
kapott helyett a Magyar Iskola és a cserkészet is.  Szűk volt bent a hely és nem túl nagy a kinti udvar de 
azért mégis sikerült egy pár kinti játékot, népijátékot levezetni.  Ami egy új csapat kezdésénél mindig 
nagy kérdés az az, hogy, hogyan fognak a gyerekek és a szülők reagálni, mivel számukra is ismeretlen 
az egész.  Hát örömmel mondhatom, hogy Bostonban, akik jöttek nagyon lelkesen reagáltak!  Nem 
számitott, hogy még nem ismerték a cserkészindulót, vagy a cserkészköszöntést, vagy a népdalokat, 
vagy a népijátékokat, az sem, hogy nem volt elég képzett vezető. Beállt néhány fiatal és egy pár szülő 
segíteni nekünk. Volt őrsi foglalkozás (akkor is ha kissé bicegett, vagy épp egy várakozó anyukát vagy 
apukát kértünk meg, hogy ugorjon be segiteni), volt népdalozás és népijáték, volt sok foglalkozás a 
szabadban.  Ilyenkor a kezdetben nem a tökéletesre törekedtünk, hanem egyszerűen arra, hogy két hét 
múlva is legyen kedvük a gyerekeknek újból cserkészetre jönni és, hogy a szülőknek legyen kedvük 
elhozni őket!

Minden találkozónál, okosabbak és ügyesebbek lettek a cserkészek, minden héten jobban és jobban 
ismerték a népdalokat.  Minden héten én is még lelkesebben mentem hát cserkészkedni!
Nagy élmény volt számomra, hogy egy ennyire buzgó gyermek és szülöi társasággal tudtam dolgozni, 
fejlődni és külön öröm számomra, hogy az utobbi években ilyen fantasztikusan fejlödött a csapat és nőtt 
a létszáma.

További élménydús cserkészkedést kívánok a 2. számú Bodnár Gábor Cserkész Csapatnak!

Jó munkát!

Gáspár Marian, cst.

Kezdeteink: Marian
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Gáspár Marian remekül leírta a kezdetek kezdetét, amikor együtt dolgoztunk a csapat beindításán. 
Nagyon jó volt a Mariannal való együttműködés. Aztán ő átköltözött Magyarországra és tovább 
folytattam. Szerencsére egymás után érkeztek képzett fiatal vezetők a bostoni egyetemekre más 
csapatokbol és beálltak segíteni. A szülők is egyre inkább hozták gyerekeiket, nőtt  a csapat.
Olyan valakinek, mint én, aki pici korától kezdve csapatban nőtt fel, néha meglepő tapasztalatai voltak. 
Így volt például a cserkészindulóval. Nem emlékszem, hogy valaha tanultam volna – azt egyszerűen 
tudta az ember. De nem úgy Bostonban: ott állt a sok kisgyerek zászló felvonásra és....senki se tudta a 
cserkészindulót! 

  Hű – vettem észre - hiszen ezt meg kell tanítani! És elkezdtem mutogatva tanítani: Cserkész fel a fejjel 
–  mindenki emelje fel a fejét....A harsona zeng – trombitáló mozdulat.....Jó fegyverünk izmos karunk – 
mutatjuk karizmainkat...stb.stb.  Így mindenki szépen megtanulta. Csak az volt a baj, hogy amikor 
felsorakoztunk zászlófelvonasra és el akartuk énekelni, mindenki mutogatni akart. Úgy kellett 
megmagyarázni, hogy ez most már nem szükséges.....  

  Aztán eltelt tíz év és múlt őszel az egyik  cserkészöszejövetelen mit látnak szemeim? Azok, akik annak 
idején pici gyerekek voltak és most őrsvezetők, ugyanazokkal a mozdulatokkal tanítják a 
cserkészindulót a  kicsinyeknek! Így születnek, akaratlanul is, a hagyományok.
Fontos tanulság volt számomra, hogy mennyire igaz a mondás: Aki egyszer cserkész, mindenkor és 
mindenütt cserkész marad. Tambor Bene Csilla, aki az egyetlen olyan volt Bostonban akinek 
cserkészmúltja volt, azonnal bekapcsolódott és kisegített minket a kezdeti években. Azok a fiatal 
vezetők pedig, akik más csapatokból Bostonba jöttek egyetemre, rögtön otthon érezték magukat és a 
legnagyobb természetességgel vettek máris részt a vezetésben. Ezt a cserkészcsaládi légkört nyilván 
olyanok is megérezték, akik azelőtt nem lehettek cserkészek, mint pl. Tarcsa Edit és Erdei Anna, akik 
mindig ott voltak, segítettek, akiknek nagyon hálás vagyok és akikre ma is mindig lehet számítani.
A magyar cserkészet világot átfogó jellegzetességének  példája pedig Vámos István, aki Brazíliában volt 
cserkész (mint jómagam is), Izsák Carolina Venezuelából, és Gyurcsány Ferenc Magyarországról, akik 
most a csapat kimagasló vezetői. 

  Csapatunk hivatalos beindítására eljött Bodnár Ági, a csapat névadójának leánya, aki maga is 
cserkésztiszt. Rögtön megtanultuk Bodnár Gábor egyik kedvenc népdalát: Szánt a babám csireg 
csörög sej haj a járom... és felavattuk első kiscserkészeinket és cserkészeinket. Nagyon fontos volt a 
Boskolával való jó együttműködés is, a szülők és tanárok támogatása. De aztán nekem is megszületett 
második kislányom, és át adtam a parancsnokságot.
 Megnyugvással adtam át Fogarasi Mikinek, akinek vezetése alatt rohamosan továbbfejlődött a csapat. 
Ma már nem szorul a csapat kívülről jött segítségre, mert belűlről kifejlődött egy képzett és rátermett 
vezetői gárda. Ma már főleg mint anyuka és időnként mint besegítő működöm, de továbbra is büszke 
vagyok csapatunkra!

Dömötör Csilla, cst.

Kezdeteink: Csilla
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Első tiszti gyűlés

Első körzeti 
szavalóverseny

Első Fillmore-i 
VK tábor
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Az emberiség történelmében mindíg ott találjuk a fésűk, íjak és tálak mellett a ránk maradt használati 
tárgyak között a babákat, csutkalovakat, fából-csontból farigcsált játékokat.  Hiába lettünk okosak 
(Homo sapiens) azért, sőt talán épp annak ellensúlyozására, maradtunk játékosak is (Homo ludens).

Te, és milyen dolog cserkészcsapatot építeni? -  kérdezték sokan. 

Boldog, nehéz, kitartó munka. Nincs hozzá szakácskönyv, benne titkos recepttel.  Olyan, talán, mint 
építőkockákat vagy Jenga-tornyot felhúzni:  egy rossz lépés és ledűl. Vagy, mint hóembert állítani, de az 
sem teljesen jó, mert az meg elolvad az első tavaszi napsütésben. Amikor cserkészetet építünk, a 
“gyerekkor tükörcserepeit”  tartjuk a kezünkben, és  “színes tintákról álmodunk”. Játszunk.  Komolyan. 
Végtelenül komoly a dolog, hiszen, “ hogyha golyóznak a gyerekek,  az Isten köztük ott ténfereg.”  
Akkor viszont, vagy jót vagy semmit.

De mégiscsak, ez az építkezés leginkább olyan, mint a LEGO. Ahol sokszínű, sokféle méretű és 
alakú kis téglából építünk, egy előre meg nem jósolható, de mindenképp izgalmas új tárgyat. Valamit, 
ami egyszeri és meg nem ismételhető.  Mint a csapat.  Amikor lehet, hozzátoldunk, mondjuk egy 
szavalóversenyt, ha meg arra futja az időből-erőből, akkor rendezünk egy bált. Egyszer melléteszünk 
egy szendvicsversenyt, máskor elindul a furulyaprogram. Ha van rá kapacitás, mehet a bábszínház, és 
ha kell, indul a kenutura, a téli tábor vagy a regölés. Minden évben kicsit hozzáépíteni, néha lebontani, 
másképp összerakni, vagányabbra, színesebbre. Hátralépve kicsit hunyorintunk:  ez igen, ez jó lesz, 
erre én is jönnék, ha még én lennék gyerek. Változik, alakul a csapat, mint egy izgalmas LEGO.

Egy fiatal csapatnak még nincsenek forgatókönyvei, nem mondják neki, hogy igen, mi már 
gondoltunk arra és meg is csináltuk, amiről te még csak álmodtál, és ezt így – esetleg csak így – lehet, 
kell, muszáj csinálni. Egy fiatal csapat kisérletezik, maga alakítja még hagyományait. A költővel 
mondjuk:   “Hasonlat mit sem ér. Felötlik s  eldobom. És  holnap az egészet újra kezdem.”  Mi még 
tehetjük, mert még senki nem számol velünk, újak vagyunk. Játszunk hát, szabadon.

Azután elszalad tíz év.   Gyorsan, mint amikor belemelegedtünk a játékba. Mákosodik a haj, 
gyűrődik a homlok, nő a pocak, fogy a türelem. Csak a szeretet nem múlik el soha.  És a kedv a játékra. 

Új év,  új legok, új parancsnok az újabb évtizedre. Maradjon meg a bostoniak méltán hires jókedve, a 
régi szeretet a cserkészek között, a nagyok óvó figyelme a kicsik felé. A Csapat. Mert KELL egy csapat!

A játszótársunk, mondd, akarsz-e lenni? Akarod-e hogy a következő tíz-húsz-száz év még jobb 
legyen? Tégy érte. 

Jó munkát, jó játékot.     

	 	 	 	 	 	 	

Fogarasi Miki, cst.
Csapatparancsnok 2006-2013

Játszunk!
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Jó Munkát kedves cserkésztestvéreink és támogatóink!

 Immáron három éve, hogy a Sas raj önálló életet kezdett mint Boston egyik kiscserkész raja azokat  a 
kiscserkészeinket magába foglalva, akik már nagyobbacskák és megállíthatatlanul biztos ösvényen 
törnek a nagycserkészet felé. Az elmúlt években Feri volt a rajvezető, az idén pedig Adrienn gondos 
kezei veszik át majd a raj irányitását.  Mi már kicsit nagyobbas dolgokat csinálunk, mint a Fecskék, de 
azért még játékosabbak vagyunk, mint a Turulok, azaz mostanában Fekete Hollók. 

