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Kedves cserkésztestvéreim!
Hogy vagytok? Már régen nem hallottatok felőlem. Remélem hiányoztak a soraim. Már
november közepén járunk, de azért remélem, hogy még emlékeztek szeptemberre, amikor
elkezdődött az új tanév és vele együtt a cserkészet is. Ami különleges ebben az évben az
a keretmese, ami köré épül az
egész éves cserkészfoglalkozás.
Mint tudjátok (legalább is
remélem, hogy tudjátok) 2010-ben
lesz a magyar cserkészet 100
éves.
Így idén a keretmese a
cserkészet 100 éves évfordulója.
Nagyon sok minden történt a
magyar cserkészettel ez alatt a 100
év alatt. Egész évben ezekről
lesz szó. És ami a legjobb az
egészben, hogy 2010-ben lesz
JUBI!!! Ugye ki tudod találni hogy a
JUBI miről fog szólni? Ne
félj, nem lesz unalmas a JUBI idén
sem. Ezért is megyek a tiszti
konferenciára, hogy megbeszéljem
az idősebbekkel, hogy mi is legyen pontosan a JUBI-n.
Ha legalább tíz éves leszel jövő nyáron és akarsz jönni, írd fel: JUBI 2010, Aug 5-15!
Figyeljétek a cserkészújságot, mert folyamatosan közöljük a JUBI készülés terveit.
Valamint már most gondolkozhattok, hogy a JUBI gálaműsoron Boston milyen
számmal lépjen fel? Minden csapat 5-7 percet kap majd egy műsorszám előadására.
Ez lehet ének, tánc, mese, ballada, színi jelenet, vicces szám vagy BÁRMI MÁS, ami
hozzánk méltó ;-). Ha van jó ötleted keresd meg Annát vagy Mikit vagy csak szólj az
őv-dnek. A lényeg, hogy rövid de csattanós legyen és minden bostoni szerepeljen.
Őrsök! Hogy alakulnak a totemoszlopaitok? Kérjük hozzátok el és mutassátok be
őket a többi őrsnek. Ez egy különleges bostoni dolog lesz, amit elviszunk a JUBIra.
Most pedig nézzük meg, hogy miről is olvashatsz ebben a számban. Többek között lesz
szó az őrsi kirándulásokról, a kenutúráról, és olvashatsz egy interjút Izsóf Alajos bácsiról,
aki részt vett az 1913-ban szervezett vági tutajúton, és ő volt a parancsnoka annak a
mozgó tábornak. Ezeken kívül találhatsz itt rejtvényeket kicsiknek és nagyoknak.
Jó szórakozást az olvasáshoz.
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Őrsi kirándulás
Gyenge Adrienn tollából
Beszámoló az őrsi kirándulásról:
Októberben csapatunk minden őrse külön, saját kirándulásra indult. Voltak, akik
biciklizni, voltak akik sétálni és voltak akik egy közeli farmra mentek, hogy a kicsit
szeles és hűvös délutánt a szabad levegőn tölthessék.
Mindenki sikeresen teljesítette a rábízott feladatokat és a “legfrissebb” pöttyösek is
vidáman vettek részt az őrsi foglalkozáson.
Nézzük részletesebben, hogy az egyes őrsök hogyan mulatták az időt.
A Pumák paintballozni mentek és az egész délutánt ott is töltötték, mert túlszervezték a
programot. De amikor bekerültek a pályára, nagyon élvezték.
A Búbosbanka őrs a Wilson’s Farmra ment, mint a kicsik.
A Cápák csillagászatról beszélgettek egy csillagvizsgalóban, hogy tanuljanak
őrsvezetőjük foglalkozásáról.
A Kolibri őrs biciklizni ment, hogy egészségesek maradjanak, és a túrát fánkozással
fejezték be, hogy egészséges életmódjukat elrontsák.
Az Aligátorok piknikezni majd íjászkodni mentek, hogy felelevenítsék az ősi magyar
fegyverhordozást.
A Gepárdok és Tigrisek erdőbe mentek túrázni, jó cserkészekhez méltóan.
A Bálnák is -a bálnai hagyományoktól eltérően- biciklizni mentek, hogy utolérjék a
Kolibrikat.
A Mókus és a Majom őrs is meglátogatta a Wilson’s Farmot, hogy magyarul beszélve
amerikai hagyományoknak megfelelően ápolják az amerikai-magyar kettős kultúrát.
Azonban, ha mégis rosszul emlékeznénk az őrsi programokra, azt nézzétek el a Lajhár
őrs szenilitásának.
Reméljük, hogy ilyen fajta őrsi kirándulásokat a jövőben is megismételhetünk.
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A bostoni kenutúra versben
(Szabad ferdítésben Petőfi Sándor után)

Itt van az ősz, itt van újra.
Ha ősz, akkor kenutúra.
Tudja Isten, hogy mi okból szeretem?
De szeretem.

