
Központi Jubileumi Nagytábor
Fillmore, New York, U.S.A. - 2010. augusztus 5-15.

HÁRSHEGYI  LEVELEK
5. szám - augusztus 14.

Bemutató és 
IDŐKAPSZULA - Tegnap a 
tábori építmények vizslatása és értékelése 
történt, majd hatalmas össztábori versen-
gés... Ma délelőtt táborlátogatások voltak, 
a vendégek részéről is, délután ének, zene, 
tánc, móka... dübörgött a színpad: bemutató 
műsorokat láthattunk csapataink részéről, 
és elástuk emlékeinket, reményeinket a jövő 
számára. Megtudtuk, kik lettek az írásbeli dol-
gozatok nyertesei, a köszönet és az elismerés 
jeleként emlékérmeket kaptak, akik részére 
eljött az idő. A jövő cserkészéletét láttatta a 
tábortűz, befejezésül  századvégi tűzijáték 
durrogott, világolt szilveszteri hangulatot, 
a mindenkinek osztott műanyagtrombiták 
harsogása közt. Vasárnap záró istentisztelet, 
táborbontás... Találkozunk 2015-ben!!
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Hárshegyi Világháló és Média Centrum
Címe a megújult leány ÖV barakk. Itt várják az altáborok képeit, képes beszámolóit, a táborlakók írásait a tábori újság szerkesztői és fény-
képészei: Bodor Csaba (fénykép), “Döme”, vagyis Rátoni Nagy Tamás (fénykép), Sajgó Szabolcs SJ (főszerk.) és “Puma”, vagyis Szemerédi 

Tibor (kép, szöveg és mindenes). Az anyagokat dél körül és vacsora körül várják - és amikor lehet.  
A lap a tábor alatt a tervek szerint kétnaponta jelenik meg. 

TE ÍRTÁL MÁR VALAMI ÉRDEKESSÉGET AZ ALTÁBOROD ÉLETÉRŐL A LAPNAK?  MÉG MEGTEHETED!

Greetings from the Hun-
garian Scout Jamboree...
...this card comes to you from our scout 
camp in western New York State near the 
town of Fillmore. More than 700 Hungar-
ian scouts from around the world came 
together on August 5-15, 2010 to celebrate 
100 years of Hungarian scouting.

We wanted to share the news of this mile-
stone event with others around the world. 
This note was delivered to you via helium 
filled biogradable balloon (it breaks down 
as fast as a fallen autumn leaf), and by 
your picking up of this card the recycling 
process has been completed!

We are curious about how far we have 
spread the word of this great event. Please 
let us know where you found this card by 
completing the information below and 
mailing us this postcard, or write us a 
letter and put it in an envelope and mail 
it to the address on the front of this card. 
Or, if you wish, email us at: jubi2010@
aol.com.

Where did you find this this card?  
Print the place, city, state/province, and 
country: 
When did you find this card? Date: 

Patrol Name:
Troop Number:
Subcamp Name:

Hungarian Scouts, P.O. Box 6783,  
Cleveland, OH 44101  USA

Kedves Magyar Cserkésztestvéreink 2060-ban!
Nagyszerű tudni, hogy a cserkésztestvériségnek nem szab határt a tér, az idő, nem veti 
végét a halál.  
Mi itt, Fillmore-ban lassan befejezzük a hétszáz fős jubileumi tábort. Már vagy 200 vendég 
érkezett: cserkészszülők és -barátok, hogy a száz évet ünneplő tábor záró hétvégéjét együtt 
töltsük, ünnepeljük. 
A mi korunkban szokásos tábori újság eddig elkészült példányait mellékeljük. Ez a tábor 
sok technikai újdonságot hozott, igen segítve munkánkat. Ha azt nézzük, hogy 25 éve 
még hogyan készült a tábori újság Fillmore-ban és most hogyan készül ugyanitt, amit 
25 éve még el sem tudtunk volna képzelni, akkor várható, hogy a mi mai információs 
technikánkat majd ti megcsodáljátok, megmosolyogjátok: hogyan lehetett így információt 
továbbadni!? Sebaj, majd a mennyei kommunikáció mindenen átsegít minket. 
Jó munkát, 
2010. augusztus 14.    a tábori újság készítői

A tábori sajtónk alábbi levele is bekerült az IDŐKAPSZULÁBA,  
az újság megjelent számaival együtt, papíron és digitalizálva.  

Lásd bővebben az újság utolsó oldalán.

Jó tudni, hogy az alábbi szöveg-
gel postai kártya emelkedett a magasba 

minden lufival. Máris van válasz

Szombat esti tábortűz, amin a hét 
magyar törzs hét vezére is megjelent
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Egy F2 tag (Fári Miki) 
álruhában a L1 tagja 

lesz éppen...