Egyik nagy vállalkozásunk, hogy Rácz Lívia vezetésével magyar népdalkincsünk gyöngyszemeit furulyán 
tanuljuk meg előadni, hogy ezáltal szebbé és hangulatosabbá tudjuk tenni tábortűzeinket és 
ünnepélyeinket . Tudományunkat -már-már hagyományosan- Anyák Napja alkalmából szoktuk 
bemutatni nagyközönségünknek, néha zenei aláfestéssel szolgálva bábszínház előadásokhoz, de egy-
egy ilyen előadás hátterében természetesen egy egész éves kemény munka és gyakorlás húzódik meg. 

Évente megrendezésre kerülő házi szavalóversenyünkön is nagyon szép számmal vettünk részt az 
elmúlt években. Arany János, Petőfi Sándor verseit és más magyar költőink költeményeit szeretjük 
leginkább előadni, mivel azok a versek azok, amik leginkább hozzánk szólnak és játékosságukkal 
legközelebb állnak szívünkhöz.

Minden évben kiscserkész kirándulásokra és kiscserkész táborokba is szoktunk menni.  A boston-i 
kirándulásunkon 2013. tavaszán például megtudtuk, hogy Ludas Matyi bizony háromszor adja vissza, 
amit kap, tavaly pedig tanúi lehettünk Tündérszép Ilona és Árgyélus Királyfi házasságának. A boston-i 
kirándulásokon és táborokon kívül Pennsylvania-ban és Fillmore-ban is jeles számmal szoktuk 
megmutatni más városok cserkészeinek, hogy ki is a jó Bostonban („...a kiscserkész!”). 

Mivel mi már kicsit bátrabbak, talán még „vagányabbak” is vagyunk a kiscserkészek között, közülünk 
néhány kilencéves bizony még a nagycserkész táborokba is hivatalos volt. Eddig –kopogjuk le- nagyon 
derekasan megállták helyüket!

Ezeken kívül kézügyességi tárgyakat szoktunk készíteni, népdalokat éneklünk, népi játékokat játszunk, 
játékosan sportolunk, bábszínház előadásaink alkalmával pedig magyar történelmünk híres szereplőivel 
szoktunk megismerkedni. Egy alkalommal minden őrsünk előadott egy-egy teljes bábszínházelőadást,  
amikben Magyarország híres tájaival és népszokásaival ismerkedhettünk meg. 

Ezeken az életképeken keresztül talán egy kis bepillantást nyertetek életünkbe, megfigyelhettétek, hogy 
hogyan érjük el a Sas rajban kiscserkészetünk négy célját: a magyarságszeretet, a jellemnevelést, a 
közösségi életre nevelést és az ügyességfejlesztést.

Kiscserkész köszöntésünk második részével zárom soraimat: A Legjobbat!

         Gyurcsán Feri, cst.

A Sas Raj
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Mi köti össze a következő számokat: 1997, 1999, 2003, 2013?  
Mennyi más számot adhatnánk még a feladványhoz, hogy megoldásként azt kapjuk, hogy évekkel 
ezelőtt Bostonban a Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda (Boskola) megalapításával 
egyidejűleg létrejött annak a 2. számú Bodnár Gábor Cserkészcsapatnak a magja, amelyiknek most 10 
éves fennállását ünnepeljük?

Egy matematikai feladatnak több megoldása is lehet, de különféle feltételek egyidejű teljesülése is 
vezethez azonos megoldáshoz. A mi esetünkre ez utóbbi érvényes. Sok-sok egymástól független 
Magyarországról Boston környékére került fiatal család közel egy időben érzett igényt egy helyi magyar 
gyermekközösség létrehozására, s aktívan hozzá is látott, hogy ezt megvalósítsa.
Milyen véletlenek összejátszása kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessen? Miért éppen akkor és hogyan 
született meg a gondolat a Boskola és a vele szorosan együttműködő cserkészcsapat 
megszervezésére?
A megoldó képletet a fenti, személyes útvonalamat tükröző számok az alábbi módon elégítik ki:

1997-ben Svájcból érkeztünk az USA-ba. Magyar gyermekközösségeket keresve találtunk rá a Fogarasi 
Miki és Tóth Ildi által alapított, majd később Varga Emese által vezetett Kuckó nevű kisgyermekes 
foglalkozásokra. Idősebb korú gyermekeink számára viszont nem volt hasonló jellegű program. Remek 
lehetőség nyílt azonban a korábban a berni cserkészcsapatban szerzett tapasztalatok felelevenítésére, 
amikor 1999-ben Dávid fiunkat elvittük Fillmore-ba a Nyári Magyar Iskolatáborba.
Mind a Boskola mind a cserkészcsapatunk megalakulásában döntő szerepet játszott, hogy a táborban 
megismert cserkészvezetők tájékoztattak egy közelgő magyar iskolák számára szervezett 
konferenciáról, s biztattak, hogy vegyünk részt rajta, amit szerencsénkre meg is tettünk. Rengeteg 
ötletet és segítséget kaptunk a bostoni iskola és cserkészet elkezdéséhez, s Dömötör Gábor 
személyesen is támogatta közösség szervező törekvésünket, megalakulásunkat.
Így történt, hogy 1999 őszén kb. 20 fővel megalakult a Boskola, s ezzel egyidejűleg Gáspár Marian és 
Dömötör Csilla vezetésével a tanítást követő cserkészfoglalkozások is beindultak.

Az idő haladtával fokozatosan nőtt mind a gyerekek kora, mind a boskolás és cserkész foglalkozásokra 
járó gyerekek száma. Olyannyira, hogy mi magunk is kezdtük elhinni, hogy alkottunk valami hasznosat, 
hogy olyan közösséget szerveztünk, amit hivatalosan is elismernek.  A semmilyen múlttal nem 
rendelkező, nullárol induló csapatunk így került a nagymúltú es nagyhírű Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség kötelékébe 2003-ban.
Munkával, tapasztalatszerzéssel, tanulással, fejlődéssel töltött 10 év telt el azóta, s 2013 őszén 
jubileumot ünnepel a csapat.

A kezdeti egy-két őrsnyi gyereksereg 80 fős komoly cserkészcsapattá nőtte ki magát, s a folyamat nem 
áll meg. A Boskolába járó gyerekek számának növekedésével arányosan évről évre nő a 
cserkészcsapatunkba jelentkező gyerekek száma is. Köszönhető ez annak is, hogy az iskola és a 
cserkészet egymást kiegészítve kölcsönös megértésre törekedve működik együtt. Foglalkozásaink

Matematikai fejtörő
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egymást követik, programjaink egymást kiegészítik, ünnepeink közösek, körülményeink azonosak, 
problemáink hasonlóak. Célunk pedig ugyanaz, megteremteni egy olyan helyi magyar közösséget, 
amelyiknek kialakult magyarságtudata van, s képes a környézetébe beilleszkedve megtartani, ápolni 
azt.

Hányan vagyunk ebben a kis bostoni közösségben, akik a fenti számokhoz hasonlóan összerakhatják a 
saját számsorukat, s ugyanazt az eredményt kapják? Bizonyára, nagyon sokunknak megvan a maga 
története, matematikai feladványa, hogy ki-ki mikor, miért es hogyan csatlakozott a Boskola és a 
cserkészet közösségéhez, s a számsoroktól függetlenül remélhetőleg mindannyian ugyanarra a 
megoldásra jutunk:

Nem a számok azok, amik ünneplésre adnak okot, hanem a számok által meghatározott “egyenlet”, a 
közösség. A közös célokért együttműködő közösség.
Kívánom, hogy nagyon sokáig így maradjon, s a következő jubileumi ünneplésnél is ugyanerre a 
megoldásra jussunk akármilyen számsorból is indulunk ki.

Polgár-Turcsányi Mariann, fcs.
Boskola titkár
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Vezetői képcsarnok

Dömötör Csilla, cst.
Parancsnok

Gáspár Marian, cst.
Parancsnok

Fogarasi Miklós, cst.
Parancsnok

Gyurcsán Ferenc, cst.
Parancsnok

Rajparancsnok

Tarcsa Edit, cst.
Parancsnok helyetes

csapat anyuka

ifj. Vámos István, cst.
Parancsnok helyetes

Rajparancsnok

Erdei Anna, cst.
Rajparancsnok

Őrsvezető

Izsák Carolina, st.
Rajparancsnok

Felsővályi Klára, cst.
Rajparancsnok

Őrsvezető

Mészáros András, st.
Kiképző
Őrsvezető

Papp Endre, st.
Kiképző
Őrsvezető

Felsővályi Olga, cst.
Rajparancsnok

Őrsvezető
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Vezetői képcsarnok

Polgár Zita, st.
Rajparancsnok

Őrsvezető

Rezes Adrienn, st.
Rajparancsnok 

Őrsvezető

Fogarasi Kristóf, st.
Rajparancsnok

Őrsvezető

Badics Dóri
Őrsvezető

Badics Emi
Őrsvezető

Badics Juli
Őrsvezető

Barabási Dani
Őrsvezető

Bathó Michelle
Őrsvezető

Csizmadia Rita
Őrsvezető

Erdősy Dániel
Őrsvezető

Fodor Karcsi
Őrsvezető

Kertész Kinga, st.
Rajparancsnok
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Vezetői képcsarnok

Fogarasi Domos
Őrsvezető

Gillespie Faye
Őrsvezető

Győrffy Ági
Őrsvezető

Pitlik Péter
Őrsvezető

Fogarasi Bea
Őrsvezető

Juhász Andris
Őrsvezető

Mórocz Yonathan
Őrsvezető

Olland Marie
Őrsvezető

Sándor Hanna
Őrsvezető

Pitlik Viki
Őrsvezető

Polgár Dávid
Őrsvezető

Romhányi Dani
Őrsvezető
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Vezetői képcsarnok