Kiülök a vízes stégre
Onnan nézek a szerteszét.
S hallgatom a cserkészek
Hangos magyar beszédét.
Riadtan néz a folyóra a cserkész
Mielőtt vízre száll,
Mint eltávozó cserkészére
néz az aggódó család.
És valóban a cserkész
Nem fél ő és nem remeg.
Szemében is látszik, hogy bátor
Ő és nem retteg.
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Felvette a mentőmellényt
És így szállt vízre lelkesen
Majd levette, hogy megvillantsa
Cserkészingét retkesen.

Evezzél hát, kedves cserkész
Evezzél csak estelig.
S énekelj olyanokat
Amikben kedved megrészegedik.
Megérkezvén szállj hát partra,
tedd a dolgod lelkesen,
csak a darázsfészket kerüld el
de azt, rettenetesen.
Cserkésztestvér ülj le körbe
Addig ülj ott, s úgy dalolj.
Míg nem hallod szellő zúgását
jönni messze távolból.
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Búcsúzzunk el sok, jó testvér
Kívánjunk hát jó munkát.
S föl ne borulj ladikoddal
Míg el nem éred a hazát.
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Beszélgetés Izsóf Alajos bácsival
Az interjút készítette Gyenge Adrienn.
Kedves Izsók bá! Hogyan találták ki, hogy tutajútra menjenek?
Bár 1913-ra a cserkészet népszerűsége napról-napra növekedett, még
mindig sokan ellenezték, féltek tőle. Nem bíztak benne. Ezek számára
kellett döntő bizonyítékkal szolgálni. Ezért szerveztük meg a vági tutajutat,
amely szervezettség tekintetében máig minden vízitábornak mintául
szolgálhat.
És mondja kedves Izsók bá, kik voltak a résztvevők?
105-ös létszámának zömét a Regnum gimnázium 4 tutajnyi
cserkésze és a Piarista gimnázium 1 tutajnyi csapata adta. Ez tutajonként 1618 cserkészt jelent. Ezenkívül 11 városból 1-2 cserkész, Komáromból egy
őrsnyi, összesen 18 résztvevő. A résztvevők zöme tehát budapesti, de voltak
Marosvásárhelyről, Szegedről, Kolozsvárról, Pozsonyból, Komáromból, is.
Mekkora volt a távolság és mennyi ideig tartott a tutajút?
A tábor 17 napig, július 4-től 21-ig tartott. Negyedikén elutaztunk
Árvaváraljára vonattal és tutajra csak 5-én szálltunk. Kralovántól
Komáromig az út több, mint 200 km. Ez a tutajút vízi- és mozgótábor volt
egyszerre; talán a legnehezebb csoportos szabad élet.
Milyen volt az idő? Mindig szépen sütött a nap?
A tutajtábor első 10 napján mérhetetlenül esős volt az idő. Úgy hallottam, hogy a
ti nyári táborotokban Fillmoreban is mindig ilyen az idő. Emlékszem a Vág folyó 1-3 km
széles folyammá dagadt. Ennek vize, természetszerűen, nagyobbrészt medren kívül folyt.
A tutajokat hozzáértő kormányosaink az eredeti mederben tudták megtartani szerencsére,
mert különben mind a vízbe borultunk volna.
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És mondja Izsók Bácsi mit ettek a tutajokon? Vagy evésre mindig kikötöttek?
Nem, nem. A tutajon ettünk. 6 nagy, kettős tutaj tartozott a
„flottillába”. A kettős szó alatt azt kell érteni, hogy 2-2, kb. 9-10 méter
hosszú tutaj, a szélesebb részével (szegezéssel, faháncsokkal) egymáshoz
rögzítve jelentett 1-1 tutajt. Középen egy aránylag nagyobb szabad hely
alakult: itt volt a gyülekező, zászlóárboc (az első „parancstáblával”), a
kiszálló hidacska hely és egy 2×2 méteres nagyságú, 40-50 cm magas,
felülről nyitott négyszögletű láda, kb. 30 cm magasságig homokkal töltve.
Ez volt a főzőhely, persze csak a legegyszerűbb tűzhelyet készítve föléje, a
három- vagy négyágú bottűzhelyet, a láncon a tűz felett lógó bográccsal
(bográcsokkal). A tűz alá homokot tettünk. A szakácsaink ezért csak a
legegyszerűbb ételek főzésére vállalkozhattak: gulyás, pörköltek, paprikás
krumpli, levesek, egyszerűbb főzelékek, stb.
Ezek az ételek ma is nagyon népszerűek a cserkészek között. És ami engem igazán
érdekel az a fürdés. Hogyan fürödtek? Beleugrottak a vízbe esténként vagy
reggelente?
Azért azt nem tettük, mert esett az eső és a folyó erősen sodort, de azért
mosakodásra a Vág vizét használtuk, melyet éppen ezért is mindenféle szennyeződéstől
óvtunk. A komoly „szükségletek” elvégzésére – ha menetközben lett időszerű – a
tutajokhoz kötött kis lélekvesztőket (a kajakok őseit) használtuk; 2-2 személy ezekkel
partra evezett, s utána vissza a tutajhoz – ha sikerült. Volt aki csak estére tudta elérni
vissza a tutajt amikor már kikötöttünk.
Kérem meséljen bővebben az élményeiről! Úgy látom, hogy sok mindenre tetszik
még emlékezni.
Igen, igen. Emlékszem egy akkor 16 éves cserkész, egy 12 éves másik cserkésszel
egy ilyen délelőtti „kirándulásról” csak estére, a már pihenőre kikötött tutajt érte el, mert
közben eltörött az evezője. Nagyon büszke voltam rájuk hogy lelményes megoldást
találtak ki a törött evezőre, de sajnos már nem emlékszem hogyan. Arra is emlékszem,
hogy volt amikor 2 felnőtt csak a második napon érte el a vezértutajt. Amint látod
nemcsak az esőzés miatt rettentően megnehezített főzési lehetőség tették próbára a
résztvevőket, hanem a víz veszélyei is. De az önfegyelem, a résztvevők gondos
kiválogatása és képzettsége a tábor tagjait minden nagyobb bajtól meg tudta óvni. A
veszélyek így varázslatos romantikává szelidültek!
Előfordult- e, hogy a cserkész lusta volt?
A tutajút résztvevőit gondosan válogattuk ki. Így nem fordulhatott elő, hogy a
cserkész lusta legyen. Mindenki tette a dolgát a terveknek megfelelően. A jó cserkész
kitartó.
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Annyira jónak hangzik ez a tutajút. Miért nem csinálták még egyszer?
A mozgótábor sikerén felbuzdulva tervbe vettük, hogy a következő
évben a magyar tengeren, az Adrián legyen a vízitábor. Az első világháború
és az azt lezáró békeszerződések azonban meghiúsították az
elképzelésünket.
Izsók Bácsi amikor az élményeiről beszélt továbbá még elmondta,
hogy az egyik szegény falu lakossága, kalákában, vendégül látta ebédre az
egész tábort, egyik pénteki napon, lencsefőzelék, kemény tojás volt az
ünnepi, nagy szeretettel nyújtott ebéd. Majd egy másik alkalommal az
Erdődy grófok galgóczi kastélyába voltak hivatalosak vaddisznópecsenyére.
Majd ellátogattak Izsóf Alajos szülőfalujába, Vághosszúfaluba, ahová éppen
születése napján érkeztek meg. Sajnos az interjú nem volt nagyon
gördülékeny, mert Izsók bácsi nagyon idős és sokszor elszundított a
beszélgetés alatt. Mikor eljöttem tőle észre sem vette, annyira aludt.
Emlékül ott hagytam neki a bostoni csapat fényképét. Aludj kedves Alajos
Bá, Tutaj Parancsnok sokáig békében. A tutajutad örökké példaként fog
előttünk állni.