Még a jó kedvű vezetők is el-
fáradnak néha - jó, hogy nem 

a csapattagoknak kell őket 
cipelni...

Sárvári Sebastian vad F2 
tagként cipőben alszik - vagy 
csak annyi ereje sem volt, hogy 
beljebb másszon?

Készül a jövőbe vezető 

A F2 edzi magát az 

Jövök, Garfield, 
ne aggódj... 
Boldogult a 

fejszém a rönk-
kel is 

De makacs ez a rönk!

Egy zászlórúd nem 
dőlhet ki!

Hiába, a roham-
pálya az roham-

pálya...

Már megint 
meghalt valaki? 
- aggódik a F2 
elsősegélyese

Kúszni fél lábnyi sár-
ban - ez meg mire jó?

Tamás, Tamás...

A Genesee folyón 
a tutajok szépen 

úsztak, ezt sikerült 
kimenteni

Vitéz kisbarnaki 
Farkas Ferenc Altábor
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A NÉPDALVETÉLKEDŐ NYERTESEI
Öt kerületünk 27 csapata küldött versenyzőt a nagy jubileumi Népdalvetélkedőre. Itt közöljük azok nevét, akik a legsikereseb-
ben képviselték csapataikat.

FIÚ 1 
I. Kovács Arnold,  Bécs,  72 sz. Széchenyi István cscs. 
II. Gál József, Washington DC,  4 sz. Bátori József cscs 
III. Szilágyi Péter, Chicago, 19 sz. Hunyadi Mátyás cscs

LEÁNY 1 
I. Vasicsek Réka, San Francisco, 43 sz.Losárdy Zsuzsanna  lcscs. 
II.  holtversenyben: 
 Kocsis Kamilla, New Brunswick, 41.sz.Lorántffy Zsuzsanna lcscs. 
 Koleszár Fanni, Ottawa, 28.sz.Kölcsey Ferenc cscs. 

FIÚ 2 
I. Nagy Domokos, Bécs, 72 sz.Széchenyi István cscs.  
II. Pigniczky Keve, Cleveland, 14 sz. Görgey Arthur cscs.

LEÁNY 2 
I.   holtversenyben: 
 Szárics Rhea, Toronto,  42.sz. Szent Kinga lcscs. 
 Chmielewski Emese,  Cleveland, 34 sz. Zrínyi Ilona lcscs. 
II. Kozek Borbála, San Francisco, 43. sz. Losárdy Zsuzsanna lcscs.

FIÚ 3 
I. Fogarasi Kristóf,  Boston, 2 sz. Bodnár Gábor cscs. 
II. Józsa Albert, Bécs, 72 sz. Széchenyi István cscs.

LEÁNY 3 
I. Wack Krisztina, Bécs, 72 sz. Széchenyi István cscs. 
II. nem volt 
III. Gáspár Gabi, Cleveland, 34 sz. Zrínyi Ilona lcscs.

Enda-Mai Michelson-Holland (be-
cenevén “Kiki”) a Lakewood, NJ-i Észt Archívium igazgató-
ja látogatja ma a Jubileumi tábort. A magyarhoz hasonlóan 
az emigráns észt cserkészet is az 1945-ös menekültek között 
alakult Európában, majd az öt ezernyi cserkész nagy része 
vezetőivel áttelepült a tengeren túlra. Ebben a munkában 
nagy szerepe volt Kiki szüleinek. Az alapítók munkáját 
átvevő nemzedékhez tartozik Kiki. Ez a nemzedék tovább 
folytatta a szülők munkáját, majd 1990 után újjáélesztette a 
cserkészetet Észtországban.

Sydney képviselői a táborban...
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Reflexiók táborunkra – egy látogató szülő szemszögéből
Nagy örömmel és várakozással jöttem vissza pénteken a JUBI táborba, miután fiamat és lányo-
mat is itt hagytam az erdő közepén múlt csütörtökön. Örömmel jöttek, már voltak itt korábban 
Minta és ŐV táborban. A legtöbb szülővel együtt figyelemmel kísértem a JubiTV adásait, olvas-
tam a Hárshegyi leveleket és minden nap megnéztük a Facebook-ra fölkerült képeket, köszönet 
illeti a lelkes szerkesztő és fényképész gárdát, ez rengeteget jelentett a dolgozó szülőknek és az 
idős és távol élő cserkésztestvéreknek is. 