Fűrész Gábor
Őrsvezető

Felnőtt cserkész

Horák Judit
Felnőtt cserkész

Mező Kornél
Felnőtt cserkész

Polgár-Turcsányi Mariann
Felnőtt cserkész

Rácz Lívia
Felnőtt cserkész

Zucker János
Felnőtt cserkész

Rasmussen Anton
segéd őrsvezető

Romhányi Réka
segéd őrsvezető

Kánvási Gitta
segéd őrsvezető

Vámos Tas
Őrsvezető

Támbor-Bene Csilla
Őrsvezető

Sándor Marci
Őrsvezető
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Badics Dóri
Badics Emi
Badics Juli
Barabási Dani
Bathó Dávid
Bathó Michelle
Beacom-Dömötör Ilona
Beacom-Dömötör Lexi
Bencze András
Bencze Kristóf
Bencze Krisztina 
Benford Max
Benford Sam
Bethlendy Dániel
Bodrog Patrick
Brock-Leövey Beatrix
Campbell Lexi
Csenteri Eszter
Cser Dávid 
Cser Ádám
Csizmadia Rita
Csontos Mira
Czirják Máté
Dancsházy Balázs
Dancsházy Botond
Dömötör Csilla
Eberlein Barnabás
Echaniz Viktor
Echaniz Zsófi
Erdei Anna
Erdősy Dániel
Felcsuti Dani
Felsővályi Klára
Felsővályi Olga
Fodor Karcsi
Fogarasi Bea
Fogarasi Bence
Fogarasi Domos
Fogarasi Kristóf
Fogarasi Miklós
Fűrész Gergő
Fűrész Gábor
Gáspár Marian

Gillespie Faye
Gyimesi Barnabás
Gyimesi Bertalan
Gyurcsán Feri
Gyurcsán Izabella
Gyurcsán Krisztián
Gyurcsán Robi
Gyuris Bence
Gyuris Eszter
Gyuris Ádám
Gyurkó Matyi
Gyurkó Rita
Győrffy Ági
Hegedűs Roland
Horák Judit
Izsák Carolina
Jiang Victoria
Juhász András
Kamocsai Zsófi
Kanvasi Gitta
Kekis Demetrios
Kertész Kinga
Khan Lilla
Kis Lilla
Kis Tomi
Kiss Marci
Kloczewiak Anitra
Kornai Dani
Kornai Nóri
Kovacs Alex
Kovács András
Kovács Otto
Labonte Ayden
Lath Dávid
Leövey Anna
Linn Ádám
Loh Lilliana
Ludman Chris
Ludman Nick
Ludman Tim
Mahoney Lilyen
Menyhárt Eric
Menyhárt Sophie

Mező Kornél
Mező Levente
Mészáros András
Mihajlovits Bálint
Mihajlovits Lili
Mihajlovits Márk
Miller Dani
Miller Szilvi
Miller Tomi
Mórocz Yonathan
Müller Vivienne
Müller Emma
Müller Viktória
Nagy Péter
Nickle AnnClaire
Olland Gábriel
Olland Marie
Pap Sebestyén
Pap Vince
Papp Endre
Pitlik Peti
Pitlik Viki
Pongrátz Erzsi
Polgár Dávid
Polgár Zita
Polgár-Turcsányi Mariann
Rasmussen Anna
Rasmussen Anton
Rasmussen Júlia
Rezes Adrienn
Rodgers Lili
Rohály-Medved Gáspár
Rohály-Medved Kristóf
Rohály-Medved Marci
Romhányi Dani
Romhányi Réka
Rácz Lívia
Rácz-Kozuma Emma
Rácz-Kozuma Hanna
Schneider Réka
Spunberg Matyi
Spunberg Maya
Szikszai Gergő

Szikszai Ádám
Sándor Johanna
Sándor Marci
Támbor-Bene Csilla
Tarcsa Edit
Timár Martin
Torontáli Lilla
Torontáli Virág
Van Dussen Emilia
Vincze Anna
Vincze Klaudia
Vincze Vivienne
Vámos Csilla
ifj. Vámos István
Vámos Tas
Várai-Horák Bence
von Jákó Krisztián
Walker Eszter
Walker Hanna
Walker Miki
Walter Zsófi
Walter Ágoston
Zucker János

Tíz évnyi cserkész:
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Honnan?
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Pulikutya:  Egy ősi magyar 

pásztorkutya, melyet hosszú szőrén 

kívül, hűségéről, intelligenciájáról és 

szeretetéről lehet megismerni. 

A bostoni csapatnak olyan óriási szerencséje van, 
hogy nem csak egy puli kutyát hívhatnak 
sajátuknak, hanem hármat. Legidősebb, 
Szentmihályi Szabó Polgár Sára (mi csak Sárinak 
hívjuk), áprilisban lett 12 éves és lehet, hogy már 
több táborban vett részt mint jó pár cserkészünk! 
Jár t már F i l lmore-ban is , szemléztetet t 
zászlófelvonást, főszereplő volt kiscserkész 
táborokban és természetesen mindig ott van 
gratulálni az újonnan avatott cserkészeknek is az 
évzárón. Még kenuzni is  el szokott jönni, hogy 

megvédjen minket a támadó törököktől, tatároktól, 
kalózoktól vagy más hajóban lévő kutyáktól. 
Barátja,  a 7-éves Lili, a Pitlik család pulikutyája, 
és ő is  néha el szokott jönni cserkész 
foglalkozásokra, hisz, mint mindenki tudja, 
lélekben ő is  csak egy vidám, szőrös  kiscserkész. 
A legújabb bostoni puli  Mihájlovits Füge, akit 
eddig még csak egy párszor láttunk itt-ott, de 
reméljük ő is beleszeret majd a cserkészkedésbe 
és akkor, ki tudja, talán majd hárman alapítanak 
egy teljes igazi Puli őrsöt!

Bostoni pulik
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Cserkész fel a fejjel, a… furulya zeng?  

“Mi lenne, ha a bostoni cserkészek nem csak énekelnének a tábortűz körül, hanem furulyáznának is?”   
Ezzel a kérdéssel indult el a 2. számú Bodnár Gábor Cserkész Csapat 2011-2012-es tanévében a 
széleskörű furulya oktatás.  Attól a naptól kezdve, Bostonban minden 7-től 10-éves kiscserkész hozta 
magával hangszerét, kottáját, könyvecskéjét, hogy minden rajfoglalkozáson szólhasson a nóta.  

Bár a Külföldi Magyar Cserkészszövetség nagy figyelmet fordít a magyar kultúrára és népi 
hagyományokra, a hangszeres népzene oktatással mi bostoniak a szokásosnál nagyobb fába vágtuk 
fejszénket.  És miért?  Nem csak azért, hogy tábortűznél kitűnjünk.  Azért tettük, mert a magyar népzene 
tipikus motívumai elsajátítása biztos út a magyarság megőrzéséhez.  Maga Kodály Zoltán írta, hogy bár 
a falvakban általában egy szólamban énekel a nép, az eredeti magyar népzene rendkívül színes 
harmóniavilága lehetővé teszi az igényes többszólamúságot, amin keresztül mélyebben megértjük 
anyanyelvünket - mert a népzene nem más, mint zenei anyanyelv.  Mi Bostonban furulyakarral kiséreljük 
megadni külföldön élő magyar és magyar származású cserkészeinknek a lehetőséget, hogy 
megismerkedjenek zenei anyanyelvük teljes szépségével.

Az elején nem rendelkeztünk tapasztalattal arról, hogy egy húsz-harminc fős izgő-mozgó, különböző 
fejlődés szinten lévő kiscserkész rajt  hogyan lehet furulyázással lekötni.  Mindenki együtt, egy nagy 
csoportban tanult, elsősöktől harmadikasokig.  Az elsősök még alig tudták, melyik a jobb kezük és 
melyik a bal, míg a harmadikasok már az iskolában is kezdtek a furulyával ismerkedni.  Segítségért és 
bevált anyagért egy lövétei (székelyföldi) zenetanárhoz fordultunk.  Egész évben követtük 
lelkiismeretesen az anyagát, haladtunk is szépen, annak ellenére, hogy csak 20 percet voltunk együtt 
minden második héten.  

Nemsokára elhatároztuk, hogy a Sas Raj újonnan szerzett furulyatudományát anyák napján bemutatjuk, 
élőzenével kisérve a bábszínházban előadott Aranyszőrű Bárány című népmesét.  Minden kiscserkész 
kapott egy szerepet, egy rövid motívumot, amit akkor kellett fújni, amikor az a bizonyos szereplő 
megjelent a színpadon.  Két hosszabb dallal, illetve hanghatásokkal is színesítették a mesét.  Olyan 
sokat készültek otthon, hogy időközben észrevétlenül elsajátították az alapvető kottaolvasást is.  Nagy 
sikere volt az együttműködésnek, a kiscserkészek jogosan lehettek büszkék jó munkájukra.  

Még az első év folyamán kialakult egy kisebb csoport, amely igényelte a gyorsabb és mélyebb 
zeneoktatást.  Ennek az igénynek furulyaiskolánk második évében igyekeztünk eleget tenni egy haladó 
csoport beindításával és új, többszólamú anyag összeállításával.  Kiderült, hogy két csoport tanítása 
komolyabb logisztikai nehézségekkel járt.  A haladó gyerekek a 2012-2013. tanév elején átléptek az 
akkori Turul Rajba, a nagycserkészekhez.  A két rajnak eltérő programja volt, sehogy sem sikerült az 
időpontokat összehangolni.  Bár fél évig sikerült a Vándorsólyom őrssel külön foglalkozni, amiben annak 
idején a haladó lányok voltak, ez a megoldás nem adta meg a tehetséges fiúknak a továbbtanulási 
lehetőséget.  

Fújja furulyáját
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Hála a Boskola és Cserkészet közötti jó viszonynak, erre a nehézségre is találtunk megoldást.  Kiderült, 
hogy az összes jó furulyás egy osztályba járt, és osztályfőnökük lelkesen fejlesztette zenei 
művelődésüket.  Egyik foglalkozáson felmerült, hogy a gyerekek ismét szívesen furulyáznának valamit 
anyák napjára.  Igy történt, hogy a már majdnem két éve furulyázó cserkészek 2013 anyák napján 
három szólamban énekelve és furulyázva adták elő Weöres Sándor Buba éneke című versét Küküllő-
menti népdallamra.  Az új kiscserkészek, akik a 2012-2013. tanévben kezdtek furulyázni, szintén 
remekeltek Bartók Béla Édes Anyám című dalával.

Bár még egyetlenegy tábortűznél sem szólalt meg a bostoniak furulyája, bízunk benne, hogy azért 
észrevétlenül mély gyökeret hajtott már bennük a magyar hangvilág.  Ha az amerikai iskolában egyre 
csábítóbb is az egyéb befolyás, a pentatónikus és mixolid hangsorok örökké bennük maradnak.  Talán 
jövőre a tábortűz is sorra kerül!

