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A Lengyel Posta emléklapot bocsátott ki Teleki Pál tiszteletére.
Az emléklapon két nyelven is feltüntették Teleki híres mondását
(„Mostantól én vagyok a lengyelek magyarországi nagykövete”),
amelyet a budapesti lengyel követség 1940-es
bezárását követően mondott.

KÖZÉRDEKŰ HÍREK
1. Címváltozások bejelentése. Kérjük a cím- A kép alatt a Feltámadunk felirat olvasható, bal sarváltozásokat bejelenteni! A téves címekre kiküldött kában pedig, Krisztus jobb kezénél a falombok a terpéldányszámok fölösleges anyagi kiadást jelentenek. mészet csodálatos játékából Nagy-Magyarország és a
trianoni diktátummal szétdarabolt csonka-MagyarorKöszönjük az erre vonatkozó figyelmet. □
2. Felhívás! A vírusjárvány a tördelőszerkesztőnk szág képét mutatják. Ennek a képnek is köszönhető,
munkakörülményeit megváltoztatta, és ennek révén hogy a tiroli kereszt mind Magyarországon, mind a
szeretné átadni ezt a feladatot, amit civil létére is nagyvilágban nevezetessé vált, és számos zarándokingyen vállalt. Akinek van ismerőse ezen a pályán, laton és rendezvényen elhelyezték. Fodor György,
kérem értesítse a főszerkesztőt, vikfis@yahoo.com „Szabadság”, 2021. szeptember13. Egyben említést
érdemel, hogy a Kongresszuson a KMCSZ több tagja
címen. □
3. Jubileumi tábor. A 2020-ból elmaradt jubi- is szolgálatot teljesített. Hárman a clevelandi 33. sz.
leumi tábornak új ideje 2024 – nem 2022, – ahogy Szilágyi Erzsébet lcscs. tagjai: Földesiné Fördős Kaelőző számunkban írtuk. Helyszíne a Sík Sándor tinka, Szabó Éva, és Táborosiné Szabó Piroska. A velük tartott interjú megtekinthető a köv. linken: Anyák
Cserkészpark. □
4. A Budapesten, 2021 és lányok a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson
szeptemberében
tartott 7425 kilométer és 83 év távlatából – Cserkész Maga52. Nemzetközi Eucha- zinok (cserkesz.hu) □
5. Felhívjuk a gyakorlati vezetők és cserkészszürisztikus Kongresszusra,
akárcsak 1938-ban, ez al- lők figyelmét egyaránt a Kanadai Magyarság című
kalommal is a Hősök tere lapban megjelenő Gyermekrovatra, amelyben
a központi liturgikus cse- mese- és olvasási rovatot indított. Elérhetőség: kalekmények helyszíne, s az nadaimagyarsag.ca □
6. A Vezetők Lapja Támogató Köre. Felhíváott kihelyezett oltár felett
impozáns kereszt vonta sunkra a 2020/21-es évekre a következő cserkészmagára a tekintetet. Ennek vezetők és támogatóink jelentkeztek adományukkal,
van
cserkészvonatkozá- egykori, azóta megszűnt csapatuk [ ], és/vagy jelen
sa is. A hatalmas kereszt csapatuk ( ) megjelölésével: Erdélyi András (Merrick,
1930-ban, a Szent Imre New York, USA), Fischer Viktor cscst. (7.), dr. Králik
herceg halálának 900. jubileumán szervezett meg- György st. (7.), v. Kun-Szabó István cst. és Beatrix
emlékezések idején érkezett Budapestre az ausztriai st. (5., ill. 41.), id. Pénzes József st. [10.], Piercené
Tirolból – a tiroliaknál az egyházi ünnepeken, va- Mészáros Krisztina (33.), Pozsgay Tamás cst. [18. sz.
lamint rendezvényeken immár évszázados hagyo- Esze Tamás cscs.], Sátorhelyi Viktor (20.), Schlóder
Miklós cscst. (5.), †özv. v. Serényi Istvánné Nikolimány az ún. kereszthordozás.
Amikor a negyedik világjamboree-t Gödöllőn ni Erzsébet (Bécs), Szabó Lajosné Olchváry Judit
szervezték meg 1933-ban, az alkalomra a tiroli cser- cst. [18.sz.Széchenyi István cscs.], dr. Uray Nándor
készek kölcsönkérték a hat méter magas keresztet, és st. (6.), Üsztöke István fncs. [mo.-i 90.]. Köszönjük a
azzal vonultak fel, a rendezvény idején pedig az oszt- hívó szó megértését és a támogatást. Az összegeket a
rák tábor főterén állt. Akkor készítette a keresztről lap szerkesztésére, kinyomtatására és postázására forhíres felvételét Kovács Szilárd, amely felvételt aztán dítjuk. Kérjük a támogatókat, hogy hozzájárulásukat a
a Magyar Nemzeti Szövetség levelezőlapon is kiadta. vikfis@yahoo.com címen keresztül intézzék. □
A címlapunkon lévő képet Csémi Szilárd cst., a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke továbbította. Letölthető a YouTube-ról a következő címmel: https://www.facebook.com/Lengyel-Magyar-%C3%96sszetartoz%C3%A1s-Wsp%C3%B3lnota-Polsko-W%C4%99gierska-190330834322059/
photos/a.199852360036573/3586474808040961 □
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A 3. CSERKÉSZTÖRVÉNY:
A cserkész ahol tud, segít.
Az alábbi törvénymagyarázat Köhler László (76. sz. cscs., München) 1972-ben írt segédtiszti dis�szertációjának egyik tétele. Az idestova félévszázados írásban tartalmazottak talán ma még jobban megszívlelendők. A segítőkészség örök erény.
Miért tartjuk fontosnak a 3. törvényünket?
A XX. század fejlett
technikai világában az emberek döntő tevékenységévé vált az anyagi javak minél nagyobb számban való
megszerzése.
A mai ember számára
akarva, akaratlanul kialaMárton Lajos híres cserkészkult
verseny, az anyagi
grafikus képeslap rajza a 3.
cserkésztörvényről (1937).
javak szinte korlátlan megszerzése. Az anyagiassá vált ember ezért sokszor
kíméletlen harcot folytat embertársaival, ami az emberek egymás iránti figyelmességét elnyomja. Elterelődik a figyelem a másik emberről, annak szükségleteiről és magáramaradottságáról. Az emigrációban élő magyarság pedig ennek sokszor fokozott
hátrányát látja és érzi.
A mai ember közömbössé vált a mások dolgaival
szemben és ezért gyakran kíméletlen is. A kíméletlen mindennapi törtetésben az emberek sokszor már
nem is gondolnak arra, hogy a környezetükben vannak emberek, akik segítségre szorulnak.
Nekünk magyar cserkészeknek ebben a környezetben fokozottabb feladataink vannak és arra kell
nevelnünk magunkat, hogy ezt a szellemet ne vegyük
át. A mai rohanó világban, a világnézetek zavaros
harcában is vegyük észre embertársainkat, találjunk
kapcsolatot azokkal akik segítségre szorulnak és a lehetőségeinkhez képest nyújtsunk is nekik segítséget.
Az erre való nevelés a mindennapi élet apró megnyilvánulásainak észrevételén kezdődik és az egyé-