Visszaérkezve az első benyomásom  az volt, hogy minden gyerek meglepően tiszta, és hogy - 
kevésbé meglepően - fáradtnak tűnt. A programok tartalmasak és változatosak voltak, péntek 
délután remek vetélkedőt láthattunk az összes cserkész részvételével. Finom vacsorát is kap-
tunk, elgondolkoztunk azon a többi szülővel együtt, hogyan lehetséges ezt a sok résztvevőt ilyen 
gördülékenyen ellátni. A szombati táborlátogatás is erről győzött meg. A sátrak tiszták és ren-
dezettek voltak, fiam boldogan fogadta a látogatóba érkezett leánytábort is, ahol sok új barátja 
is lett, alig várja, hogy ismét jöhessen. És ez nem kis eredmény egy “unplugged” tábortól a mai 

rohanó világban, amikor a mai ifjúság hétköznapjainak szerves 
része a technika. KÖSZÖNET mindenkinek, JÓ MUNKA VOLT!

Ég a kapu, ég, el ne 
aludjék! Igazság szerint nagyon 
meghatódtunk a Bodnárné Jámbor 
Ágnes (L I.) kapujától - ötletesen úgy 
oldották meg, hogy a rudak nem é-
rintették egymást. Megérkezésünkkor 
bemutatták ezt a csodálatos kaput; 
láthatóan nagyon büszkék voltak rá. 
Az altábor többi részét bevezették az 
őrsi körletbe, miközben meggyújtot-
ták a kapun lógó lámpást. Addig tök 
jó ötlet volt, amíg a szép, de gyengén 
tervezett lámpás – fémkanna kötél-
lel odakötve - el nem olvasztotta a kötelet, amivel a kapuhoz kötötték. A tűz rettentő gyorsan 
terjedt, de az altábortörzs-tagok villámgyorsan reagáltak, csövet, víztartályt kerítettek és gyor-
san kioltották. Szerintem Emese nem csak príma tábortüzi számokat talál ki, hanem a törzst-
agoknak cserkész tűzveszély gyakorlatokat is. Ezen szerintem jó jegyet kaptak. A Lindenmeyer 
Antonia altábor nagyon élvezte az óriáslabda bajnokságot, nem volt könnyű, de teljes erővel 

igyekeztünk a fiúk ellen megnyerni a meccset. 

Délután a Dr. Némethy György altábort látogattuk meg. Együtt játszottunk, vacsoráztunk és 
közösen megünnepeltük a fiúk győzelmét a foci meccsen. Hajrá fiúk! 

Tűzugrás után (amire a szerkesztőséget nem hívtátok persze meg!), a Török testvérekkel nagy 
táncházon vettünk részt! Köszönjünk Tillának, Ádámnak és Flórának a jókedvet és a zenét.

Ajándék készül a F3-nak

A F3-nak drukkolunk

A L3 javítják fizikai erőnlétüket - jön a 



Hárshegyi levelek - 5. szám, 6. oldal - 2010. augusztus 14.

„Krisztus vándorai” címmel jelent meg egy DVD az Amerikában működött és szolgált magyar refor-
mátus gyülekezetekről és lelkipásztorokról a debreceni televízió közreműködésével, összesen 7x35 percben. Földrajzi 
egységenként mutatja be az egyházak jelenét és múltját. Rendelni lehet Kocsis Attila lelkésznél a következő e-mail 
címen: attlkcss@hotmail.com. Bővebben a következő honlapon: http://hungarianrca.org. Ára 25 dollár + 3 dollár 
postaköltség.

Gróf Teleki Pál Főcserkész 206 tábori levelet kapott, 
aminek nagyon megörült! Ezekből a legérdekeseb-
beket és a legjobban megfogalmazottakat kiválasz-
tottuk, és megjutalmaztuk.

Cs.I - Leány (10-12 évesek) 
1. Kapoor Hanna  38 sz. /Garfield 
2. Kozma Blanka  38 sz. /Garfield 
3. Johnson Éva Mária  34 sz. /Cleveland és 
 Mellin Rebekka  43 sz. /San Francisco és 
 Kovács Gréta  38 sz. /Garfield

Cs.II - Leány (13-15 évesek) 
1. Marshall Jessica  58 sz. /Buffalo 
2. Papp Andrea  46 sz. /New York és 
 Horváth Katalin  41 sz. /New Brunswick 
3. Chmielewski Emese  34 sz. /Cleveland

Cs.III - Leány (16-18 évesek) 
1. Agg Zsófia  19 sz. /Chicago és 
 Kovács Petra  38 sz. /Garfield és 
 Kozma Kata  38 sz. /Garfield és 
 Wack Krisztina  72 sz. /Bécs

Cs.I - Fiú (10-12 évesek) 
1.  Horváth László  5 sz./New Brunswick 
2.  ifj. Edvi István   23 sz. /Montreal 
3.  Kiss Dániel  20 sz. /Toronto

Cs.II - Fiú (13-15 évesek) 
1. Nagy Domonkos  72 sz. /Bécs 
2. Kovács Erwin  72 sz. /Bécs 
3. Sándor Marcell  2 sz. /Boston és 
 Kozmon Gyula  14 sz. /Cleveland