 Rácz Lívia, fcs. 
Furulyatanár



2003-2013

24.

A csodaszarvas nyomában

Bábszinházunk eredetmondánk nyomravezető állatáról kapta a nevét, karcsú alakja dísziti a népi 
motívumokkal kifestett színpadot. A csodaszarvas jelképe az egész nemzetnek, történelmünknek, a 
magyar néphagyománynak. Gondolatokat ébreszt és érzéseket kelt   arról, hogy nemzeti értékeink, 
néprajzi kincsünk kiapadhatatlan, népmeseink bölcselete, legendáink, mondáink, kultúránk formál 
bennünket.

Egy-egy pillanatra feltűnő lénye arra csalogat bennünket, hogy bejárjuk Magyarországot, kalandozzunk a 
magyar múltban, felidézzük népünk évszázadokkal korábban kialakult egykori életformáját, megismerjük 
az előttünk járó generációk által felhalmozott sokszínű népmese -világunkat. "Útja arra visz, amerre mi is 
szeretnénk menni" (Jankovics).

Bábszinházi tevékenységünk során probálunk minél több kincset meglelni, leporolni és továbbadni. Az 
előadásaink magukba foglalják az irodalmat, a muzsikát, a képzőművészetet és a színjátszást.

A színpadra kerülő történet kiválasztásánál fontos szempont a mese tartalma, nevelői értéke, aktualitása. 
Figyelembe vesszük a Kiscserkész Próbarendszer egyes pontjait. Például a Hunor és Magor előadás 
remekül megismertette a gyerekeket a hun-magyar mondakör főbb alakjaival, más alkalommal egyszerű 
tárgyból bábut készítettek, ők maguk  szabták ki  a ruhájukat is, majd résztvettek a bábokkal történő 
szerepalakításban is. 
 
Igazodunk az   5-10 éves kiscserkész korosztály életkori sajátosságaihoz. Ebben az életszakaszban a 
gyermekek érdeklődéssel hallgatják a mesét, szeretik a rendkívülit, a csodálatosat, a különöset, a 
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képzeletmozdítót. A történeteket fokozatosan megtanulják az emlékezetükben tartani és elmondani, 
könnyen bevonhatóak a különböző bábelőadási tevékenységekbe. A bábelőadások 
kezdetekor mindíg közösen elénekeljük a "Cifra palota" kezdetű népdalt, amely   ceremoniális jellegével 
megteremti a mesére hangolódást. Volt, amikor csak ítélet megfogalmazásába kapcsolódtak be a 
gyerekek, amikor a címszereplő az igazmondó juhász "kiszólt" a kis közönségéhez, hogy választ kapjon 
arra, helyes-e, amit tesz. Máskor népdalt énekeltek a főszereplővel, Mihókkal.

Közös munkaélmény eredménye a Magyarország 6 táját bemutató előadás, ahol Kalocsára, Balatonra, 
Fertődre, Hortobágyra, Hollókőre és a Budapesti Állatkertbe látogathattunk el az őrsök előadásában. Itt 
először minden kiscserkész önállóan készített egy bábot; hozzá kell tennem, nagyon kreativan! Vérbeli 
kényes királylányok, szilaj csikósok, vidám állatkert látogatók, pompás kalocsai leányok születtek 
fakanálból, síkbáb csaholó pulik, fickándozó tavi halak,   és magyar huszárok társaságában. Majd ezek a 
bábok egy általuk kitalált történetben igazi szereplőkké váltak. Őrsönként alakították ki a cselekményt, a 
párbeszédeket, a szereplők jellemét, mozgását. A bábok mozgatásával fejlődik a gyerekek finom motoros 
kézmozgása, a koordináció, és a figyelem.

Még egy praktikus dolgot kell szem előtt tartanunk: mit tudunk megvalósítani a színpadunkon, hiszen az 
akkurátusan kialakított  kis színHÁZ, amolyan vándorszínház, remekül van megépítve, bárhol, bármikor 
felállítható. Díszleteink kialakitásakor  a szállításra, későbbi tárolásra is gondolnunk kell, ezért  a szép 
kézzel festett honfoglaláskori táj összetekerhető, a magyar puszta tépőzáras, Mátyás király palotája pedig 
összehajtogatható. Alap kesztyűbáb-készletünkben megtalálhatóak népmeséink legtipikusabb hősei: 
királyok, banyák, gazdaasszonyok, szegénylegények. Ezeket a bábokat villámgyorsan át tudjuk 
változtatni, öltöztetni, karakterizálni az adott történethez illően.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a színpadunkon a szép magyar beszéd szólaljon meg, amelynek az 
alapja az igényes, logikus, nyelvhelyességi szempontból és dramaturgiailag egyaránt megfelelő szöveg. A 
népmesei fordulatok ismétlésével, népi mondókák, szólások, közmondások, találós kérdések   mesébe 
szövésével  is szeretnénk hozzájárulni gyermekeink szókincsének, ismereteinek gazdagításához, valamint 
ahhoz, hogy minél gördülékenyebben, szabatosabban tudjanak magyarul beszélni, fogalmazni, 
gondolataikat átadni. 

A magyar népi hagyományokat és szokásokat - amelyek népünk egész életét áthatották és irányították -, 
szintén próbáljuk  megjeleníteni. Eljátszuk az ünnepeket; lakodalmat, lánykérést, pünkösdi királyságot, 
betlehemezést stb.   A népmese kiválasztásánál figyelembe vesszük, ki dolgozta fel az adott művet. 
Szívesen választjuk többek között Arany László, Benedek Elek, Illyés Gyula, Kriza János munkáit. Készült 
egy 100 népmesét tartalmazo lista, amely jó szolgálatot fog tenni a jövőben.

Előadásainkon ragaszkodunk az élőzenéhez. Azzal, hogy a kiscserkészek maguk szolgáltatják a 
zenei aláfestést - furulyáznak, csörgődobot, triangulumot, dobot használnak és énekelnek -megismernek, 
megtanulnak  számos magyar népdalt. Ezek a szép zenei kíséretek mindig komoly felkészülést, gyakorlást 
és figyelmet kivánnak tőlük. Milyen jó dolog hallani, amikor gyermekeink magyar népdalokat dudorásznak, 
csak úgy szórakozásból!

A díszletek elkészítésénél szeretnénk visszaadni a magyar tájak, korszakok, történetek hangulatát. 
Nemcsak a díszlet, hanem a bábszereplőknek a megalkotásában is használunk ipar- és képzőművészeti, 
valamint épitészeti elemeket. Népi mintak megrajzolásába is bevonjuk a gyerekeket, készitettünk kalocsai 
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tisztaszobát,   vagy a Fővárosi Állatkert Kós Károly által tervezett épületeit vagy Hollókő tájházait.  
Törekszünk arra, hogy a történetben szereplő tájat néhány tipikus dologgal megmutassuk, így kerültek 
a hansági háttérre ott honos madarak, illetve a balatoni háttérre jó pár Balatonban élő hal. Felidézünk 
számos elfeledett népi mesterséget,   iparosokat, mint takács, csizmadia, molnár, szűrszabó, koszorús  , 
pákász. A bábok népviseletet kapnak -lehetőségeinkhez mérten - kékfestő anyagot, pártát, cifraszűrt, 
subát, árvalányhajas kalapot. A jövőben törekszünk arra, hogy  egy-egy táj jellegzetes ruházatából néhány 
jellemző dolgot meg tudjunk mutatni. Jó, ha székely ruhás menyecskét cipel az ördög a székely mesében!

Végül ide kell fűzzek néhány szót a színjátszásról. Amikor megelevenítjük a magyar népmeséket, 
eseményeket, történeteket, ezzel  felébreszthetjük a morális, esztétikai  érzelmeket, a nemzeti 
önbecsülést    és segíthetjük az erkölcsileg értékes jellem kialakíását. A  mesehősök    közléseivel 
ismereteket és véleményeket közvetíthetünk, helyes cselekvési módokat, jó szokásokat, erkölcsi 
szabályokat mutathatunk, viselkedésük azonosulást válthat ki, empátiával,   és a játékból fakadó sokszínű 
érzelemmel. 

Jó alkalom a bábozás ahhoz is, hogy a gyerekek  egy-egy tulajdonságot jól meg tudjanak ragadni, el 
tudjanak képzelni. Ehhez ellentéteket mutatunk; a gonosz boszorkányt és a jóságos tündért,  furfangos 
gazdát és az együgyü legényt,  vagy kiemelünk  egy  karakterisztikus ismertető jegyet  például a 
bábfigurának egy óriási pökhendi bajsza nőtt. Fontos eszköz a hangunk, hol így, hol úgy szólalunk meg, a 
bábok mozgatásával érzelmeket is tudunk mutatni.  

Sok mindent kell meg tanulnunk, tapasztalnunk ahhoz, hogy jó amatőrök legyünk, és  ne térjünk le a 
csodaszarvas csapásáról. 

 Várai-Horák Judit, fcs.
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Montreálban mai napig még nosztálgiázunk a 2011-es „Mont-Bost” 
táborról. Edvi István meg én szoktuk a leggyakrabban említeni azt a 
hetet, megosztani más cserkésszel az  élményeket („Ott kellett volna 
legyél!”), és csodálkozni, hogy hogyan lehet annyi közvetlen, ötletes, 
vidám, és energikus cserkész egy csapatban.

A Mont-Bost tábor eredetileg csak egy ötlet volt. Az első találkozónkkor, 
a 2009. Tisztikonferencián, Buffalóban, Fogarasi Miklós meg én 
elgondolkoztunk, hogy milyen jó lenne csapatainknak együtt táborozni, 
mivel hogy csak 5 órára voltunk egymástól. Mikor Mikivel ismét együtt 
táboroztam – a 2010-es JUBI-n, elindult a valódi tervezés.

Vermont északi csúcsán, csak három kilométerre a kanadai határtól, 
zajlott le a tábor. A múltba 
utaztunk a hunok korába, 
pontosabban Attila halála idejére. 
Vámos István, táborparancsnok, 
rendkívüli programot tervezett, 
kidolgozva a legkisebb részletig. 
Sok kutatással készült 
forgatókönyvből jöttek a  
jelenetek, amelyeken keresztül a 
tagok megismerkedhettek Attila 
királlyal, három fiával, és a táltossal.