ni elhatározásból fakadó cselekvési készség kifejlesztésén folytatódik. Felső határa nincsen.
Miben lehet a cserkész a környezetében élőknek segítségére?
Sokszor egészen egyszerű cselekedetekkel mutathatjuk meg készségünket a másik ember megsegítésére. Ezek összességükben, jellemalakító
erejüknél fogva a közösséget is befolyásolni tudó
jelentős társadalmi tényezővé válhatnak.
Számtalan alkalom kínálkozik a cserkész számára a
családban, az iskolában, a cserkészéletben és a nyilvánosság előtt egyaránt a segítségnyújtás gyakorlására.
Néhány példát mutatok be erre.
Mivel segíthet a cserkész a családjában? –
Egyéni dolgaimat magamtól rendben tartom (íróasztalomon, könyvespolcomon stb.) és nem várom
el, (nem is hagyom), hogy azt szüleim tegyék helyettem. Magam tisztítom ruhámat, cipőmet, azokat
nem rongálom feleslegesen, leszakadt gombjaimat
magam felvarrom. Ezeken túlmenőleg önként segítek a családi közös munkában a takarításkor, bevásárláskor, mosogatáskor stb. Kisebb testvéreimnek
segítek a tanulásban. Az iskolában gyengébben tanuló társaimnak segítek a tanulásban.
A cserkészmunkában nem csak az összejöveteleken veszek részt, hanem segítek cserkészotthonunk tisztántartásában, ha van, az őrsi sarok díszítésében és rendbentartásában, a közös felszerelés
karbantartásában stb.
A nyilvánosság előtt nyitott szemmel járok és udvarias vagyok a közlekedésben, segítek másoknak
is a közlekedési szabályok betartásában (másokra
figyelemmel közlekedem), agg vagy magatehetet3

olyan emberekre, akik mernek segíteni egymáson.
Csak az oldhatja fel az emberek elidegenedését
egymástól, és barátságosabb emberi kapcsolatok
létrejöttét, amelyért nekünk magyar cserkészeknek is küzdenünk kell. Mi nem osztályharcot hirdetünk, mint otthon teszik, (Ez 1972-ben íródott,
amikor még a kommunizmus alatt éltek az emberek
Magyarországon. A szerk.) mi az emberebbé levés
eszméjének harcosai vagyunk, amelynek nincsenek
társadalmi és osztálykorlátai. Ebben egyik fegyverünk a másokon való segítőkészségünk kifejlesztése
és tevékeny napi gyakorlása. Ez lehet a mi szociális
gondolkodásunknak igazi alapja. Az embereknek
mindig szükségük volt (van és lesz) az egymáson
való segítésre, amelyet, ha igaz szívvel és helyesen
gyakorolunk (és ezzel másoknak is jó példát mutatunk), akkor a mai kor társadalma sok negatívumot
mutató képének megváltoztatásához egy téglával
mi, magyar cserkészek is hozzájárulunk. Ezért tartjuk fontosnak a harmadik cserkésztörvényünket. □

len embereknek (pl. vakoknak) segítek az úttesten
való átkelésen vagy a járművekre való fel- és leszálláskor; utazáskor segítek csomagot fel- vagy lerakni
stb. Baleset esetén értesítem az illetékes szerveket
(rendőrség, mentők).
Természetesen ezek csak kiragadott példák arra,
hogy hol és milyen körülmények között lehet segíteni embertársainkon, a családunkon és általában a
környezetünkön. Ha a cserkész nyitott szemmel jár,
még számtalan alkalmat talál a segítésre.
Már csupán a fenti példákon is elgondolkozva,
világosan áll előttünk, hogy a segítségnyújtás gyakorlása az önzés helyett az önzetlenség tulajdonságát fejleszti ki bennünk. Erre az önzetlenségre a
mai társadalomnak nagyon nagy szüksége van, ha
nem akar anyagi javak tömegének rabjává válni. Az
önzetlenség mint erkölcsi tulajdonság a társadalom
számára nélkülözhetetlen.
Az egymáson való segítés az emberek egymás
közötti kapcsolatának kiépítését is elősegíti. A
mai társadalomnak nagyon nagy szüksége van

*****
Néhány szemelvény más országok cserkész-szövetségeinél használt idevonatkozó cserkésztörvénye:
Amerikai Egyesült Államok: A Scout is helpful. A cserkész segítőkész.
Brazília: O Escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação.
A Scout is always alert to help others and practices a good turn every day.
A cserkész mindig résen van másokon segíteni és gyakorolja a napi jótettet.
Chile: The Scout is useful and helps others, without thinking of compensation. A cserkész hasznossá
teszi magát és segít másokon anélkül, hogy viszonzást vár.
Costa Rica: A Scout is useful and helps others without thinking of rewards. A cserkész hasznos és másokon segít, anélkül, hogy jutalmat kapjon.
Egyesült Királyság és Lengyelország: A Scouts’ duty is to be useful and help others. A cserkész kötelessége hasznossá tenni magát és másokon segíteni.
Izrael: A Scout is useful member in society, loves work and helping others. A cserkész a társadalom
hasznos tagja, szereti a munkát, és a másokon való segítést.
Németország: Als Pfadfinder bin ich höflich und helfe da, wo es notwendig ist. Cserkészként udvarias
vagyok és ott segítek, ahol szükséges.
Szlovénia: A Scout helps others and does at least one good turn every day. A cserkész másokon segít és
naponta legalább egyszer gyakorolja a napi jótettet.
Több ország cserkészetében nem szerepel ez a törvény, vagy egy másik törvény része.
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„NETIKETT”, VAGYIS „NET-ETIKETT”
A rövidítés, Netikett, a világhálón való kommunikáció illemszabályaira hívja fel a figyelmet, mely
mindannyiunk által igencsak megfontolandó. Az
alábbi rövid emlékeztető megjelent a VL 102. számában, 2014-ben. Ismét szükségessé vált erre az illemszabályra felhívni a figyelmet, nemcsak udvariassági
szempontból, de a hatásos ügyintézés és a mások idejének tiszteletben tartása érdekében is.

*Kapott levelekre ill. üzenetekre lehetőleg 10 napon belül válaszoljunk.
*SÜRGŐS jelzésű levelekre 3 napon belül adjunk választ.
* NAGYON SÜRGŐS üzenetekre pedig 48 órán
belül válaszoljunk, illetve amint kinyitjuk a
világhálón való levelezésünket.

Internetes levélváltás
Mindenkivel előfordul, hogy leveleket megkésve, vagy egyáltalán nem válaszol meg. Ennek több
oka lehet: elfoglaltság, sietség, feledékenység, hanyagság, halasztgatás, sőt még tudatos nemakarás
is. Lényegében ezek csak bizonyos mértékig elfogadható kifogások. Az illemszabály és a cserkészies
magatartás megköveteli, hogy a jóindulatú levelekre előbb-utóbb választ adjunk – még az interneten
keresztül is!
Itt rátérünk az internetes levelezés illemszabályaira, mivel legtöbbünk ezzel az eszközzel végzi
levelezésének legnagyobb részét. Egyesek már leveleket kézzel nem is írnak…
A Vezetők Lapja szeretné javasolni minden cserkészvezetőnek, felnőttcserkésznek, cserkésznek,
hogy a következő irányelveket kövessük:

Az utóbbi kettő használatánál győződjünk meg
arról, hogy az üzenet valóban megérdemli a sürgős
jelzőt.
Természetesen mindez nem mindig valósítható
meg, mivel mindenki elfoglalt, esetleg elutazott, az
üzenetet nem olvasta el figyelmesen, vagy véletlenül kitörölte stb. Ugyanakkor, ha nem kapunk tisztes időben választ saját üzenetünkre, akkor ismélteljük meg. Küldjük újra azzal a megjegyzéssel, hogy
bizonyára elkerülte a címzett figyelmét. Fontos az
udvariassági formát betartani, hogy a cserkésziesség határán belül maradjunk. De minden személyes
levélre, üzenetre adjunk választ! □
A “Vezetők Lapja” szerkesztői