REJTVÉNYEK
A.
Királyi düh
Sosemvoltország királya kedvelte a szépet, és persze önmagát. Megbízott egy festőt,
hogy készítsen róla egy képet, hogy az utókor is gyönyörködni tudjon benne. Mikor a kép
elkészült és meglátta borzasztó haragra gerjedt és így kiáltott:
- Hogy mertél ilyet cselekedni te kétbalkezes piktor!? A hajamból szakállt csináltál, a
számat felhúztad a magasba, a bajuszom meg a homlokom helyén van? Megfizetsz ezért
gazember! Börtönbe a királygúnyolóval!
Hogyan menekült meg a festő a börtöntől?
B.
Galambtalány
A király szépséges lányát a vártorony legmagasabb szobájába zárta, hogy rábírja az
ország érdekeit szolgáló házasságra. A királykisasszony ugyanis nem Aranyföld
uralkodójának legidősebb fiába volt szerelmes. Szíve a hős Lovi lovagért dobogott.
Néhány apróságot magával vihetett a toronyba. Szolgálója tanácsára így a madarait is.
Ezek között volt hét szélsebesen repülő saját nevelésű postagalamb is.
- Toll és papír lesz nálad, királylány az ablakot pedig bármikor kinyithatod. A lovagnak is
van hat saját postamadara, a többi már rajtatok áll.
Pontosan hány levelet válthattak a galambok segítségével?
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(Megoldás A: Elegendő volt megfordítani a képet)
(Megoldás B: Egyet sem, mert a postagalamb csak az otthonába talál vissza)