Cs.III - Fiú (16-18 évesek) 
1. Erdősy Dániel,  2 sz. /Boston és 
 Fogarassi Kristóf,  2 sz. /Boston 
2. Nyerges Miklós  11 sz. /Venezuela és 

Jókivánságait küldi Szövetségünk egyik régi jó 

barátja, a 90 éves dr. Horváth Já-
nos országgyűlési képviselő, aki 1933 óta cserkész 

és erre nagyon büszke.  Jánosbá 2005-ben itt volt velünk a 
Sik Sándor Cserkészparkban, a magyar cserkészet 95. évfor-
dulóján. Sajnálja, hogy nem tud velünk lenni, de országgyűlési 
kötelezettségei nem engedik meg a jelenlétét. Amint ismertes, 
Jánosbá 35 évig élt Amerikában, s a rendszerváltás után 
visszatelepült Budapestre és a magyar országgyűlés korelnöke.
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Európa  
(I. kerület)
Arató László 
Brauchlerné Breur 
Judit  
Dóry Emese  
Elek László  
Grynaeus Péter  
Grynaeus Stephania  
Győri Katalin  
Kalocsi Belina Szilvia  
Kisgyörgy Piroska 
Emese 
Klement Nándor  
Konthur Zoltán  
Konthurné Krisztina  
Maitz László  
McGinn Erika  
Németh Júlia  
Nickl Károly  
Nobilis György  
Rédey Gabriella  
Schneider Miklós  
Solymosi Katalin  
Stolmar György  
Szabó László, p. h. 
Szakáts Júlia 
Szemerédi Tibor  
Szijártó Ádám  
Teleki Myza

Dél Amerika 
(II. kerület) 
Benedekné M. Mária 
Benkö Teréz 
Bonapartian Eduárd 
Collia Alex 
Collia Miklós 
Demes Sándor 
Deraniné Jármy Andrea 
Haller Inés 
Haynalné Edith 
Kerekes Marton 
Kiss Gábor 
Kiss Sándor 
Kiss Tamás 
Kissné - Murányi Vera 
Kokronné Vámos Edith 
Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna
Nunes Fekete Diana 
Papp István 
Pillerné  Tirczka Éva 
Szeley Cynthia 
Szilvassy Lörinc
Tóth Römer Eszter
Yamashita Szabó Yuri
Zaha Alexandra 
Zolyomi Katalin

USA-Ven  
(III. kerület) 
Baltay Júlia 
Daróczy Zsuzsanna
Elekes László 
Eppleyné Tábor Hajnal
Fogarasi Miklós 
Forgáchné Katalin
Gilbert Szilvia
Globits László
Gráber Anna
Györky Anna Mária
Györky József
Hajdu Németh Gergely
HNné Vigh Ildikó
Halloran Erika 
Halloran Ildikó 
Hokky Péter
Kass Pál 
Kovács Erika 
Kovács György
Kovácsné Kammerer 
Ágnes 
Kozmáné Fejes Zsuzsa 
Kozmon György
Kölűs Judit
Latkóczy O. László 
Lendvai-Lintner Géza 
Marshall László
Marton József 
Mészáros Mihály 
Ifj. Nádas János
Nádas Zsolt
Nádasné Gabriella Kuni
Németh Maurus atya
Nyisztor Sándor 
Pándi Árpád 
Pigniczky Eszter
Polgár Mariann 
Rátoni Nagy Valéria 
Schachinger Tamás 
Slattery Kriszta
Strada Pál
Szentkirályi Endre
Szentkirályi Krisztina
Szoboszlai Sándor
Tábor Mátyás
Tamás Péter
Tamoga Éva
Tarcsa Edith 
Tóth Kinga
Vajtayné Gabriella
Vámos István
Varga Imre
Vince Ágnes

Ausztrália  
(IV. kerület) 
Bárány Teréz 
Borós Anikó 
Cserhalmi Sándor 
Czudar Zsuzsa 
Gerecs István 
Goór György 
Gruber Tibor
Grubits Tibor
Hevesi Bód Katalin 
Hevesi Nagy Adrienne 
Kantek András 
Kardos Béla
Keresztes Melinda 
Kovács Robert
Kovássy Éva
Kovássy István
Markovics Ferenc
Martonhelyi Ádám
Martonhelyiné Bakos Erika
Sablatura Nagy Marika 
Szentirmay Ibolya 
Tóth Éva
Ugrainé Tóth Katalin

Kanada  
(V. kerület) 

Ács Sandra 
Aday Judit 
Csermely Krisztina 
Czentyéné Seibert 
Zsuzsanna 
Fajszán Edit 
Glaser Imre
Glaser János
Glaser Hille Jánosné
Glaser – Hille Ildikó 
Hering Mary 
Istvanov Krisztina 
Jeney Erzsébet 
Karikó Lillian 
Karikó Szilvia 
Kissné Farkas Ágnes 
Magyarody Szabolcs 
P Sajgó Szabolcs, SJ.
Seregélyes Márton 
Szép József
Szojka András
Szöke László 
Szöke Zsófia 
Vaski Lisa 
Vernársky László
Zubrits Árpád
Zubrits Miklós
Zydron Veronika