Az élet alapvető 7 szabálya:
1. Békélj meg a múltaddal – hogy az ne rontsa el a jelenedet.
2. Amit mások gondolnak rólad – az nem a te dolgod, ne fájjon miatta a fejed.
3. Az idő majdnem mindent meggyógyít, csak adj neki időt!
4. N
 e hasonlítsd saját életedet másokéhoz, és ne ítélkezz felettük!
Fogalmad sincs, az ő útjuk miről szól.
5. Ne gondolkodj túl sokat! Nem baj, ha valamire nem tudod a választ.
Megjön majd, mikor a legkevésbé számítasz rá.
6. Senkinek nem kötelessége – a boldogságodról gondoskodni,
csakis saját magadnak.
7. Mosolyogj! Nem a tied a világ összes problémája.
Ft. Kiss Barnabás, O.F.M.
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14 ETIKETT SZABÁLY, AMELYET
BE KELL TARTANUNK A ZOOM-ON
Írta: Charlotte Hilton Andersen. Megjelent a Reader’s Digest honlapján, 2021. január 6-án.
Kivonatosan közölve.
Fontos a szemkontaktus kialakítása – tehát
közvetlenül a kamerába nézzünk, ne arra, akivel
beszélünk.
Amikor kitört a COVID-19 világjárvány, és elkezdték végrehajtani a lezárásokat, sok embernek
gyorsan át kellett térnie arra, hogy teljesen online,
otthonról dolgozzon. Ez azt jelentette, hogy a videocsevegő-szoftver, mint például a Zoom, – amit azelőtt meglehetősen ritkán használtak, – mindenütt
elterjedtté vált. 2019 decemberében a Zoom-nak
átlagosan napi 10 millió felhasználója volt. 2020
áprilisára ez a szám több mint 300 millióra nőtt, mivel az emberek munkahelyi, iskolai, társasági, sőt
randevú találkozókra is használták. A Zoom ma már
mindenhol elérhető.
Az online találkozó jelensége egy teljesen új
világot teremtett, és ezzel egy teljesen új etikett
szabályrendszert a Zoom és más videokonferencia-platformok számára – mondja Karen Donaldson
etikett tanár, kommunikációs és testbeszéd-szakértő, valamint író. Eleinte mindenki össze volt zavarodva, és csak próbált hozzászokni, de most, egy
év (mire ez a VL szám eljut az olvasóhoz, két év)
elteltével egyértelmű irányelvek vannak arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk video
megbeszéléseken.
Ez sok kommunikációval kezdődik… a kommunikációról. „Szokatlan idők járnak most, és a videohívások során helyénvaló elismerni a jelenlegi
körülményeket és az általuk okozott nehézségeket”
– mondja Donaldson. „Ez egy új fajta kommunikációs módszer, ezért hagyjunk több időt magunknak,
hogy türelmesen megoldhassuk, ha technikai problémák adódnak.” Végtére is, a videokonferencia-hívások során sokféle hiba fordulhat elő. Miután elhatároztuk, hogy egymást segítjük a nehézségekben,

fontos megismerni ezeket a Zoom etikett tippeket.
Csak akkor használjuk a videócsevegést, ha
szükséges.
Csak azért, mert beütemezhetünk valamit Zoomon, még nem jelenti azt, hogy szükséges megtennünk. „Hirtelen elkezdtünk minden hívást videohívással intézni, és bizonyos esetekben a telefon
egyszerűbb, hatékonyabb, és időt takarít meg” –
mondja Lew Bayer, a „Civility Experts” vezérigazgatója. Ha nem szükséges, vagy nincs ok arra, hogy
mindenki arcát lássa, akkor hagyja ki a videobeszélgetéssel járó felesleges extra stresszt.
Válogassuk meg, hogy kit hívunk meg.
A virtuális találkozók kísértést okozhatnak, hogy
bárkit vagy mindenkit meghívjunk, mivel van hely
mindenki számára. Ne tegyük. „A munkahelyi élő
találkozókhoz hasonlóan nincs szükség arra, hogy
pusztán udvariasságból meghívjunk embereket” –
mondja Bayer. Ha a felhívás tartalma vagy célja
nem vonatkozik közvetlenül valakire, akkor azt ne
hívjuk meg és ne kötelezzük a részvételre.
Tartsunk szemkontaktust a kamerával, ne a
személlyel.
Mik a leggyakrabban előforduló tapintatlanságok,
amelyeket az emberek a Zoom-hívások során elkövetnek? Amikor annak a személynek a videodobozát
nézzük, akivel beszélünk, vagy bámuljuk saját videónk miniatűrjét. Lehet, hogy ez ellentmondásosnak
tűnik, de az az udvarias, ha közvetlenül a kamerába
nézünk. „Először kissé kínosnak tűnik, de higgyük el,
a másik személy úgy fogja érezni, hogy egyenesen ránézünk” – mondja Annette Y. Harris etikett-szakértő,
vezető-edző, a ShowUp elnöke és alapítója. „Ez a tipp
különösen fontos az üzleti Zoom találkozókon, ahol a
nonverbális testbeszéd ugyanolyan fontos, vagy talán
még fontosabb annál, mint ami szóban elhangzik.”
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Ne pizsama alsóban jelenjünk meg.
Az alkalomnak megfelelő öltözködés nemcsak
abban segít, hogy professzionálisabbnak vagy elfogadhatóbbnak tűnjünk – a teljes öltözék felöltése
segít abban is, hogy szellemileg is felkészüljünk –
mondja Bayer. Ha munkahelyi Zoom-hívásról van
szó, öltözzünk munkához; ha iskolai értekezletről
van szó, viseljünk odaillő ruhát. Cserkész Zoom
gyűlésre viseljünk cserkészegyenruhát, vagy legalább cserkészinget és cserkésznyakkendőt.
Állítsuk némára a készüléket.
„Hamar kiderül, hogy kezdő Zoom használók
vagyunk, ha nem figyelünk rá, hogy mikor van a
készülékünk hangszórója bekapcsolva vagy némára
állítva” – mondja Harris. A Zoom helyes etikettje
az, hogy némítsük le magunkat, hacsak nem beszélünk. Ez kiküszöböli a háttérzajt, az elektronikus
figyelmeztetéseket és az egyéb irritáló tényezőket,
például a rágógumizásnak a zaját, vagy ha valaki
vizet iszik. Csak ügyeljünk arra, hogy figyeljük a
némítás/némítás feloldásjelzőt, hogy ne felejtsük
el feloldani a némítást, amikor rajtunk a sor, hogy
beszéljünk. Manapság az egyik legtöbbet ismételt
mondat: „Várj, még mindig le vagy némítva!”
Használjunk virtuális hátteret.
Az emberek figyelme könnyen elterelődik a videohívások során, és a földön heverő piszkos ruhaneműk vagy a háttérben látható lenyűgöző üveg�gyűjtemény foglalkoztatja őket. Kialakíthatjuk a
háttérkörnyezetüket úgy, hogy az szép, rendezett és
kevésbé zavaró legyen, de a legegyszerűbb megoldás az, ha egy Zoom hátteret használunk, ami automatikusan blokkolja, ami körülöttünk van – mondja
Bayer.
Kapcsoljuk be a kamerát.
Ha nem kapcsoljuk be a kamerát a Zoom híváskor, akkor az olyan, mintha egy rossz minőségű
telefonhívást folytatnánk valakivel. A videocsevegés lényege, hogy az emberek lássák egymást, és a
kamera kikapcsolása udvariatlan – mondja Harris.
„A kamera kikapcsolt állapota azt jelzi, hogy vagy
vagy nem vagy felkészülve a beszélgetésre, vagy az
a tervünk, hogy más feladatot végezzünk a megbe-