Az ötven fős táborban volt csónakázás („a szokásos” a bostoniaknak, 
de akkor még újdonság volt a montreáliaknak), portya, fürdés, őrsi 
főzés, tűzijáték a tábortűzek alatt (sosem felejtjük el a táltost), és egy pár 
műkődő zuhany a konyhában. Az ömlő eső ellenére, kitűnő volt a tábori 
hangulat. Sok fantasztikus ötlettel tértünk haza. Mi is, reméljük, új 
inspirációt keltettünk a bostoniakban (például a tűzelő/vízhordó 
játékkal). De még ennél fontosabbal is értünk haza: bármennyire is 
közhelynek hangzik, új barátoktól köszöntünk el a tábor végén, és életre 
szóló élményekkel vezettünk vissza Montreálba. 

Biztosak vagyunk abban, hogy a Montreál és Boston csapatok közötti 
barátság még jóval több évfordulót meg fog élni. Gratulálunk a 
nagyszerű tizedik évforduló teljesítményért. Tehetséges és odaadó 
vezetők, támogató szülők, és lelkes tagok munkája valósította meg ezt a 
jubileumi eseményt.

Cserkész szeretettel,
Tőkés István, cst., Montreál

MontBost Tábor

“Ott kellett 
volna legyél!”
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A 2013-as évre eljött az idő modernizálni a cserkészetben oktatott tájékozódási módszereket. 
Csapatunk beruházott néhány kézben tartható kis GPS eszköz vásárlásába. Amint a csapat tábor 
helyszíne véglegesítve lett, Mező ‘Kopaszsas’ Kornél kidolgozott egy közel egy napos akadályversenyt 
amely kombinálta a hegyi kirándulás, térkép és iránytű navigáció, GPS tájékozódás, történelmi kvíz, 

számháború, valamint katonai stratégia elemeket.

A verseny, utólag, a Hajós Henrik Verseny nevet kapta – lévén tábori keretmesénk 
a XV. században játszódott, mikor Henry the Navigator, portugál herceg élt, és a 
Felfedezések Korának jelentős alakja volt.

A versenyt megelőző napon a gyerekek és felnőttek oktatást kaptak a GPS 
készülék használatáról. Mondanom sem kell, hogy majd mindenki azonnal és 
ügyesen elsajátította a tananyagot, és megtalálta a próba célpontot. Jól 
indultunk neki a versenynapnak.

A versenyző csapatok a kiindulási ponton történelmi kérdés sort kaptak. 
Minden kérdésre több lehetséges válasz, a helyes válasz mutatott a célpont 
koordinátáira. A csapatokra volt bízva hogy a több akadály közül melyiket 

célozzák meg elsőként, és milyen sorrendben mennek a továbbiakhoz. Ám, 
n e m elég a célpont megtalálása, a csapatoknak meg is kellett védeniük a megszerzett 
információt, biztonságban vissza is kellett térniük a főhadiszállásra. Ellenfél csapatok számháború 
révén, a szám leolvasásával 
‘ l opha t ták e l ’ egymástó l a 
győzelmet jelentő pontokat.

Szinte minden csapat más és más 
s t r a t é g i á v a l i n d u l t n e k i a 
ve rsenynek . Vo l t ak i e lő re 
f e l t é rképez te a l ehe tséges 
célpontokat . Vol t ak i gyors 
e l ő r e h a l a d á s s a l m á s o k a t 
m e g e l ő z v e s z e r z e t t m e g 
célpontokat, olyanok is akik 
rejtőzködve a számháborúra 
a l a p o z t á k a s t r a t é g i á t – 
emlékezetes pillanat volt mikor 
csupán néhány lépés távolságban 
rejtőzködtek, tökéletesen álcázva. S 
ne feledjük a beszélgetéseket, 
melyek a pihenő helyen zajlottak, információ szerzés kifinomult kérdések alapján. 
De bármely módon is, a nap végére mindenki egy nagy élménnyel lett gazdagabb, hosszú és fárasztó 
kirándulás volt a lábunkban.

Mező Kornél, fcs.

A Hajós Henrik verseny

Az első Hajós Henrik Verseny nyertes csapata: Sándor Hanna, 
Cser Dávid és Pitlik Viki.
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Tutaj tábor 2010:

Tutaj tábor 2013:

2 nap 
37 cserkész 

3 fő/tutaj 
1 tutaj

New Hampshire

8 nap 
181 cserkész 

12 tutaj
15 fő/tutaj 

Magyarország
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Már a Hősök Terén elkezdtek fotózni minket. A sok ázsiai túrista valahogy nem akarta megérteni hogy 
hogyan került ennyi egyenruhás, nyakkendős ember a világ minden pontjáról Budapest szívébe. Mi nem 
nagyon zavartattuk magunkat, inkább egy pár gyors csoportkép és egy kevésbé gyors buszozás után, hol 
röpködve keveredett az angol, a spanyol, és a magyar szó, megérkeztünk Jándra. Ott, a Tisza partján 
halmokban várt minket a sok 6-, 5-, és 4 méteres gerenda, a padlónak-készülő préselt fa lap, és a modern 
tutajozás nagy titka: 324 óriási olajoshordó. Egy kis ismerkedés és tábornyitás után betántorgott Diégó, a 
kalóz, és a maga féljózan módján kijelentette, hogy nekünk, kalóztársainak el kell hagynunk Tortuga 
szigetét, mert el van átkozva! Nekünk se kellett kétszer szólni, egyből le is vittük az alapanyagot a partra, 
és másnap reggel neki is láttunk az építkezésnek! Másfél nap alatt felépítettük 27 hordónkra Bodrognak 
nevezett tutajunk alapját, felhúztuk rá az édes árnyékot adó ponyvás vázunkat, kifaragtuk saját 
evezőinket, felpakoltuk az összes felszerelésünket, és lelkes interjúkat adtunk a környékbeli kiváncsi TV 
adóknak. Kemény csatát vívott a naptejünk, vizes sapkánk és pólónk, és gyakori fürdőzésünk a tűző nap 
ellen, de diadalmasan és napszúrásmentesen végeztünk!

Ünnepélyesen vízre engedtük a 
tutajunkat, és népdalozva, rikoltozva 
elindultunk lefelé a Tiszán! Nap mint 
nap keményen eveztünk, és a tutajokon 
főztünk, aludtunk, és mosakodtunk is, 
de akadt idő pihenésre, játékra, és a 
többi tutajjal való ismerkedésre is. 
Hanna hires hátmasszázsai sem 
maradtak el! Minden nap más tutajjal 
ebédeltünk közösen, így a világ 
pontjáról mindenféle embert, szokást, 
ételt, és játékot megismertünk. A 
mindennapi evezést jobbnál jobb 
programok szakították meg: Volt forgó 

színpad ahol tutajról-tutajra úszva vagy evezve más-más foglalkozáson lehetett részt venni. Nálunk Dóri 
gyönyörű hennája díszítette az embereket, de volt biróságon levő házasságkötéstől, bábszínházon és 
sokféle masszírozáson keresztül, a kaszinóig minden! Ez utóbbinál a “Patkány-Roulette” volt a csúcs, ahol 
a vesztesnek (nagy őrjöngés közepedte) egércsapdába kellett nyúlnia! (Ezt persze az esti tábortűznél kellő 
képpen kiparodizáltuk!) Egy másik nap viszont vizicsata tört ki, ahol óriás csúzlival vizilufikkal kellett volna 
a többi tutajra lőni, de amint láttuk hogy a csúzli nem teljesen az előírt módon működött, mindenki 
beugrott a vízbe, és kézzel, lavórral, vízipisztollyal, vízilufival, és füstbombával fröcsköltük, lőttük, és 
dobáltuk agyon egymást! A nagy káoszban beforgattuk egymás kenuit, berángattuk egymást a vízbe, és 
biztosítottuk, hogy egyetlenegy ember se maradjon száraz! Két kenu el is süllyedt, úgy kellett kihúzni őket! 
Elképeztően jó volt, akármilyen tábori csata közül ez volt eddig a kedvencem! Esténként mindig 
kikötöttünk és a tábortűz varázsába estünk. Hat napi evezés és több mint 120km múlva, sok új baráttal és 
egy életreszóló élménnyel megérkeztünk Cigándra, hol egy óriási buli után csupán négy óra kellett, hogy 
életünk egyik legjobb tábora munkáját szétszedjük, de a Tutajtúra varázslatos emléke örökre megmarad.

Tisza tutaj túra: a legnagyobb buli

Fogarasi Kristóf, st.
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Csapattábor  •  Squam Lake, New Hampshire •  2012. június 24-27. 

 
Tábori Napló 
 
Szombat, Június 23. 
 
 
Vezetői kirándulás: sziklamászás és ebéd a BeGood 
étteremben -  Anna 
 
Vezetői gyűlés: vezetői felelősség és fegyelmezés + film: 
Misszió - Miki + Feri 
 
 
 
Vasárnap, június 24.                      “Hajh, de bűneink miatt gyűlt harag kebledben.” 
 
Terv szerint érkeztünk Dalmácia Adriai-tenger kikötőjébe, ahol enyhén szeles, szép 
napsütéses idő várt bennünket.  
  
Kokó (Kristóf) herceg és Zizi (Zita) hercegnő beosztották a 27 fős csapatot 12 kenuba és 
ezután kezdődött egy igazán izgalmas része a napnak: bepakolni 120 liter vizet, 8 sátrat, a 
konyhát, a program és a szerszám felszerelést, és természetesen a személyes 
hátizsákokat.    
  
A biztonsági és a kommunikációs protokoll megbeszélése után indult is a 12 kenus flotta  
Trau szigetei felé.  Ahogy kieveztünk a védet öböl biztonságából, az erős ellenszél és a 
magas hullámok egy gyors hátrálási döntésre kényszerítettek minket...  
  
A flotta ügyesen visszafordult. Zizi hercegnő a parton népjátékokkal és népdalozással 
buzdította a vitézeket, miközben evezési gyakorlatok folytak az öbölben.  Hideg ebédet is 
kapott a csapat.  
  
Másfél órával később a felderítő kenu jelezte, hogy már biztonságosak a körülmények, és 
újra elindulhat a flotta.  Ellenszél ellenére másfél óra alatt a megrakott kenuk megérkeztek 
Trau szigeteire.  Kokó herceg elvezette a fiú őrsöket és a horvát kísérő törzset az egyik 
szigetre, miközben Zizi hercegnő, a lány őrsök és a dalmát kísérő törzs elfoglalta a másik 
szigetet.    
  
