Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Regös VT – Beszámoló a Közgyűlésnek
(2019 – 2021)
„... Kevés népnek van olyan mély és kiterjedt történeti és népi műveltsége, mint nekünk. Ennek olyan
mélységei vannak, hogy aki egyszer megállott felettük és beléjük nézett, az megismerte a számunkra
egyedül járható magyar utat. Középosztályunk tekintélyes tömegei s épp azok, akik előtérbe léptek az
utóbbi években, igen felületes műveltséggel rendelkeznek... Egyedül ősi történeti és népi tanulságaink
felhasználásával állhatjuk útját középosztályunk atomizálódásának, elidegenedésének és nemzeti
ideáljaink bukásának." (Fiatal Magyarság) Sík Sándor
"A cserkészet életrendezés, stílus, életforma. Egészre irányul, nem részletre. Nem mi, hanem hogyan...
Elveit, ideáljait, gyakorlati programját mind másoktól vette: evangéliumból, nemzeti múltból,
gyakorlati emberektől; a speciálisan cserkészi abban van, ahogyan összeköti és megvalósítja őket... A
cserkészet, valamennyi mellékágával együtt, lényege szerint pedagógiai mozgalom, amely elő akar
készíteni a jó polgárságra." (Sík Sándor: F. M. 1934. 1. 1-2. o. és F.M. 1935. 8. 141-146. o.)
A regös munkáról
A RVT-ként eltöltött évek alatt a következőket tapasztaltam:
Az a bizonyos pohár van, amikor tele van, de van olyan is, amikor ugyanazt üresnek érezzük…
Így van ez a VT munkámmal is. Az továbbra is világos, hogy nagy az érdektelenség regös ügyben.
Az az érzésem, hogy a cspk-k nagyon leterheltek, nem is tudják, hogy van regös VT, és ha igen, akkor
minek? Talán a hírek nem jutnak el mindenkihez? Ki vagy mi ennek az oka?
Személyesen nehezen viselem azt, hogy nem nagyon tudok hatni a dolgokra.
Aztán jött a rezignáció, majd az elkeseredés. Úgy éreztem, hogy a munkámra nincs szükség, mindenütt
falakba ütközök. Mik lehetnek az érdektelenség okai?
Túl nagy a Szövetség, mások a bajok, nem egyformán fontos a magyarság, vagy miért nem tudom a
kulcsembereket elérni...? Kérdésem: Érdemes csinálnom?
Ami megvalósult, illetve folyamatba van:
o Az általam összeállított 3 foglalkoztató és módszertani könyvet és munkafüzetet az I. Kerület
most újra ki fogja adni. Szerencsére egyre többen használják és a visszajelzésekből az derül ki,
hogy nagyon jól használható anyag. Vezetők éppen olyan jól tudnak belőle dolgozni, mint a
gyerekek.
o 2019-ben ismét sikerült egy RST tábort megszervezni és levezetni. 7 újabb RST tett fogadalmat.
o Ezek a segédtisztek és az első RST végzettjei is, mind lelkesen dolgoznak a csapatokban és a
kerületben is. Altábort vezetnek, cspk helyettesek, kerületi pozíciókat töltenek be. Munkájukat
továbbra is kísérem. Folyamatosan segítem őket anyaggal, tanáccsal, személyes részvétellel
közös munkával.
o Adventi kalendárium: 2020 karácsonyán nov. 30-jan. 6-ig minden nap elkészült egy elmélkedés,
ima, verses összeállítás, amelyet a youtube.com-on lehet hallgatni „Egy regöscserkész emlékei"
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alatt. Ebbe a munkába minden napra máshonnan kértem fel cserkészeket, így kicsit összekötve
az embereket.
Több esetben segítettem anyaggal, ötlettel a RST-ket.
A kerületi népdalkönyvet kiegészítem, átdolgozom a kerületi táborokhoz.
Ahová hívtak, ott néprajzi témájú előadásokat tartottam.
A clevelandi regösök vezetőjével közösen kezdünk ötleteket gyűjteni a regös táborukhoz,
anyagot küldtem a regös táborukhoz.
RVT film elkészítése.
Kapcsolatot kiépítettem a FORUM regös vezetőivel. Rendszeres megbeszélések és egy kb 2-3
év múlva megtartandó összmagyar regös tábor tervezése.
A közös innovációs pályázatra megírom a regös ötleteket, a pályázatot közösen nyújtjuk be a
FORUM többi vezetőivel.
Beíratkoztam az egyetemre bölcsészet-néprajz szakra.
A Corona zoom foglalkozásokhoz kis filmeket, PPT-ket készítettem az évkör jeles napjairól.