szélés alatt, ahelyett, hogy teljesen odafigyelnénk”
– teszi hozzá.
Állítsunk be két kezdési időpontot.
Ha Zoom-találkozót tartunk, javasolt beállítani
két kezdési időpontot – egy lazább és egy pontosabb kezdést –, és korán kinyitni a tárgyalófelületet
– mondja Donaldson. A „bejelentkezési idő” 5-10
perccel a pontos kezdési időpont előtt van, és lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy az internethez
csatlakozva bármilyen hibaelhárítást elvégezzenek,
ami esetleg felmerül. (Ha résztvevők vagyunk akkor tervezzünk korán bejelentkezni, függetlenül attól, hogy ezt kérték-e vagy sem.) Ezután, csakúgy,
mint a valós életben, a megfelelő etikett az, hogy
mindenki idejét tiszteletben tartva kezdjük és fejezzük be a találkozót.
Gyakoroljuk a technológiát.
„Jelenleg nincs jó kifogás arra, hogy egy felnőtt ne ismerje a Zoom (vagy más hasonló) platformot” – mondja Bayer. Udvariatlan és rossz benyomást kelt, ha hívás közben próbáljuk kitalálni,
hogyan működik. Ezért, ha nem vagyunk biztosak
benne, szánjunk egy kis időt a találkozó előtt, hogy
megismerkedjünk a technológiával. Nézzük meg a
YouTube-on, vagy jelentkezzünk be egy ingyenes
Zoom-számlára, ahol gyakorolhatjuk a kéz emelését, a csevegést, a képernyő megosztását, a némítást
és más alapvető funkciókat. És nem, a Zoom nem
fog egyhamar megszűnni.
Ne forgassuk a szemünket, még akkor sem, ha
nem a főképernyőn vagyunk.
„A legfontosabb, hogy ne feledjük, hogy mindenki bármikor láthat minket, függetlenül attól, hogy
ki beszél” – mondja Donaldson. Mások megbántásának elkerülése érdekében ne forgassuk a szemünket, ne rázzuk a fejünket bosszúsan, ne nézzünk ki
unottan, ne végezzünk személyes ápolást (fog- vagy
orrpiszkálást), és ne rágjunk rágógumit – mondja.
„Azt gondolnánk, hogy ez nyilvánvaló, de higgyük
el, ez mindig megtörténik” – mondja.
A részvételünk legyen nyilvánvaló.
Személyes találkozón vagy összejövetelen kön�nyebben észrevehető, ha az emberek odafigyelnek
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Mutatkozzunk be mielőtt megszólalunk.
A sok résztvevővel vagy kevésbé ismert személyekkel folytatott Zoom-találkozókon könnyen előfordulhat, hogy nagyon gyorsan összezavarodunk
azzal kapcsolatban, hogy ki mit mond. Kerüljük el
ezt úgy, hogy röviden mondjuk be a nevünket mielőtt hozzászólunk valamihez – javasolja Donaldson. Egy másik módja annak, hogy azonosítsuk magunkat, hogy győződjünk meg arról, hogy az a név,
ami megjelenik a videókockánkban megegyezik a
valódi nevünkkel, nem pedig egy e-mail-cím vagy a
házastársunk neve.

és részt vesznek abban, ami körülöttük történik. Az
olyan digitális platformokkal, mint a Zoom, tudatos erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy
megmutassuk főnökünknek, hogy odafigyelünk
rá, családunknak, hogy hallgatjuk őket, vagy barátainknak, hogy követjük a játék menetét. Ez magában foglalhatja a kamera teljes bekapcsolását, a
kéz felemelését, a szöveges csevegést, a szavazások
használatát és más módszereket – mondja Bayer.
Ha pusztán bólogatunk, vagy mormogunk, hogy
„mmm-hmm”, az helytelen.
Ne használjuk a mikorofont arra, hogy mások
szavába belevágunk.
A valós életben frusztráló, ha valaki közbevág a
beszélgetésben. A Zoom hívás során a beszélgetés
megszakítása dühítő, mert ez azt jelenti, hogy a személy eltéríti a teljes csoportos beszélgetését. „Ha
felkérik, hogy járuljon hozzá, kapcsolja be a mikrofont, majd beszéljen, amikor szót kap” – mondja
Bayer. „Emeljük fel a kezünket, vagy használjuk a
chat-et, ha kérdésünk vagy megjegyzésünk van. Ne
csak egyszerűen kapcsoljuk be a mikrofont, és ne
beszéljünk bele más beszédjébe.”

Források:
• Alkalmazások üzletága: „Zoom Revenue and Usage
Statistics (2020)”
• Karen Donaldson, etikett tanár, kommunikációs és
testbeszéd szakértő és szerző
• Lew Bayer, a Civility Experts vezérigazgatója
• Annette Y. Harris, etikett szakértő, vezetői coach, valamint a ShowUp elnöke és alapítója

15 MÓDSZER AZ INTERNETES
BIZTONSÁG MEGŐRZÉSÉRE
Ma már nagyon kevés cserkészvezető van, aki nem
használja a világhálót. Használata viszont burkolt veszélyekkel jár, amelynek itt 15 fajtáját ismertetjük.
Ahogy a technológia napról napra fejlődik, egyre könnyebb kapcsolatot tartanunk egymással – és
ezáltal sebezhetőbbé válunk. A következőképpen
maradhatunk biztonságban az interneten.
Gondoljuk át az internet használatának számos
módját. Valószínű, hogy a listán szereplő elemek
közé tartozik a banki ügyintézés, a vásárlás, az üzletvitel, a zenehallgatás, az aktuális események követése, valamint a barátokkal és a családdal való
kommunikáció.
Miközben a növekvő kapcsolódási lehetőségek
mindennapi életünk számos vonatkozását megkön�-

nyítik, a lopás, csalás és visszaélés kockázatának is
kitesznek bennünket.
A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal
Trade Commission, FDC) szerint a személyazonosság-lopás az egyik leggyorsabban terjedő bűncselekmény Amerikában, évente közel 10 millió
esettel. És bár nincs biztos mód a megakadályozására, vannak bizonyos óvintézkedések, amelyeket
mindannyian megtehetünk, hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy személyazonosság-tolvajok
áldozatává váljunk.
1. Használjunk biztonságos jelszavakat.
Jelszó létrehozásakor használjuk betűk, számok és
szimbólumok kombinációját. Kerüljük a szótárban
szereplő szavak vagy személyes adatok (például tár8