A két csoport gyorsan felverte sátrait és a konyha altárborát, majd a fiúk áteveztek a lány 
szigetre zászlófelvonásra.  Nemsokára bevonult IV. Béla király is Gertrúd királynővel.  IV. 



Béla közölte a komoly helyzetet: Magyarország utolsó szabad csücskén vagyunk és még itt 
is üldöz bennünket a tatár, akik szokásuk szerint nem kiálltanak ki győzelmet addig, amíg 
az ellenfél királyát és koronáját el nem kapják.  IV. Béla megköszönte a bostoni magyar 
vitézeknek, hogy megvédték a szent koronát egész évben, és közölte, hogy addig fel nem 
veszi a koronát újból, ameddig a tatárokat ki nem űzzük hazánkból.  Ezután utasította Zizi 
hercegnőt és Kokó herceget, hogy készítsenek fegyvereket és védelmet, mert a tatár hadak 
nincsenek messze.  
  
Ahogy ezt a király kimondta, az erdőből kirohant egy tatár felderítő, akit a király és vitézei 
gyorsan elkaptak, és kikényszerítették belőle a tatárok álláspontját és tervét: a tatár had 
már a szigeten van és készülnek az esti támadásra.    
  
Erre a hírre rögtön megkezdődött a fegyverkészítés. Kardok és kardtartó szalagok 
készültek fél óra alatt.  Ezután pedig hadi gyakorlatok zajlottak; őrsönként gyakorolták a 
vívást a királlyal, lisztbombát készítettek Hanna vitézzel, nyilazást gyakoroltak Taskovics és 
Marcikovics horvát katonákkal, és erőpróbákat végeztek Domos vitézzel.    
  
A király meg volt elégedve a felkészüléssel, így jöhetett a vacsora.  A gulyásleves jóízű 
falatozása közben készültek a csatakiáltások és a bemutatkozó tábortűzi számok: minden 
őrs kapott négy különleges szót, melyekből egy előadást kellett összeállítani.  
  
Sötétedéskor kezdtük el a tábortűzet. Carolina hercegnő és a két béka-Khan segítői (Hanna 
és Emi) vezették a tábortűzet.  Sok játékkal, vidám énekekkel, és mókás számokkal 
készítették fel a vitézeket a harcra.  A tábortűz tűzugrással és IV. Béla rövid beszédével 
végződött.  
  
Zászlólevonás után, miközben Kokó herceg és Kornél vitéz elkísérték a fiú őrsöket a fiú 
szigetre, a Királyi Tanács összeült és beosztotta az őrséget mindkét szigeten.  Takarodó és 
csend következett...  
  
Éjfél után hallani lehetett az első tatár üvöltéseket a lányok szigetén.  Az őrség és Zizi 
hercegnő pillanatok alatt riadót fújt és vitézeink kijöttek a körbe felrakott sátrakból, és 
keresték a lisztbombák rejtekhelyét.  De mire felkészülnek a támadásra, addigra a tatárok 
már menekülnek a kenuk felé.  Felderítés után jelentette az őrség, hogy a tatárok a zászlót 
levágták,  plusz 3 kenu és egy pár dalmát katona is hiányzik.  
  
A király eldöntötte, hogy szólni kell a fiúknak a másik szigeten, 
hogy baj van, és meg kell próbálni visszaszerezni a zászlót.  Erre      
a veszélyes feladatra csak önkéntes jelentkezőket fogadott el a 
király.  Az összes fiatal lány jelentkezett. A csapat elindult a király 
és a királynő vezetésével a csendes vízen a másik szigetre, 
miközben a törzs néhány tagja visszamaradt, hogy védjék a 
koronát.  
  
Teljes csendben érkezett meg a leány csapat a fiúk szigetére. 
Amikor a fiú őrség észrevette az érkező kenukat, felébresztette a 
csapat többi részét.  
  



Gyors sorakozó és lisztbomba kiosztás következett a fiúk szigetén, de mielőtt a király be 
tudta volna osztani a védelmi pozíciókat, az erdőből ránk támadtak a tatárok.  A magyar 
tábor reakciója gyors és erős volt.  Bombák repültek mindkét oldalról. A támadó tatárok 
gyorsan észrevették, hogy itt egy jól felkészült védelem van, és hátráltak.  Viktor és Martin 
vitézek még indultak volna utánuk a sötétben, de egy hasraesés és a királyi parancs 
gyorsan meggyőzte őket arról, hogy ez nem a legjobb ötlet.  Az elrabolt zászlót nem 
találták meg, viszont az ellopott kenukat és a 2 dalmát katonát igen.   
  
Gyors haditanács után a király elrendelte az őrség és az alvás folytatását, és a lányok 
csendesen visszatértek szigetükre.  
 
Hétfő, június 25.                     “Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk.” 

 
Reggel 7-kor ébresztővel, tornával és mosakodással kezdődött a nap mindkét szigeten. A 
király átevezett a fiúk szigetére  szemlézni.  Ott díszőrség várta a királyt. Zászlófelvonásra a 
királlyal együtt áteveztek a fiúk a lányok szigetére, és megbeszéltük az éjjel történteket. A 
király elmondta a legfontosabb tapasztalatát a múlt csatákból – a jó védelemhez erős várak 
kellenek és kevés a kővár az országban.  A király elrendelte, hogy minden őrs készítsen 
minta kővárat, amelyekre majd szükségünk lesz a tatárok kiüldözése után. A király azt is 
kérte a csapattól, hogy derítsék fel a közeli szigeteket. 
 
Reggeli után el is indult a csapat felderítő útjaikra 6 csoportra osztva. Először a két kísérő 
törzs ment el a támaszpontokra, majd a 4 őrs külön térképen kijelölt úton indult el, hogy 
eljusson a támaszpontokhoz.  Indulás előtt minden őrsnek be kellett bizonyítania a 
királynak, hogy sikeresen be tudják tájolni térképüket, és tudják, hogy hogyan kell követni a 
kijelölt irányt. 
 
A legtöbb őrs a már erős eső ellenére egy órán belül el is érte sikeresen a célpontját, ahol 
evezési gyakorlatokat kellett végrehajtani, hogy megkapják jutalmukat (katonákat a 
mintavárhoz).  A Tati őrs térképolvasási bizonytalansága és az eső miatt korán 
visszafordult, és így nem jutottak el a célpontjukhoz.   
 
Mindenki visszaért a lányszigetre kivéve az utolsó támaszpont vitézei, Domos és Dori 
vitézek. A király és a királynő ment értük. Ahogy Domos és 
Dori vitézek hazafelé kezdtek evezni a királyi kenu kíséretével, 
hirtelen trópusi eső keletkezett.  Útközben valahol a parton 
menedéket kerestek, és miután a kb. 5 centi mély vizet 
kimerték a kulacsaikkal kenuikból, sikeresen hazatértek.  A 
lányok szigetén a  ponyvák alatt elkészült az ebéd, és a sátrak 
jól bírták a váratlanul támadt erős vihart. 
 
A több órás vihar miatt a kora délutáni program elmaradt, 
viszont késő délután, amint túl voltunk a legrosszabbon, 
elkezdődött a mintavárak építése.  A király épp várszemlét 
tartott a vitézekkel, amikor az erdőből újra felhangzottak a 
tatár kiáltások, és előrohant a tatárcsapat a magyar zászlóval.  
Védőkörbe vezényelte a csapatot IV. Béla és a megmaradt 
lisztbombákkal készenlétben álltak a magyarok a támadásra.  



De a túl bátor Viktor vitézünk a tatárok elé rohant, és őt rögtön el is kapták a tatárok.  A 
király és hercegei gyors haditanácsot tartva kiosztották a hadi feladatokat és a számokat a 
számháborúhoz: megmenteni Viktort, visszaszerezni a zászlót, és kiűzni a tatárokat a 
szigetről, mindezt ebben a sorrendben. 
 
Egy órán keresztül folyt a kemény harc.  Már a kezdetén észrevették Viktort egy fához 
kötve. Egy mentőcsapat sikeresen vissza is hozta őt.  Az elrabolt és kitűzött magyar zászló 
körül már keményebb a harc, a legjobb tatár nyilasok ott voltak  elhelyezve a fák mögött.  
Miközben a magyar csapat zöme tűz alatt tartotta őket, egy kisebb királyi csapat hátulról 
megkerülte a tatár nyilasokat és gyors hátbatámadás után kikényszerítette a 
visszavonulásukat.  A zászló meg van mentve!  De a legjobb tatár harcosoknak sikerült 
megmenekülni a magyar támadástól, és így elindult az üldözésük.   Ez egy ideig eltartott, 
de végül, miközben Gertrúd királynő elterelte a legutolsó mongol csoport figyelmét, a királyi 
vitézeknek sikerült a legutolsó támadókat is leolvasni... 
 
Épp időben, mert váratlanul megjött a viharnak a második hulláma. 4 órán keresztül 
zuhogott az eső.  Bátor vezetőink csatakiáltásokkal és népdalokkal buzdították a vitézeket, 
miközben erős szél fújt a partról és csapkodtak a hullámok.  Ennek ellenére elkészült a 
tatár-spagetti tészta vacsoránk meleg teával.  Vacsora után végre kicsit elcsendesült az 
idő, és a Királyi Tanács elrendelte a vihar okozta károk felmérését a táborhelyeken.  
 
Az elázott sátrak helyzete komolyra vált. A sátrak magas platformokon vannak felrakva, de 
az erős szelek és a folyamatos eső miatt a varrásoknál fentről bejött a víz.  Hálózsák 
osztás, és mentő takaró kiosztás következett… 

 
A király és Kokó herceg a többi fiúval együtt átevezett a fiúk szigetére, ahol még rosszabb 
volt a helyzet, mivel a törzs sátrában egy ablak nyitva maradt.  Itt Kokó herceg ponyvák 
felrakását rendelte el a sátrak felé. Ezt a feladatot  a törzs bátran éjfél után tudta csak 
elvégezni a tábortűz után.  Közben a legvizesebb halózsákok mentőtakaró bélést kapnak. 
 