Központ 
Avvakumovits Ottó 
Bedy Balázs 
Chászár Ede 
Cserhalmi Ottó 
Dala Irén 
Filó Gábor 
Fischer Viktor 
Forgách Péter 
Gyulassy Györgyi 
Haynalné Kesserü Zsuzsó
Horváth Mihály
Jablonkay Péter
Kovássy Marianne
Kövári György
Kövári Jackie
Lamperth Zoltán 
Lieszkovszky László
Lomniczy Mátyás
Lukács Tibor 
Magyarody Tamás 
Mészáros Andrea
dr. Némethyné K Judith 
Nyisztor Judith
Pándi György
Pintér János 
Szentkirályi Ödön
Tóthné Kollár Kata
Vajtay István
Vargáné Pándi Réka

Teleki Pál emlékérmet kaptak a 2010-es 
Jubileumi Nagytáborban a következők:

Globitsné Zsuzsi 
Hársi Sarolta 
Hevesi Nagy Peter 
Jablonkay Lydia 
Jankura Ágnes 
Marshall Tamás 
Nagy Miklos 
Pilinszky Katalin 
Szemerédiné Zovát Ilona 
Tóth Attila

vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc  
emlékérmet kaptak a 2010-es Jubileumi Nagy-
táborban kerületek szerint a következők:
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A clevelandi leánycserkészcsapat 
(33. Szilágyi Erzsébet felnőtt cscs. )  1957-ben része lett 
a cserkészszövetségnek. 1999-ig működött függetlenül, 
amikor beolvadt a 34-es Zrínyi Ilona leánycscs-ba. Az idei 
JUBI táboron 3 réztábla kerül megáldásra: Schermanné 
Csűrös Mária (1935-1998) alapító tag, Friedrichné Strada 
Mária (1937-2006) parancsnok és Riedlné Payrits Paula 
(1928-1997) parancsnok emlékére. A mostani csapat 
legfőbb tevékenysége a kárpátaljai Petőfi Magyar Nyelv-
iskola (Rahó, Ukrajna) támogatása. (Rátoni-Nagy Vali)

Az észak-amerikai magyar tanárok 
idei konferenciáját „Labor Day” hétvégén rendezik Bostonban 
(szeptember első hétvégéje). Ennek részeként tervezünk egy 
szekciót a cserkészet és magyar iskolák helyi kapcsolatának 
lehetőségeiről, fejlesztéséről is. Szeretettel hívunk minden, 
a táborban tartózkodó cserkészvezetőt vagy magyar iskolai 
pedagógust erre az eseményre. Érdeklődés: Fogarasi Miki cst., 
F3   http://boskola.org/konferencia  mpolgar@bwh.harvard.
edu (Polgár-Turcsányi Mariann)

A bécsi 72. sz. Széchenyi István 
cserkészcsapat táblát helyezett el az Ádám Atyáról elnevezett 
Fenyőkatedrálisban Padányi Erzsébet SCJ testvér, a csapat 
alapító parancsnokának emlékére. Erzsébet 1962-től Torontóban 
kezdett cserkészkedni, 1963-ban Bécsben megalapította először a 
Boldog Ágnes leánycserkészcsapatot, majd 1965-ben regisztrálta 
a Szövetség a fiúcsapatot is. Később a vegyescsapat Széchenyi 
István néven működött tovább. Erzsébet 1988-ig vezette a csapa-
tot. Haláláig élénk érdeklődéssel kísérte az ott folyó munkát, és 
tanácsaival segítette utódait.

Levélrészlet
Még az jutott eszembe, hogy jó lenne egy rövid cikk 
a vt célkitűzéseiről és a munkatársak kereséséről:
 1. Jobban megvilágítani a cserkész, a szülő és a 
vezető részére a fő értékeket amit a cserkészetben 
látnak, illetve látunk.
2. Segíteni integrálni, illetve összhangba hozni a 
cserkészek nevelését a sok program összekötésén és 
esetleges egyszerűsítésén keresztül, hogy ezáltal a 
csapatparancsnok munkáját megkönnyítsük.
3. Többet foglalkozni azzal a témával, hogy hogyan 
tudnak cserkészeink és vezetőink helyt állni a mai 
társadalomban elfogadott „normákkal” szemben.
4. Minél több fiatal és idősebb vezetőt, valamint 
nem aktív cserkészt bevonni cserkész mozgalmunk 
támogatásába a „Sok kicsi sokra megy” és „Ha nem 
mi, akkor ki?” alapon.
5. Folytatni a jelölt és vezető csereakciókat, mert 
személyesen kell egymást és egymás körülményeit, 
gondjait megismerni, hogy továbbra is közösen 
tudjunk megfelelő megoldásokat és szükséges al-
kalmazkodásokat találni, amik alapvető értékeinket 
megvédik a gyorsan változó világban.
E célból “arckönyvön” (Szentkirályi Pál) vagy drót-
postán (vezetotiszt@kmcssz.org) tudassák, hogy 
mivel - szaktudás, alkalmi feladatok elvégzése - tud-
nának segíteni (pl. Excel adat átdolgozás, cserkész-
könyv átnézése, gyakorlati cserkészismeretek stb.)
Mert .... “Ha nem mi, akkor ki?”
Köszönöm! Pál