sadalombiztosítási szám vagy születésnapi dátum)
használatát. Jelszavainkat ne osszuk meg senkivel,
és ne használjuk azokat újra. Bár jó ötletnek tűnhet
a jelszavak újrahasznosítása, ha ugyanazokat vagy
hasonlóakat használunk különböző fiókokhoz – viszont így a hackerek1 könnyebben hozzáférhetnek.
2. Regisztráljunk egy személyazonosságlopás-figyelő szolgáltatásra.
A személyazonosságlopás-figyelő szolgáltatások
figyelmeztethetnek minket a különböző fiókjainkban tapasztalható rendellenes tevékenységekre.
3. Frissítsük a szoftvert2.
Ügyeljünk arra, hogy operációs rendszerünket,
webböngészőnket, víruskeresőnket, kémprogram-elhárítónkat és egyéb alapvető szoftvereinket
naprakészen tartsuk. A legtöbb nagy szoftvercég ingyenes frissítéseket és javításokat biztosít a felhasználók számára, amelyeket letölthetünk.
4. Tudjuk meg, kivel van dolgunk.
Ha valaki azt állítja magáról, hogy egy vállalat
képviselője, és személyes adatok megadását kéri
e-mailben, az ellenőrzés érdekében lépjünk a vállalattal közvetlenül kapcsolatba.
5. Ügyeljünk az URL3-ekre.
Ez az egyik legegyszerűbb módja a biztonság
megőrzésének az interneten. Mindig ellenőrizzük,
hogy a meglátogatott webhely URL-je helyes-e.
A rosszindulatú webhelyek néha eltérő helyesírású vagy más domainnevet4 használnak a számítógép-felhasználók megtévesztésére.
6. Ne nyissunk meg kéretlen e-mail mellékleteket.
A mellékletek néha rejtett vírusokat vagy kódrészleteket tartalmazhatnak, amelyek hozzáférhetnek személyes adatainkhoz, és tudtunk nélkül elküldhetik azokat egy adott személynek. Kapcsoljuk
ki az e-mail mellékletek automatikus letöltésének
beállítását. Az is bölcs dolog, ha a mellékleteket
megnyitásuk előtt vírusirtó szoftverrel mentjük el
és ellenőrizzük.
7. Legyünk óvatosak, hogy mit teszünk ki
(posztolunk) a világhálóra.
A közösségi oldalakon különösen fontos tisztában lennünk azzal, hogy hogyan maradjunk biz-

tonságban az interneten. Korlátozzuk, hogy milyen
személyes adatokat teszünk közzé a közösségi oldalakon és fórumokon, és soha ne tegyük közzé címünket, időbeosztásunkat vagy más olyan információt, amely sebezhetővé tehet bennünket.
8. Adjuk meg a biztonsági beállításokat5.
A közösségi média webhelyének adatvédelmi
beállításaival5 módosíthatjuk, hogy ki tekintheti
meg adatainkat. Sok webhely lehetővé teszi, hogy
a nagyközönség helyett csak bizonyos emberekkel
osszunk meg információkat.
9. Webböngészés közben csak biztonságos hálózatokat használjunk.
Amikor mobileszközön csatlakozunk az internethez, győződjünk meg arról, hogy olyan hálózatot
használunk, amelyet ismerünk és amelyben megbízunk. A nem biztonságos hálózat használata lehetővé teszi, hogy a hálózaton bárki más tetszés szerint
lekérje adatainkat.
10. Ne bízzunk az ismeretlen linkekben.
Ne kattintsunk rá ismeretlen vagy furcsa linkekre6 (kapcsolatokra), és ne válaszoljunk e-mailben
vagy SMS7-ben küldött gyanús kérdésekre, melyeknek ismeretlen a feladója.
11. Csak megbízható alkalmazásokat (appokat8) töltsünk le.
Amikor alkalmazásokat töltünk le számítógépünkre vagy mobileszközünkre, ne felejtsük el
azokat megbízható online piacterekről beszerezni,
például az Apple App Store vagy a Google Play
áruházból.
12. Kövessük nyomon, hogy kik tárolják adatainkat.
Hozzunk létre egy listát vagy táblázatot, amelyben
nyomon követhetjük azokat a webhelyeket, amelyeken
fiókokat hoztunk létre, különösen azokat, amelyek a
hitelkártya-adatainkat tárolják. Töröljük a fiókprofilokat azokról a webhelyekről, amelyeket már nem használunk. Minél kevesebb helyen tárolják az adatainkat,
annál könnyebben azonosítható egy jogsértés forrása.
13. Ne osszuk meg wifinket9.
Bár a wifi-kapcsolat megosztása a szomszédokkal nagyvonalúnak tűnhet, lelassíthatja az internet
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sebességét, és lehetővé teszi a többi felhasználó számára, hogy a számítógépünkön mindent lásson.
14. Használjuk óvatosan a megosztott számítógépeket.
Soha ne adjunk meg bizalmas információkat nyilvános vagy megosztott számítógépen, mivel az utánunk jövő bármely felhasználó azokhoz hozzáfér.
Ezenkívül ellenőrizzük, hogy nem hagyott-e benne
pendrájvot10 vagy lemezt egy korábbi felhasználó.
Ezek az eszközök felhasználhatók tevékenységeink
nyomon követésére és minden olyan információ tárolására, amelyet megadunk.
15. Védjük meg mobileszközeinket.
A vírus- és kémprogram-elhárító szoftverek nem

csak saját számítógépünkhöz valók. Töltsünk le biztonsági szoftvert okostelefonunkra a rosszindulatú
programok elleni védelem érdekében.
***
Tartsuk szem előtt ezeket a tippeket a napi internethasználatunk folyamán, és ezáltal biztonságban
érezhetjük magunkat az interneten.
Ha le szeretnénk iratkozni az e-mailek fogadásáról, győződjünk meg arról, hogy a leiratkozási webhely biztonságos. Ellenkező esetben ne törődjünk
vele, és csak töröljük ezeket az e-maileket. Apple
termék használatánál a címet letilthatjuk. □
YourAAADaily inetrnetes újság nyomán, Albert
Sára tollából, 2021. október 8. □

_______________

Hacker: olyan személy, aki gyakorlati számítógépes ismeretekkel rendelkezik, de gyakran olyan személyekre utal,
akik képességeiket a kiberbiztonság megsértésére használják.
2
Szoftver: (az angol software szóból magyarosítva) alatt a legszűkebb értelemben elektronikus adatfeldolgozó
berendezések (például számítógépek) memóriájában elhelyezkedő, azokat működtető programokat értünk.
3
URL (Uniform Resource Locator): az egységes erőforrás-kereső rövidítése, egy adott egyedi erőforrás címe a
weben.
4
Domain: a számítógépek (kiszolgálók) azonosítására szolgáló névtartomány, az Internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés.
5
Beállítás (angolul itt configuration): úgy határozza meg a számítógépes rendszert vagy annak egy elemét, hogy az
alkalmas legyen egy meghatározott feladatra.
6
Link: egy olyan kapcsolat, amelynek segítségével egyik honlapról a másikra juthatunk.
7
SMS (short message service): rövid szöveges üzenetek küldésére szolgáló rendszer egyik mobiltelefonról a másikra vagy számítógépről mobiltelefonra.
8
App: alkalmazás, különösen a mobileszközre a felhasználó által letöltött alkalmazás megnevezése.
9
Wifi: Olyan technológia, amely rádióhullámok segítségével teszi lehetővé az internethez való csatlakozást.
10
Pendrájv (pendrive: angolból magyarosítva; flash meghajtó, cserélhető eszköz): kisméretű, flashmemóriát tartalmazó elektronikus eszköz, amely adatok tárolására vagy számítógépek, digitális fényképezőgép stb. közötti átvitelére
szolgál. A USB (universal serial bus) viszont a számítógépek perifériás eszközökkel való összekapcsolására szolgáló
technológia. A két kifejezést néha felcserélhetően használják.
Egyéb félreértett szakkifejezések magyarázata
1. Emoji: Használtál valaha szmájlit (smiley) egy szöveges üzenetben? A japán eredetű emojik miniképek vagy
karakterek, amelyek a gondolataink és érzéseink kifejezésére szolgálnak.
2. Felhő: Az interneten láthatatlanul futó adattároló szolgáltatások, amelyek a fizikai eszközök helyett állnak rendelkezésre. Ezek segítségével bárhonnan, ahol elérhető az internet, nézhetjük a Netflixet, vagy éppen használhatjuk a
Gmailt is.
3. Optikai szál: Az optikai szál a telefonkábelek hatékonyabb változata. Fénysugár segítségével egy üveg- vagy
műanyag csövön keresztül továbbítható a kódolt információ. A szálak külön-külön az emberi hajszál tizedénél is vékonyabbak, mégis 25 000 telefonhívásnak megfelelő adatmennyiséget tudnak egyszerre továbbítani.
4. A Dolgok Internete (Internet of Things, IoT): Interneten keresztül egymáshoz kapcsolt eszközökből álló hálózat,
amely lehetővé teszi, hogy az okostelefonok, okostévék vagy akár az okos háztartási berendezések kommunikáljanak
egymással, ezáltal könnyebbé tegyék az életünket.
1
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ISMÉT A KORONAVÍRUSRÓL
Múlt számunkban fontos tanácsokat közöltünk a
koronavírus kezeléséről, illetve a maszk viselésének fontosságáról. Még mindig sokan – köztük számos cserkészvezető és cserkészszülő is – félreértik
vagy nem akarják tudomásul venni a járványnak a
súlyosságát, nem látják a veszélyét.
Az idő múltával a szakemberek, tudósok és kutatók újabb védőeszközökre találnak.
Azonban a vírus elleni vakcinákkal való beoltások és az egyéb elővigyázatosságok ellenére, a
vírus továbbra is terjed. E számunkban további védekezési módszereket közlünk, az oltás fontosságát
kiemelve, ahogyan azt a tudományos felmérések
továbbra is kimutatják. Egyben felhívjuk a figyelmet a világhálón keringő vírus körüli sok álhírre is.
Megfontolás céljából lássuk az innen-onnan összeszedett különböző adatokat, statisztikákat, javaslatokat, és tanácsokat.