C.
Párosítsd össze az évet az eseménnyel:
2003

Botond és Emőke keretmese megszületése

1910

Újjáéled a szövetség külföldön

1912

Pax Ting

1933

Megalakul a magyar cserkészet

1939

2-es számú Bodnár Gábor csapat megalakulása

1945

Magyar Cserkészszövetség megalakulása

1989

Jamboree Magyarországon

1970

A cserkészet újraindul Magyarországon

N E FELEDD EL:
December 6 (VASÁRNAP): Mikulás ünnepség
December 12: cserkészet
December 19: karácsony a cserkészetben
Január 9-10: Kodály Hétvége
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Kodály hétvége
Január 8-9-10-es hétvégén, a szokásos helyen a new brunswick-i cserkészházban.
Jelentkezési határidő december 19, vagyis Karácsony ELŐTT!
Aki nem ismeri:
A Kodály hétvége a new yorki cserkészkörzet (Boston, New York, New Brunswick,
Garfield és Washington csapatainak) közös, évente egyszer, január elején megrendezésre
kerülő kulturális hétvégi programja. Minden 4 évet betöltött kisgyerek, illetve kis- és
nagycserkészeink jöhetnek.
A hétvége alatt, pergő, izgalmas, váltakozó helyszinű programok várják a cserkészeket:
játékok, népdaltanulás, furulyaoktatás, népi kulturánk legszebb darabjainak
megismertetése, tábortűz és táncház - hogy csak néhány állandó programot említsek.
A programokat korosztályokra bontva tartják, és hozzáértő pedagógusok, zenét ismerő
tanárok és cserkészvezetők irányítják.
Es persze a másik lényeg, hogy itt összejön az a baráti cserkésztársaság, akik általában a
nyári tábor óta ilyenkor találkoznak össze megint először és mindig rengeteg a
megbeszélni való...
Újra ÖV körút 2010-ben
2010 nyarán tizenkettedszer fogjuk az igen sikeresnek bizonyult őrsvezetői körútat megrendezni. A három
hetes, mozgalmas körút alatt a résztvevôk megismerik Magyarországot, megtekintik az ország több
történelmi, művészeti, néprajzi és természeti nevezetességét, találkoznak Kárpát-medence-i
cserkésztestvérekkel és élményekben meggazdagodva, nyelvtudásukban és magyarságtudatukban
megerősödve térnek haza.
Az idei program ismét érdekesnek igérkezik. Az ideglenes tervek között szerepel kerékpártúra, kenuzás a
Dunakanyarnál, és egyhetes Budapest város felfedezés a Kárpát-medence magyar cserkészeivel. A
végleges programot később fogjuk kiküldeni.
A körút időpontja 2010. július 4. - 25. Azok az őrsvezetők jelentkezhetnek, akik ŐV tábort végeztek és 1517 évesek; ezenkívül keresünk 2-2 fiú és lány st akik a körúton mint vezetők vennének részt. Úgy az
őrsvezetőknek mint a segédtisztekenek meg kell felelni a következő követelményeknek:
•
Tevékenyen részt vesz a cserkészmunkában
•
Részt vett legalább egy nyári táboron
•
Folyékonyan beszél és elégségesen ír és olvas magyarul
•
Nem tartozkodik a Teleki Pál Alapítvány ösztöndíján Magyarországon
•
Szülői beleegyezés
•
Magyarországon van egy felnőtt ismerőse vagy rokona, aki felelős a
résztvevőért és bizonyos esetekben (baleset vagy viselkedés miatt), ez a
személy átveheti a felelősséget (enélkül nem tudjuk elfogadni a jelentkezést)
•
Csapat- vagy körzeti parancsnok ajánlása
Jelentkezési határidő: 2009. december 30. Jelentkezéseket a határidő után nem fogadunk el.
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Egyik új őrsünk, a Majmok.

A papák őrse, a Sas őrs, tengeri kalandot adott elő, és elkészitette az őrs címerét is.

A Gilisztaűző varádics őrs – vagyis a mamák és a virágcímer.

Jó munkát!

Erdei Anna, cst.

Gyenge Adrienn, ncs.

Fogarasi Miki, cstp.
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