❖ Egyértelmű visszafejlődésnek érzem, hogy a ST írásbeli vizsgán választani lehet a földrajz és a
néprajz közül. Nagyon sajnálom, hogy ez a nagyon fontos témakör nem tűnik elég fontosnak.

Célok, tervek, folyó események:
o A végzett RST-kel tervezzük egy REGÖS CSERKÉSZKÖNYV kiadását.
o Tanuljuk meg keresni a gyökereinket! Legyen fontos a nyelvtudás mellett ezt is megismerni!
o Jó lenne valóban aktív kapcsolatba kerülni a parancsnokokkal és az érdeklődőkkel.
o Regös vezetőket / felelősöket lehetőség szerint sok csapatban megbízni.
o 2021. augusztus 13 - 21: 3sz REGÖS ST tábor Magyarországon (szervezem, vezetem)
o Web-képzés a RST tábor jelöltjeinek (folyamatban).
o Egyre több fiatalt érdeklődővé tenni a regös munkára. Úgy a csapatokban, mint a privát
életükben is. Az érdeklődők továbbképzése.
o Szívesen segítek más kerületekben is a regös táborok, regös napok, foglalkozások
megszervezésében, anyaggal esetleg személyes részvétellel.
o Nyitott vagyok mindenféle kérdésre, kérésre!
o A Clevelandi Regös Csoport jubi könyvébe cikket írok.
o Esetleg USA-ban is egy RST tábort szervezni 2022/2023-ban?
Hatalmas kincsről és lehetőségről mondunk le magyarságunk megismeréséről, ha nem foglalkozunk a
néprajzzal. Míg a történelem, néptánc, irodalom stb. csak specifikusan egy - egy irányból közelít, addig
a néprajz ismerete sok oldalról vezet minket végig magyarságunk, a gyökereink, ősi tudásunk,
tapasztalataink megértéséhez. Fontosnak érzem őseink tudásának minél alaposabb megismerését. Azt,
hogy életünk minden lehetséges ponton idomuljon, hozzásimuljon a világmindenség rendjéhez, a valódi
természethez és a valósághoz.
Talán a beidegződéssel is baj van. Azt mondjuk, hogy ócska, babonás, vagy nem divatos, közben azt
sem tudjuk, hogy miről beszélünk? Micsoda bölcsesség, tapasztalat és tudás rejtőzik minden tárgy vagy
cselekedet mögött!
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Ez pedig cserkészetünkben nagyon fontos!

Az évezredek folyamán szent hagyományaink egy része elveszett, míg másik fele népszokásainkban élt
tovább. Ennél fogva, ha vallatóra fogjuk a népi szertartásainkat, rítusainkat és ünnepeinket, akkor
számos érdekesebbnél érdekesebb felfedezést tehetünk eredetünkkel kapcsolatban. Vegyük észre, hogy a
hagyományaink és a népszokásaink is a kozmosz ciklikusságát tükrözik. Én, mint lelkes ember,
szeretném ezt a hatalmas tudást lehetőleg mindenkinek átadni!

Jó munkát!
Jablonkay Lydia cscst
Regös VT
„Nincs nagyobb és sürgősebb érdeke a magyar cserkészetnek, mint hogy csak azok a kevesek
maradjunk cserkészek, akik ezt így valljuk és vállaljuk.” (Sík Sándor Beköszöntő az 1935-ös évre)
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