Ugyanakkor a Pfizer szerint a COVID-19 kezelésére szolgáló kísérleti tabletta hatásosnak tűnik az
omikron változat ellen.
A vállalat azt is közölte, hogy tanulmányának
teljes eredményei megerősítették a tabletta ígéretes
korai eredményeit a vírussal szemben: a gyógyszer
89%-kal csökkentette a kórházi kezelések és halálozások együttes számát a magas kockázatú felnőttek
körében, ha röviddel a COVID-19 kezdeti tüneteit
követően vették be.3
Az Országos Élelmezési és Gyógyszerészeti Intézet (FDA) sürgősséggel engedélyezte otthoni kezelésre a Pfizer amerikai gyógyszergyár Covid-19
elleni, szájon át bevehető gyógyszerét a 12 év feletti
korosztály részére.
Az egekbe szökött az áttöréses COVID-19 fertőzések aránya a teljesen beoltottak között, ami hozzájárult
a koronavírusos fertőzések számának növekedéséhez.

Fontos lépést tartanunk a járvány terjedéséről és
az az elleni védekezéséről. Az angol nyelvterületeken élők a YouTube-on, a „Get the latest information from the CDC about Covid-19” címen tájékozódhatnak. Magyarul naprakész tudnivalók a koronavirus.gov.hu-n találhatók.

Az áttöréses fertőzések előfordulása nem jelenti
azt, hogy a vakcinák nem hatásosak.
Az omicron kétszer, háromszor gyorsabban terjed,
mint a delta-változat, mivel a vakcinák hatása idővel
elmúlik, és szükségessé teszi a megerősítő oltást az
immunitás növelése érdekében. Az omicron elleni
védelemhez most megerősítő oltásra van szükség
– és még ez sem elég a fertőzés terjedésének teljes
blokkolásához. Az egészségügyi tisztviselők egyetértenek abban, hogy a védőoltás, különösen a harmadik megerősítő oltással, nagy mértékben csökkenti a
kórházi kezelésre szorulók vagy a halál kockázatát.4
Két új brit tanulmány utalt arra, hogy az omicron
vírus viszont enyhébb, mint a delta verzió.

A vakcinák továbbra is segítenek elkerülni a
súlyos betegségeket és a halált.
Egy közelmúltban készült tanulmány kimutatta, hogy a korábban koronavírus-fertőzött, be nem
oltott felnőttek 5,49-szer nagyobb valószínűséggel
fertőződtek meg, mint a Pfizer-BioNTech vagy a
Moderna oltásban részesülők.1
A CDC tisztviselői szerint az adatok azt mutatják,
hogy a Covid-19-es esetek száma és a kórházi kezelések száma hét-tizenegyszer magasabb a 12-17
éves, be nem oltott fiatalok körében, mint a beoltott
serdülőknél.2
Egy 2021. december 14-én közzétett nagyszabású
dél-afrikai elemzés szerint a kétadagos Piz/BioNTech oltás mindössze 33%-os védelmet biztosít a koronavírus omicron változata által okozott fertőzés
ellen, de 70%-os védelmet a kórházi kezelés ellen.

Az amerikai Egészségügyi Minisztérium adatai
alapján a be nem oltottak több mint 12-szer nagyobb eséllyel kerülnek kórházba, mint a teljesen
beoltottak.5
Végezetül, érdemes egy amerikai újságban megjelent ide vonatkozó cikkben egyik olvasó hozzászólását megfontolnunk:
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A vakcinaelleneseknek követniük kell a tudományt6
Nagyon hálás vagyok, hogy a szüleim és nemzedékük nagy része nem volt vakcinaellenes Rubeola,
mumpsz, kanyaró, és gyermekbénulás megtizedelte volna hazánkat. [„Változatos esetek világszerte
felbukkannak”, a Newsday-ben, 2021. nov. 29-én
megjelent cikkre utalva.].
Szerencsére szüleim hittek a tudományban és a józan ész és bizalom alapján döntöttek, bár a tudomány
akkor még nem volt olyan fejlett, mint manapság.

Sajnos a mai szülők közül túl sokan nem értik és
nem hisznek a tudományban, és nem bíznak semmiben, amit nem olvasnak szűk közösségi médiájukon.
Nehéz elhinni, hogy az emberek azt mondják,
hogy nem akarnak a testükbe valami ismeretlent belevinni, hanem hajlandók bevenni a lóféregtelenítőt7,
mert egy internetes blogger8 szerint ez jó ötlet. □
Fischer Viktor cscst.

Az Egyesült Államok fertőző betegség fő specialistája szerint a COVID-19 miatt elhunytak
99,5%-át nem oltották be, állapították meg 2021. júliusában. Az embereknek különösen aggódniuk kell a delta-variánsok számának növekedése miatt, amelyek ellen a jelenlegi oltások megvédhetnek.
_______________
1
Max Boot: „When did QB Rodgers football celebrity get his PhD in epidemiology? In Opinions, The Washington
Post, 2021. nov. 14. („Mikor szerezte meg QB Rodgers, az amerikai futbal híressége, a PhD-t epidemiológiából?”)
2
The Washington Post Weekly, 2022. jan. 9.
3
The Associated Press: Study: Pfizer shots shield 33% vs. variant. („Tanulmány: A Pfizer vakcinák 33%-os védelmet nyújtanak a változathoz képest”). Newsday, 2021. dec. 15.
4
Robert Brodsky: Breakthrough cases add to LI covid spike. („Az áttörő esetek növelik a Long Island-covid-csúcsot.”), Newsday, 2021. dec. 24.
5
Bart Jones: Lack of tests irks LIers [Long Islanders] as rate of positivity soars” („A tesztek hiánya bosszantja a
Long Island-i lakókat, mivel a fertőzöttek aránya növekszik.”), Newsday, 2021. dec. 24.
6
Anti-vaxxers should follow the science, Newsday, 2021. nov. 29.
7
A levélíró az ivermectinre utal
8
Blogger: angol eredetű, internet szleng; olyan személy, aki webnaplót, blogot ír.