FII beszámoló - „Magyarok! Cserkészek! Mindig hű 
leszek!” Ezt kiabálták torokszakadtából Fiú II cserkésztestvéreim 
a tegnap esti tábortűznél. A csütörtöki ellenállásunknak következ-
ménye lett: kitört a forradalom és életveszélyes körülmények (liszt-
bomba, tüzijáték, rohampálya) között kellett kimenekülni az ország-
ból. Otthagytuk hazánkat, népünket és cserkészmúltunkat, hogy új 
magot ültethessünk befogadó országainkban. Vezérünk és vitézünk, 
kisbarnaki Farkas Ferenc, a cserkészláng továbbvitelét rábízta Bod-
nár Gáborra, aki a tegnap esti tábortűznél esküt tett. Eskütételének 
vége így hangzott: „Magyarok! Cserkészek! Mindig hű leszek!” Fiúk! 
A mi szívünkben is lángoljon életünk végéig a cserkészet!! (Lásd a F2 
képeit az újság 3. oldalán)
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Székely asztali-áldás
Evés előtt 
Ki asztalt terítesz az égi madárnak,  
Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának.  
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,  
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.  
Ételben, italban legyen bőven részünk,  
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen 

Evés után 
Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve  
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.  
Áldd meg ezt a házat s ennek gazdáját,  
Fordítsd vissza néki a vendéglátását.  
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,  
S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen 

A magyar cserkészmozgalom 100 éves fennállása és a kül-
földi magyar cserkészet 65. évfordulója alkalmával köszönjük 
szolgálatodat a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi 
Jubileumi Nagytáborában. Tehetséged nemcsak a tábort tette 
sikeressé, hanem tovább fejlesztette magyar cserkész mozgal-
munkat a következő 100 év kezdetén.

Az alábbi szöveg tölti ki a Márton Lajos által 
1935 készített mellékelt cserkész emléknapot. Ilyen lapokon 
köszönte meg Horváth Mihály táborparancsnok a tábor 
segítőinek munkáját.

Szellemjárás Fillmorban - Érdekes élménye volt a 
Fiú1 táborozóinak csütörtökön. A tábortűz alatt megtudták, hogy a 
magyar cserkészet nagy alakjai közül néhánynak, akiknek szelleme 
már kezdettől fogva átjárta a tábor minden pillanatát, azon az éjjelen 
láthatóvá válik. Félbeszakadt a tábortűz és éjjeli sétára indultak 
az őrsök. Ha egy szellemmel találkoztak, egy-egy cserkésztörvény 
ébresztette a régen vagy nem is olyan régen elhalt vezető szellemét. 
Bodnár Gábor, Sík Sándor, Ádám János atya, Szilassy Aladár, dr. 
Némethy Gyögy, Teleki Pál, Hevesi Nagy Tibor, Kisbarnaki Far-
kas Ferenc és a többi szellem  aztán röviden elbeszélgetett életéről, 
cserkészélményeiről az őrs cserkészeivel, mielött örök álma újra 
elfogta.

A tábortűzhöz visszatérve aztán a fiúknak alkalmuk volt megis-
merkedni a ma élő cserkészvezetőkkel, közöttük a KMCSSZ legma-
gasabb tisztségviselőivel, akiknek alakját a szellemek kölcsönkérték, 
hogy a cserkészekkel beszélgethessenek. Így aztán Lendvai-Lintner 
Imre, a Szövetség elnöke, Dömötör Gábor alelnök, Szentkirályi 
Pál vezetőtiszt, Vajtay István,  Glaser János, Sajgó Szabolcs 
atya, Hevesi Nagy Péter, dr. Forgách Péter és a többi szövetségi 
és táborvezető is a Fiú 1 altábor cserkészeinek ismerősévé vált.