Mire a fiúk visszajöttek a lány szigetre, a lányok már tűzet raktak és elkezdtek népdalozni. A 
Királyi Tanács látva mindezt, hagyja, hogy folytassák az estét egy népdalozással dús tábori 
tűznél. Mikor kifogytak a szuszból a népdalozással, zászlólevonás következett.  
 
Ezután a fiúk visszaeveztek a szigetükre. Messziről lehetett hallani a vihar dörgését, így a 
biztonság kedvéért a partszakaszhoz nagyon közel eveztek vissza a fiúk, kiszámolva, hogy 
milyen messze van a vihar tőlük.  
 
A kifáradt tábornak a király egy extra órával hosszabb alvást rendelt el, és felmentette az 
őrséget, mivel a tatár veszély már távolabb van. 
 
 
 
Kedd, június 26.                     “Szerte nézett, s nem lelé honját a hazában” 
 
Következő reggel hideg,  erős szelek és magas hullámok érték el a szigeteket eső nélkül.  A 
félig kipihent, de még nedves tábor újjáépítést kívánt. 
 



Ahogy átevezett a fiú sereg a  széltől védet szoroson, rögtön volt  zászlófelvonás és utána 
elindult a karbantartás. De természetesen a karbantartás reggelivel kezdődött, hogy erőt 
szerezzünk a munkához. Kihasználva a szeleket, szárító köteleket húztunk ki a  fák közé, és 
a félig nedves holmik gyorsan rákerültek.  A király teljes sátor 
tisztítást rendelt el. A két legerősebb kenu-páros elevezett a 
partra  ételért, vízért  és hogy a nagyobb ruhadarabokat meg 
a nedves hálózsákokat megszárítsák a mosodában.  Közben 
a viharos szél által megrongált konyha és védőponyvák 
újjáépítése is elkezdődött. 
 
Pár órán belül gyorsan megszáradtak a ruhák az erős 
szélben, és a újraépített konyha is ragyog, miközben a 
megfeszített ponyvák szépen tartják magukat a viharos 
szélben.  Ezután a király evezési és elsősegély gyakorlatokat 
rendelt el a védett öbölben. 
 
A király őrséget vezényelt a stégre, hogy a partról érkező 
kenukról meg a hullámok helyzetéről folyamatosan jelentést 
kapjon.  Már éhes a nép, mire végre hírt kapott a partról, hogy elindult vissza a szigetre az 
egyik kenu-páros az ebédel.  Fél óra múlva, erős hátszelekkel be is futott rekord idő alatt…  
Jöhet a tatár csili! 
 
Ebéd után jött a hír, hogy a másik kenu megrakva friss ivóvízzel,  száraz ruhákkal és 
hálózsákokkal, hatalmas hullámokkal küzdve kénytelen  volt partra szállni és súlyt 
könnyíteni. Kenujuk megtelt vízzel és eltörött az egyik evezőjük, de azért hamarosan ők is 
megérkeztek. 
 
A szigetek közti szoros még védve van a széltől és a hullámoktól.  A víz hőmérséklete 72F.  
Kihasználva az enyhe körülményeket  és a frissen tanult evezési technikákat, a király vízi 
hadgyakorlatokat tartott.  Az első gyakorlaton a királyi kenura tűzött tatár zászlót kellett a 
többi kenu-párosnak ügyesen levenni evezés közben.  Pár perc után sikerült is a Tatik 
egyik csónakjának, ezzel egy kicsit meg volt mentve a becsületük a tegnapi rosszul sikerült 
tájékozódási versenyről.  Második vízi gyakorlaton  szintén ők lettek a nyertesek,  
bizonyítva ezzel az ügyes evezési technikájukat.  Következhetett a csúcs gyakorlat!  Két 
csapatra osztották a kenukat, és mindegyik kenu zászlójára került egy nyakkendő is.  És 
elindulhatott  a csata a két csapat között a nyakkendők leszedéséért.  Első nekifutásra az 
önbizalmmal teli Tati kenu elindult a két Bivaly kenu ellen, akik okosan két oldalról 
szendvicsbe szorították a Tatikat és hamarosan el is kapták nyakkendőjüket.  Legerősebb 
kenujai nélkül (azok a kenusok ingáztak a sziget és a part között élelemért és vízért), a 
királyi kenu egyedül marad három kenu ellen.  Végül sarokba szorított erőszakos támadás 
indult a királyi kenu ellen. Közelharc közben a nyakkendőt nem feladva a királyi kenu 
felfordult, és így “megfürdették” a királyt és a bátor Kornél vitézt.  Miközben a király a partra 
úszott a langyos vízben, büszkén megalapította, hogy a csapat evezési technikája nagyot 
fejlődött az első naphoz képest. 
 
Kornél vitéz visszamászott kenujába és egyedül próbált átevezni a fiúk szigetére. Sajnos 
pár evezőhúzás után felborult a csónakja és ő megint beleesett a vízbe. Domos vitéz és 
Gertrúd király nő ment a megmentésére. A felborult kenut a mentőkenuhoz erősítették és 



kihúzták a partra. Kornél vitéz jó úszóképessége ellenére küzdött az erős hullámokkal és 
egy második kenu érkezett a segítségére, amit Zizi hercegnő és Carolina hercegnő 
vezetett. Végül mindenki partra ért épségben és egészségben. 
 
Következett az őrsönkénti parázsban készített vacsora a partról hozott finomságokkal.  A 
főzési technikák őrsönként különböznek.  Külön említést érdemel a Bivaly őrs, akik 
kitérképezték a tűzet várható hőmérsékletek szerint, és úgy tették be a különböző 
hozzávalókat a tűzparázsba, hogy végül egyidőben ugyanolyan jól süljenek meg – 
sikeresen!!!  A hideg erős szelek miatt 3 órán keresztül tartott a főzés (tűzgyújtástól az evés 
befejezéséig), de megérte, mert az étel elkészült, és minden őrs egyértelműen jól lakott az 
ízletes, hamuban sült lakomával. 
 
Már késő este volt mire a vacsorának vége lett és a szelek lecsendesültek, de a király nem 
hagyta ki a vízi tábortűzet.  Fáklyával világítva evezett a part mentén az álmos tábor egy a 
szigeten lévő pici sekély védett öbölbe. Ott kört alakítva lehorgonyozták a kenukat és 
meggyújtották a vízben felépített tábortűzet.  A tábortűzi számokat a csónakokból bábukkal 
adták elő az őrsök.  A hangulat bámulatos volt, ahogy a király és a királynő felolvasták a 
szomorú tatárpusztítási híreket,  amik az elhagyott hazából érkeztek. De az Adriai tengeren 
keresztül érkeztek jó hírek is -  A Khan halott, a tatártűzek hallgatnak, Esztergomban 
tartanak a kőfalak, Erdélyben Csaba királyfi népe látja a tatár sereg visszavonulását, és 
mindenhol nagy a pusztítás nyoma és nagy az öröm –  a nép nagyon várja vissza a királyt’.  
Meg is születik a közös döntés, hogy holnap hazatér a csapat... 
 
De még vissza kell térni a fáradt csapatnak a táborhelyre a part mentén, ahol egy 
szakaszon erősek a hullámok.  Sikeresen átevezve 
és partra szállva, esti zászlólevonás következett. 
Majd a lányok alvásra készültek, míg a fiú vezérek 
áteveztek a fiú őrsökkel a  másik szigetre.  
Mindeközben a  király vezetői tanácsot tartottak a 
holnapi hazatérésről, mert  nagyon erős szél 
várható  holnapra. 
 
De pár percen belül megszólalt a vészduda a tó 
felől – a Feri-Domos vitéz vezércsónak befordult a vízbe.  Miközben Kornél vezér folytatta 
az utat a többi fiúval a fiúk szigetére, a király és a királyi tanácsosok gyorsan Feri,  Domos 
és Bence vitézek  segítségére siettek. Miután átöltöztették  a három vizes vitézt, most már 
külön királyi kísérlettel  hazatért az utolsó kenu is.  A fáradt tábor komoly alvást érdemel.  A 
tervezett korán kelést a király lefújta – alvás a cél. 

 
 

Szerda, június 27.                     “Hozz rá víg esztendőt” 
 
A tegnap jósolt erős szelek bekövetkeztek.  A védett szoroson kívül mindenhol magasak a 
hullámok, és balszerencseként éppen a part felől fújt a 25-30 kilométer erősségű szél.  A 
vezetők elkezdték a táborbontást, míg a kisebbek még aludtak.  Nemsokára elindult a király 
és a királynő a fiúk szigetére, hogy  felmérjék az ottani helyzetet.  Ott Kokó herceg bölcs 
döntése miatt (aludhattak sokáig ma reggel) kipihentek a vitézek, és most kezdik a 
táborbontást.  Mikor végeztek a táborbontással,  áthoztak mindent a lányok szigetére 



kenukkal. Tíz órára már majdnem minden össze volt pakolva a konyhán kívül a lányok 
szigetén, és most együtt reggelizik  a csapat a lányok szigetén tábori tűz mellett (50F alatt 
van a hőmérséklet).  
 
A királyi tanács megint összeült.  A döntés egyértelmű; az erős szelekkel szemben 
lehetetlen átevezni a partra. A tervezett parti akadályverseny a szigeten lesz megtartva. 
Ezzel egyidőben elindult a posta bagoly a partra a nagy szállító bárkáért. Az időjárás miatt 
az ünnepélyes királyi fogadás is el fog maradni a parton.  
 
Nemsokára visszajött a királyi bagoly a partról a válasszal:  a fiatalabb vitézekért jönnek, de 
a legyengült királyi bárkák nem tudnak mindenkit hazaszállítani.  A csapat része kénytelen 
lesz visszaevezni a szél ellen.  A tanács gyorsan beosztotta a két bárkás csoportot  Zizi és 
Carolina hercegnők vezetésével, míg a király kiválasztotta a 14 legtapasztaltabb vitézét a 
hátralevő 6 kenu hazaevezésére. 
 
Miközben várjuk a bárkát a partról, Feri vitéz levezette az eseménydús, több állomásos 
akadályversenyt. 
 
De a versenyt félbe 
kellett szakítani, mert  
megérkeztek a 
szállító bárkák.  
Gyors csomaglánc 
alakult a  kikötőnél, 
hogy felpakoljuk a 
csomagokat a 
bárkára. A két 
csoport egymás után 
indult a bárkával, a csomagok nagy részével és 6 kenuval felpakolva. 
 