*****

Tudod-e, hogy
● Budapest alatt van a világ legnagyobb geotermikus barlangrendszere.
(A Pál-völgyi, Mátyás-hegyi és Szemlő-hegyi, József hegyi, Ferenchegyi barlangok stb.)
● A Föld nagyvárosai közül itt van a legtöbb gyógyfürdő. Széchenyi Fürdő, Császár Fürdő,
Lukács Fürdő stb.). Budapest a „fürdők fővárosa” címet immár több mint 80 éve viselheti, mivel 1937-ben a Nemzetközi Fürdőszövetség örökös székhelyének választották. A világ egyetlen
olyan nagyvárosa, amely 123 termálforrással rendelkezik, ami körülbelül 80 millió liter ásványi
anyagokban bővelkedő vizet áraszt magából – méghozzá egyetlen nap alatt!
Tudod-e, hogy
a méhek és más beporzók – a lepkék, bogarak és egyebek – számának csökkenése egy
újabb jele annak, hogy egy bolygó stresszhelyzetben van, beleértve a felmelegedő éghajlat miatt
elveszett vagy megváltozott ökoszisztémákat. A Nemzetközi Természetvédelmi Unió szerint Európában 10 méhfaj közül legalább egyet – amelyek közül néhány sehol máshol nem létezik – a
kihalás fenyegeti. Az emberi fogyasztásra szánt fő növények akár 70%-a rovarbeporzástól függ.
12

I.
MIÉRT VAN SZÜKSÉGE A TELJESEN
BEOLTOTT EMBEREKNEK MINDENHOL A
MASZKVISELÉSRE?
Írta: Amanda Gardner1. Megjelent a Reader’s Digest 2021. október 14-i számában. Kivonatosan közölve.
A fertőzött, beoltott emberek is terjeszthetik a
vírust
Bárki, akinek a COVID-19-tesztje pozitív, akár
beoltott, akár nem beoltott, továbbra is továbbadhatja a vírust. Ez igaz, függetlenül attól, hogy vannak-e
tünetei, vagy sem – mondja Dr. Kullar. És a Delta
sokkal, de sokkal fertőzőbb, mint a korábbi törzs.
A fertőzött személy orrában és torkában lévő vírusrészecskék száma több mint ezerszer magasabb
a Delta esetében. A nagyobb vírusszám könnyű terjedést jelent.
A vakcina egyes embereket nem véd teljes
mértékben
A vakcinák nem mindenkinél működnek egyformán jól. A legyengült immunrendszerűek nem
kapnak megfelelő védelmet. Ezért az országos Élelmiszer- és Gyógyszerészeti Intézet 2021 augusztusában engedélyezte a harmadik adag Pfizer vagy
Moderna használatát az ebbe a kategóriába tartozó
emberek számára.
Ha a teszt pozitív a SARS-CoV-2-re, az oltási
státusztól függetlenül megfertőzhetünk valakit,
akinek ebből kifolyólag nagyobb az esélye, hogy
súlyosan megbetegszik.
Az vakcinák idővel kevésbé hatékonyak
2021 szeptemberében az FDA engedélyezte a Pfizer-BioNTech-vakcina megerősítő oltását azok számára, akik bizonyos kritériumoknak megfelelnek.
A maszkok hatékonyak
Erről mar az előző számban irtunk, itt megerősítjük a leírtakat.
Több tanulmány is megerősíti, hogy a maszkok
lassítják a COVID-19-fertőzés terjedését. Senki
sem tudja pontosan, milyen mértékben, de a kutatások szerint a csökkenés akár 70%-80% vagy még
annál magasabb is lehet. De ehhez a megfelelő
maszk kell, és azt helyesen kell viselni.
„A maszk illeszkedése kulcsfontosságú, még
textilmaszk esetén is” – mondja Dr. Balkus. Ez azt
jelenti, hogy „biztosítani kell, hogy szorosan illeszkedjen az orrnyergéhez és az áll alá. Fontos, hogy

Tartsunk lépést a COVID-19-frissítésekkel
A Centers for Disease Control and Prevention
(CDC, Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ) azt javasolja, hogy a teljesen beoltott emberek
nyilvános, beltéri környezetben csak olyan területeken viseljenek maszkot, ahol „jelentős vagy magas
a fertőzési arány”.
A CDC Covid Adatkövető – 2021. október 11-i
állapota – szerint azonban az USA lakósságának
96,3 százaléka jelentős vagy magas fertőzési arányt
mutat. Ez azt jelenti, hogy amennyiben teljesen beoltottak vagyunk, maszkot kell viselnünk a beltéri
nyilvános helyeken, függetlenül attól, hogy hol tartózkodunk. A maszkjavaslat soha nem maradhat el
a be nem oltottak számára, ezért a 2 éven felüli beoltatlanoknak, a beltéri nyilvános helyeken mindig
maszkot kell viselnünk.
A COVID-19 továbbra is nagy veszélyt jelent
Az esetek száma csökken, de a Delta változat miatt
e számok még mindig magasabbak, mint a járvány
bármely más idejében, kivéve tavaly télen.
A beoltott emberek is megfertőződhetnek
A három létező COVID-19 vakcina továbbra is
hatékony a Delta változat ellen, de nem annyira hatékony, mint a vírus eredeti törzse ellen.
Ez azt jelenti, hogy akkor is megfertőződhetünk
és megbetegedhetünk, ha már megkaptunk egy
Johnson & Johnson-oltást, vagy két Pfizer- vagy
Moderna-oltást. Ezeket áttöréses fertőzéseknek nevezik. (Az utolsó COVID-19 oltás után két héttel
teljesen beoltottnak számítunk.)
Bár az áttöréses fertőzések általában viszonylag
enyhék a beoltott embereknél, összehasonlítva a be
nem oltottakkal, ezek súlyosak lehetnek. „Az áttörések továbbra is aggodalomra adnak okot” – mondja
Ravina Kullar, a PharmD, az Infectious Diseases
Society of America munkatársa és a UCLA David
Geffen Orvostudományi Karának adjunktusa.–
„Láttam áttörést jelentő fertőzéseket, ahol embereket kórházba szállítottak, és még mindig nem ismerjük a COVID utáni szövődmények kockázatát.”
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ne legyenek nagy hézagok benne.”
A sebészeti és az N95-ös vagy KN95-ös maszkok
jók, de legalább két réteg pamut vagy pamutkeverékből tevődjenek össze, mondja Dr. Balkus.

„Légáteresztőnek kell lennie, az orr és az áll körüli rések nélkül” – mondja. – Fontos, hogy kényelmes legyen. □

_______________

Amanda Gardner szabadúszó egészségügyi riporter, akinek írásai megjelentek többek között a cnn.com,
health.com és a WebMD oldalakon.
1