Szemerédi Tibor (Puma) pénteken a pihenő alatt előadást tartott 
a Kárpát-medencei magyar cserkészet újraalakulásáról. Beszámolt a magyarorszá-
gi cserkészszövetségről, a Felvidéki cserkészek szervezkedéséről, és arról, hogy 
Erdélyben milyen kihívásokkal kellett megküzdeniük. Délvidéken és Kárpátalján 
is szervezkedtek a cserkészek. Mindnyájan tagjai a Magyar cserkészszövetségek 
Fórumának. (Bodnár Gábor Század)

Családi
A Králik László Családi Altábor szerdai jelmondata: Tudjátok mi az akarat? Kitartás és 
bátorság, amely diadalt arat. Interjú altáborunk ikerpárjával, Katicával és Gyurikával.
Miért jó a tábor? Mert van hinta, tábortűz és csúzda. Vannak új barátaid? Igen, Nicol és 
Bibi. Mi a kedvenc ételed itt a táborban? Pogácsa és szalonna. Melyik játék tetszett a legjob-
ban itt a táborban? A rakétázás. Hogyan készültél a táborra? Segítettem becsomagolni a 
játékokat a táborra, a legfontosabb az űrhajósjáték volt. Mi a különleges a cserkésztábor-
ban? Mikor a nevemet mondják akkor nekem azt kell mondani: Pajancs!
Mi szeretsz még itt? Azt hogy nagy a játszótér, és mi egész nap ott vagyunk. Mi a kedvenc 
ételed? Kakaó, lekváros kenyér. Ismerkedtél meg új gyerekekkel? Igen, de olyan sokan van-
nak, nem tudom mindnek a nevét. Milyen volt a Teleki Pál téren? Nem voltam, de csinál-
tam hegyeket és dombokat, az jó volt. Várod hogy vége legyen,? Ne! Még ne legyen vége!!! Ahová a kirándulás ment:  

Letchworth Park, vízesés
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Ez az IDŐKAPSZULA különféle tárgyakat, valamint írásos anyagot és háromféle elektronikus tárolót tartalmaz. A tárolók-
ban írásokat, rajzokat, képeket és videófilmeket mentettünk el. A háromféle adattároló egység: A DVD-lemez műanyagból 
készült, felületére alumínium fólia van ragasztva, mely a laserrel ráégetett információt – mozgó és állóképeket tartalmaz. 
Tárolóképessége 80 gigabyt (GB). Nem tudjuk, hogy a műanyag és a ragasztó hogyan bírja majd az 50 éves légmentes táro-
lást. A CD-lemez is ugyanígy készült, tárolóképessége 760 megabyt (MB), ezért ezen leginkább csak írásos és hangdoku-
mentumokat mentettünk el. Az USB-memóriaegység félvezetőtároló, mely típusától függően 2-32 gigabyt (GB) információt 
tartalmaz, az adatok felülírhatók. Az adatokat Microsoft és Apple rendszerű gépeken rögzítettük, ezek korunkban a legel-
terjedtebbek, az alkalmazott programok is a jelenleg – 2010-ben használatosak. 
================================================================================================

Diese ZEITKAPSEL beinhaltet verschiedene Gegenstände, geschriebenes Material und 3 verschieden geartete elektronische Datenträger. In den Datenträgern haben wir 
geschriebene, gezeichnete, Bild-, Ton-, und Videomaterial gespeichert. Die drei Datenträgerarten:

Die DVD-Platte ist eine Kunststoffscheibe, auf dem eine Alufolie geklebt wurde. Auf diese Alufolie wurde mittels Laser Information  gebrannt, hauptsächlich Bild- 
und Tonmaterial. Die Speicherkapazität beträgt 80 Gigabyt (GB). Wir wissen nicht, wie der Kunststoff und der Kleber 50 Jahre luftdicht verpackt vertragen wird. Die 
CD-Platte wird ebenso hergestellt, die Speicherkapazität beträgt aber nur 760 Megabyt (MB), deshalb wurden meistens nur Schrift-, und Tondokumente auf solche 
gespeichert. Die USB-Memorie ist ein Halbleiterspeicher, welche abhängig von der Type 2-32 Gigabyt (GB) Speicherkapazität hat, es ist überschreibbar. Die 
Daten wurden auf Computern aufgenommen, die in Microsoft- oder Apple-System arbeiteten. Diese sind in unsere Zeit – 2010 – die meistverbreiteten, auch die 
Software-Formate sind die heutezutage gebräuchlichsten.  

===============================================================================================

This TIME CAPSULE contains various memorabilia and written matter and three different electronic media. The media contains writings, drawings, pictures and 
videos. The three different media are:

The DVD-Disc is made of plastic with an aluminum foil glued on, which contains videos and pictures files inscribed with laser. The maximum memory capacity is 
80 gigabytes. We don’t know how the plastic and glue will hold up 50 years. On the CD-discs, which were produced the same way with a capacity of 760 megabytes, 
we saved only text and audio information. The USB-memory stick is a semiconductor device which depending on the type contains 2-32 gigabytes where the data 
can be changed. The dates have been recorded on Microsoft and Apple computer machines which are the most used today, with 2010’s most applicable software.