A hátramaradt csapat evett egy erősítő ebédet és szerény körülmények között 
megünnepelte Kornél vitéz születésnapját.  
 
Mikor egy kicsit enyhülni látszódott a szél, párosával indultak a kenuk Kokó vitéz 
vezetésével.  Még indulás előtt eldőlt, hogy nem a parti kikötő lesz a cél, mert az pont szél 
ellen van, hanem a kikötőtől keletre a széllel 45 fokban lévő part. Félúton már igen magas 
hullámokkal küzdött a flotta, de a célpontot egy órán belül elérte az összes kenu.  Itt a 
király és Taskovics vitéz megpróbálta a part mentén tovább evezve elérni a kikötőt 
kenujukkal.  Ez nem volt a legbölcsebb döntés, mert ahogy megkerülték az utolsó fokot, 
hatalmas hullámokkal néztek szembe.  A kenu is kezdett megtelni vízzel.  A legközelebbi 
parti stéghez igyekeztek, és már ott is voltak, mikor két egyméteres hullám elöntötte a 
kenujukat. A süllyedő kenuban lévő pajzs, zászló, csapattábla, és korona közül a király 
gyorsan felkapta a koronaládát, hogy megmentse a magyar koronát.  Tas segítségével a 
király húzta a kenut pár száz méteren keresztül a kikötőig, ahol Zizi és Carolina hercegnők 
csapata már várta őket.  

 



Amikor mindenki visszatért a kikötőbe, Zizi és Carolina hercegnők uzsonnával vendégelték 
meg az elfáradt csapatot. Majd a vezetők beálltak népi játékokat vezetni.  Kicsit később a 
király átöltözött a  száraz királyi köpönyegébe és megtartotta a táborzárást. 
 
Külön kitüntetést kapott a Bivaly őrs, a mintavár építés és a tájékozódási verseny 
megnyeréséért.  A másik kitüntetést a Fekete Medve őrs kapta a magyar játékok 
megnyeréséért.  Kornél vitéz kapta a Farkas Falka Vezér díjat, mint legjobb őrsvezető, és 
Andris vitéz kapta a Legjobb Cserkész díjat.  Nehéz volt eldönteni, hogy ki kapja a Magyar 
Beszéd díjat,  mivel sem angol, sem mongol szó nem hangzott el a táborban. Végül Lilli és 
Viktória kapták meg ezt a díjat.  Természetesen az egész csapat kiérdemelte a vízi-tábor 
kenu jelvényt. 
 
Majd a díjkiosztás után következett a király újrakoronázása: a király betartotta ígéretét, 
hogy csak a tatárok visszavonulása után veszi föl újra a koronáját.   
 
Legvégül, a király áldásával, Gertrúd királynő és Zizi hercegnő nagy cserkésszé avatták 
Robi vitézt, Rita vitézt, és Lilli vitézt. 
 
A királyi zászló levonásával 18:30 zártuk a tábort. 
 
 
Elsősegély,   
Gy. Rita-hasfájás (igazán honvágy) – sikeresen kezelve 
G. Robi – bicskával ujj vágás (fertőtlenítés, band-aid) 
E. Viktor – elesett futás közben (pihenés) 
M. Viktória – nagy horzsolás, két léc között átcsúszott lába a stégen  (tisztítás – 
fertőtlenítés) 
Gy. Rita – körömszakadás (körömvágás, tisztítás, fertőtlenítés, majd védőkötözés.) 
Kornél, Feri, Gy. Bencze – átöltözés vízbe esés után (víz 71 fok volt)  
P. Zita. - szálka köröm alatt (fertőtlenítés, csipesz) 
 
 
 
Jó Munkát,  
Lexington 2012. június 28. 
 
 
Vámos István cst.  Erdei Anna cst. 
Táborparancsnok   Táborparancsnok helyettes 
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Quo Vadis, 2-esek?

Egy évtizeddel ezelőtt egy maroknyi elszánt csoport olyan vállalkozásba kezdett massachusettsi 
közösségünkben, aminek sikere, de legfőképpen fontossága, az eltelt évek alatt még tovább 
növekedett, mint volt az a kétezres évek pirkadatján. Cserkészcsapatunk létszáma immáron meghaladja 
a száz cserkészt, közösségünkben rendre van  legalább egy új őrsre elegendő 5-6 éves nebuló, évről-
évre ismétlődő helyi, amerikai és nemzetközi rendezvényeinken szép számmal vesznek részt 
cserkészeink, és még hosszan sorolhatnám cserkészeink eredményeit az elmúlt 10 évben.

Mi is a cserkészet feladata, különösen itt Boston környékén? 

A mi cserkészetünk különös abban, hogy „külföldi magyar cserkészetet” követünk.  Ez meg is határozza 
két fő célunkat. 

Egyik fő hivatásunk az ifjúságnevelés. Ennek keretében olyan becsületes és jóravaló fiatalságot 
próbálunk nevelgetni, akik hasznos tagjai lehetnek társadalmunknak. Bárhová veti is őket az élet 
jövőjükben, sikerrel meg tudják állni helyüket, embertársaiknak segíteni akarnak és magabiztos 
kompetenciával segíteni is tudnak. Sikerrel vezető szerepet tudnak betölteni saját és mások életében- 
bármit is tartogat számukra a sors, nem feledve gróf Teleki Pál szavait, miszerint „a vezetés  elsősorban 
példa!.”
Ez a cserkészetnek, mint majd-minden országra1 kiterjedő, világot átfogó ifjúsági mozgalomnak, már a 
Baden-Powell-i (BP) kezdetektől immáron száz éve alapvető hivatása, amiket BP a tíz 
cserkésztörvényben és a cserkészfogadalomban fogalmazott meg. Ahelyett, hogy ezeket itt 
felelevenítenénk, álljon itt egy idézet a cserkészet atyjától, ami híven tükrözi ennek az eszmének a 
megvalósítását:

„Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak hagyjátok magatok után  ezt a világot, mint ahogyan ti 
kaptátok!” (Lord Robert Baden-Powell)

Másik nagyon fontos célunk -ami egy érdekes sajátossága külföldön működő cserkészcsapatunknak- 
magyarságunk megőrzése.  Azon túl, hogy cserkészeink hasznos polgáraivá váljanak otthont adó 
országuknak, arra is törekszünk, hogy cserkészeink valahol a szívük mélyén megtartsák magyarságukat 
és tartsák magukat részeseinek a magyarságnak. Ebben azon kívül, hogy foglalkozásaink magyar 
nyelven folynak, nagyban segít cserkészetünk népi hagyományokon, magyar népi kultúrán alapuló 
összetétele, amit –bevezetője, gróf Teleki Pál főcserkész és miniszterelnök tisztelete előtt adózva- a mai 
napig „Teleki hagyatéknak” nevezünk. 

Ennek a kettős célnak a megvalósítása nem könnyű, de annál inkább megtisztelő feladat elé állít 
bennünket. A siker érdekében fontos, hogy tovább ápoljuk szoros és kölcsönös kapcsolatunkat a másik 
két rangos massachusettsi szervezettel, a Massachusettsi Magyar Egyesülettel és a Boskolával, és oda 
fektessük a hangsúlyt, ahol mi -a cserkészek- maradandó értéket tudunk nyújtani kis közösségünknek.

Míg a Massachusettsi Magyar Egyesület összekovácsolja a környéken lakó magyarságot gazdag és 
változatos kultúrális és közösségi programjaival szolgálva minket, a Boston környékén élő 

Epilógus
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közösségünket, addig a Boskola megtanítja diákjainkat írni, olvasni, megismerteti őket irodalmunk 
gyöngyszemeivel és magyarságunk viszontagságos, de büszke történelmével.2

A cserkészet így harmadik oszlopa közösségünknek; nekünk jut az a megtisztelő feladat, hogy arra 
építve, amit cserkészeink a Boskolából, a Magyar Egyesületből és –nem utolsó sorban- a családi 
háttérből hoznak, mi cserkészeink tudását a gyakorlatba ültessük két fő célunk érdekében, mindezt 
vidám keretek között, játékosan, énekelgetve, sportolgatva. 

Táborozunk valahol egy Boston környéki vadregényes tájon vagy éppenséggel a Tiszán egy tutajon, 
tábortűz mellett ápoljuk hagyományainkat és szórakoztatjuk egymást, csomókat és elsősegélyt 
tanulunk, morzéval vagy titkosírással üzengetünk egymásnak, akadályversenyezünk, sportolunk, népi 
játékokat játszunk, a boston-i bábszínháznak is híre van Carolina és Judit jóvoltából, kodályi forrásból 
népdalozunk, a magyar népzenét Livia segítségével elevenítjük fel, magyar mondákat és népmeséket 
keltünk életre, vezetőképző táborokon képezzük jövőnk vezetőit. Mind-mind egy-egy életkép csapatunk 
dús életéből, mindegyikhez oly sok nagyszerű emlék kötődik, mindegyikből új, életre szóló barátságok 
fonódnak.

Az elkövetkező sok 10 évre is:

 Jó Munkát 

 
Gyurcsán Feri, cst.

Csapatparancsnok 2013 - 

 

1 Érdekességül, jelenleg hat országban nincs cserkészmozgalom, köztük Kuba, Myanmar és Észak Korea.
2 A teljesség igénye nélkül, csak egy-egy fél sorban összegezve ezen szervezetek értékes munkáját
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Pislogó tűz rőt fényében
Állunk, kéz a kézben

S dúdoljuk, hogy Isten
Tudja mikor látunk megint ilyent.

Fogd meg testvér,
markold meg a kezem

Erősen.
Érezzem kemény ifjú izmaid

Játékán,űVéred lüktető ritmusán
Szíved ütemét.

Mert a tűznek vége,
S holnap zárjuk a tábort.

Az álomnak vége,
S honap újra járjuk a várost

És por lesz, benzinbűz,
Szürkeség, nyomor,

S a hétköznapok 
Lusta ritmusa

Lelkünkből a Törvényt.
Az Álmot, a Hitet kioldhatja.

Fogd meg  Testvér,
Markold meg a kezem

Most, míg még együtt állunk,
Szorítsd meg erősen,

Hogy véred forró ritmusa
Szívembe égesse örökre

A Törvényt, az Álomt,
Hogy meg ne törjem

Mi köztünk van, a Hitet,
Mindörökre.

1978
Glaser János

Szeretetkör