===============================================================================================

Cette CAPSULE DU TEMPS contient des articles-souvenirs divers et de la matière écrite et trois différents types de médias électroniques. Les médias contient 
des textes, dessins, photos et vidéos.  Les trois médias différents sont:  Le DVD-disque est fait de plastique avec une feuille d’aluminium collé, qui contient des 
vidéos et des photos des fichiers insrites avec le laser. La capacité de mémoire maximale est de 80 gigaoctets. Nous ne savons pas comment le plastique et la colle 
resisteront leur etat Durant 50 ans. Sur le CD-disque, ce qui a été produite de la même façon avec une capacité de 760 méga-octets, nous avons sauvé du texte et des 
informations sonores.  La clé USB est un dispositif semi-conducteur qui, selon le type contient 2-32 gigaoctets où les données peuvent être modifiées.  La date a été 
enregistré sur Microsoft et les machines ordinateur Apple qui sont les plus utilisés aujourd’hui, avec 2010 de la plupart des logiciels applicables.

==============================================================================================

Esta CÁPSULA DEL TIEMPO contiene, entre otras; depósitos electrónicos de escritos, dibujos, fotos y videos en las tres siguientes formas: Los DVDs; que son dis-
cos de plástico, laminados con una capa delgada de aluminio y se les quema la información con rayos láser; contienen imágenes quietas y animadas.  Su capacidad 
de almacenamiento es de 80 gigabytes (GB).  No sabemos si el material del cual están hechos aguantará los 50 años que quisiéramos. Los CDs son fabricados de la 
misma manera que los DVDs pero tienen una capacidad de memoria de tan solo 760 megabytes (MB).  Es por esto que idealmente se les quema con documentos 
escritos y de voz. Las unidades de memoria USB son dispositivos conectables a cualquier computadora, a través de un conector USB y tienen una capacidad de 
memoria de 2 a 32 gigabytes (GB) y la información puede ser regrabada. Toda la información ha sido grabada por medio de computadoras Apple y Microsoft, que 
son las más comunes en nuestros tiempos, ya que vienen equipados con los programas más avanzados de nuestra era. 

==============================================================================================

Esta „CÁPSULA DO TEMPO“ contém objetos, documentos, assim como três tipos de arquivos eletrônicos. Estes, por sua vez, armazenam têxtos, desenhos, 
fotografias e vídeos. Os três tipos de arquivos são: O disco DVD: É feito de plástico, com uma fina camada de alumínio laminado, que tem as informações gravadas 
a laser. Sua capacidade de memória é de 80 gigabites. Não sabemos como o plástico e a laminação se comportarão nos próximos 50 anos de armazenamento em 
vácuo. O disco CD: É produzido da mesma forma, porém com capacidade de 760 gigabites, na qual foram salvos somente têxtos digitalizados e áudios. A unidade 
de memória USB: É um dispositivo demi-condutor, que dependendo do modelo pode armazenar de 2 a 12 gigabites, permitindo re-gravação. Todos os arquivos 
foram gravados em equipamentos de plataforma Microsoft e Apple, os sistemas mais usados nos dias de hoje, assim como em programas mais conhecidos em 
2010. 

IDŐKAPSZULA, 2060. A Teleki téren négy láb mélyre temettük el ma, 2010. augusztus 14-én, szom-
baton a kapszulát. (Lásd a részletekről cikkünket a tegnapi számban.) Egy hatalmas kő került a tetejére. És a felszínen 
még egy frissen ültetett hársfacsemete jelzi a helyét. A kapszulába az alábbi szöveg került hat nyelven, remélhetőleg 
olvasható lesz azok számára, akik majd 50 év múlva, 2060-ban kinyitják. A kapszulának öt kulcsa van, a Szövetség öt 
kerületének az altáborban lévő legfiatalabb tagjai kapják, hogy hazavíve megőrzésre átadják csapatuknak a kapszula 
kinyitásáig , 2060-ig. Akik kézbesítik ezeket a valódi kulcsokat: I. kerület: Gál Veronika, született 1999-ben, 72-es csa-
pat, Bécs; II. kerület: Paál Santiago, született 1996-ban, 18-as csapaít, Buenos Aires; III. kerület: Fissel Ferenc, született 
2001-ben, 14-es csapat, Cleveland; IV. kerület: Kocsis Rudi, született 2000-ben, 54-es csapat, Melbourne; V. kerület: 
Megyeri Petra, született 2000-ben, 28-as csapat, Ottawa. Életkoruk alapján nagy esélyük van, hogy akár személyesen 
is tanúi lehessenek a múlt kiszabadításának... (Lásd az alábbi képet.)