II.
A GYERMEKEK SZÁMÁRA BIZTONSÁGOS A
COVID-19 ELLENI OLTÁS
Írta: Dr. Charles Schleien, a New York állambeli Hofstra/Northwell-i Barbara és Donald Zucker
Orvostudományi Iskola gyermekgyógyászati tanszékének

vezetője. A Food and Drug Administration (FDA
– Élelmiszer- és Gyógyszerészeti Intézet) engedélyezte a Pfizer COVID-19 vakcina használatát 5 és 11 év
közötti gyermekek számára. Az oltás az USA-ban 2021 november elejétől kezdve államilag is jóváhagyott,
ám egyre több országban hasonló a helyzet, mint pl. Magyarországon is. A cikk megjelent a „Newsday”
2021. november 4-i számában. Kivonatosan közölve.
A szülők aggodalma kisgyermekeik beoltása miatt indokolatlan
A Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina jóváhagyása 5 és 11 év közötti gyermekek számára döntő
lépés a családok vírus elleni védelme és terjedésének lassítása felé.
Annak ellenére, hogy az adatok azt mutatják,
hogy biztonságos a gyermekek védőoltása, a szülők
közel háromnegyede továbbra is tétovázik – és ez
egy olyan akadály, amelyet a társadalomnak le kell
győznie, ha lassítani akarjuk a COVID-19 terjedését, és végül meg akarjuk szüntetni.
A szülők elmondták, hogy aggodalmaik közé
tartoztak a hosszú távú mellékhatások, a rövidebb
ideig tartó oltási reakciók és a tinédzsereknél előforduló ritka szívizomgyulladás.
Ezek a szülői gondolatok és aggodalmak előre
láthatóak voltak annak alapján, amit országosan tapasztaltunk a 12 és 17 év közötti oltásra jogosult
gyermekek szüleitől, ahol a gyerekek alig 60%-a
kapott egy adagot. Csak körülbelül a fele teljesen
beoltott.
A valóság a gyermekek számára az, hogy a COVID-19 elkapásával járó kockázatok meghaladják a
védőoltással járó kockázatokat. Bár a felnőtteknél

kisebb arányban betegedtek meg súlyosan a gyerekek a COVID-19-ben, és több mint 600-an haltak
meg országszerte.
A kockázatok nagyobbak az alapbetegségben
szenvedő gyermekek esetében is, mint az elhízás,
az asztma, bizonyos szívbetegségek és a cukorbetegség.
A beoltott gyerekek elkerülték a COVID-19 súlyosabb eseteit, és kevesebb mellékhatásuk volt,
mint a felnőtteknél. Volt néhány szívizomgyulladásos eset, de ezek enyhék és gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel könnyen kezelhetők voltak, és
olyan arányban fordulnak elő, amely eltörpül a
COVID-19 miatti gyermekek kórházi kezelésének
aránya mellett.
Végezetül, gyermeke beoltásával mindenki biztonságban lesz a háztartásban, különösen azért,
mert országszerte az új COVID-19-es esetek mintegy 25%-a gyermek. A gyerekek iskolában vannak,
társasági eseményeken vesznek részt és barátokkal
találkoznak. Visszatértek az élethez, és ezzel együtt
jár annak a kockázata is, hogy hazahozzák a COVID-19-et. (A cikk megjelenése után ez sok helyen
meg is történt. A szerk.) □
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III.
MEGDÖBBENTŐ COVID-19 STATISZTIKA: A
HALDOKLÓ AMERIKAIAK 98-99%-A NINCS BEOLTVA
Az Associated Press új adatelemzése arra a következtetésre jutott, hogy azoknak akik nincsenek beoltva nagyobb az esélyük hogy meghaljanak mint azok,
akik azt választották, hogy beoltassák magukat.
Az elemzés 2021 májusában jelent meg, és a
COVID-19 betegséggel összefüggő halálozásokat
vizsgálja beoltott és be nem oltott egyéneket összehasonlítva – a beoltott emberek mindössze 0,8%-a
(150) felelős a májusi 18 000 COVID-19-halálért.
Ezzel a megdöbbentő statisztikával Andy Slavitt,
a Biden-adminisztráció COVID-19 járvány elleni
védekezésért felelős operatív csapat koordinátora
és ideiglenes vezető tanácsadója érvelt, és közölte hogy a koronavírusban meghalt amerikaiak 9899%-a nincs beoltva.
„A járvány még nem ért véget” – mondta Dr.
Shelley Nuss, az Augusta University/University of
Georgia Medical Partnership* Campus dékánja. Az
esetek száma az Egyesült Államokban növekszik,
nagyrészt a különösen fertőző delta törzs miatt.”
„Az adatok azt mutatják, hogy szinte minden
súlyos betegségben szenvedő, kórházi kezelésben

részesülő vagy a COVID-19 miatt elhunyt személy
beoltatlan egyén volt” – mondta Nuss.
Dr. Rochelle Walensky, a CDC igazgatója szerint
a vakcina annyira hatékony, hogy „jelenleg szinte
minden COVID-19 okozta haláleset, különösen a
felnőttek körében, teljesen megelőzhető”.
A szakértők azt remélik, hogy ez a megdöbbentő
számú, egyoldalú haláleset ráébreszti az embereket
arra, hogy minél többen beadassák a védőoltást. □
Forrás: https://medicalpartnership.usg.edu1
_______________
*
Az AU/UGA Medical Partnership az Augusta Egyetem és a Georgiai Egyetem közötti partnerség. A Georgia
Egyetemi Rendszer tagja.

Egy közelmúltban készült tanulmány kimutatta, hogy a korábban covid-fertőzött, be nem oltott
felnőttek 5,49-szer nagyobb valószínűséggel fertőződtek meg, mint a Pfizer-BioNTech vagy a Moderna oltásban részesülők. [„Mikor szerezte meg QB
Rodgers epidemiológiából a doktorátusát?”, Newsday, 2021. nov. 14.].

IV.
MIÉRT NE HASZNÁLJUK AZ IVERMECTINT A
COVID-19 KEZELÉSÉRE VAGY MEGELŐZÉSÉRE?
A cserkészeten belül is elterjedt as a tévhit, hogy az ivermectin használható a COVID-19 elleni
védekezésre. Az amerikai Food Drug Administration (FDA – az Egyesült Államok Élelmiszer- és
Gyógyszerészeti Intézete) által kiadott közlemény fényt vet ennek a káros hatására. Megjelent a https://
www.fda.gov honlapon. Kivonatosan közölve.
A betegség miatt bekövetkezett halálesetek száma alapján talán nem meglepő, hogy egyes fogyasztók az FDA által nem jóváhagyott vagy nem engedélyezett gyógyszerekhez fordulnak.
Az FDA egyik feladata gondosan értékelni a
gyógyszerrel kapcsolatos tudományos adatokat,
megbizonyosodva arról, hogy az biztonságos és
hatékony egy speciális felhasználásra. Egyes esetekben rendkívül veszélyes lehet olyan gyógyszer
használata a COVID-19 megelőzésére vagy kezelé-

sére, amelyet nem hagyott jóvá az FDA, vagy amely
nem kapott sürgősségi felhasználási engedélyt az
FDA-tól.
Úgy tűnik, hogy egyre nagyobb az érdeklődés
az ivermectin nevű gyógyszer iránt, amelyet a COVID-19 megelőzésére vagy kezelésére használnak.
Az ivermectin bizonyos állati formáit, például önthető, injekciózható, paszta és „drench”-et engedélyeztek az Egyesült Államokban az állatok parazitáinak kezelésére vagy megelőzésére. Embereknél az
15

ivermectin tabletták nagyon specifikus dózisokban
engedélyezettek egyes parazita férgek kezelésére,
és vannak lokális készítmények (bőrre) a fejtetvek
és a bőrbetegségek, például a rosacea1 kezelésére.
Az FDA azonban számos jelentést kapott olyan
betegekről, akiknek orvosi ellátásra volt szükségük,
beleértve a kórházi kezelést is, miután az állatoknak
szánt ivermectinnel öngyógyítást végeztek.
Amit az ivermectinről tudnunk kell
• Az FDA nem engedélyezte vagy hagyta jóvá
az ivermectin használatát a COVID-19 megelőzésére vagy kezelésére emberekben vagy állatokban.
Az ivermectin emberi felhasználásra engedélyezett
egyes parazita férgek és fejtetvek által okozott fertőzések és bőrbetegségek, például rosacea kezelésére.
• A jelenleg rendelkezésre álló adatok nem mutatják, hogy az ivermectin hatékony lenne a COVID-19 ellen. Folyamatban vannak a klinikai vizsgálatok, amelyek az ivermectin tablettákat értékelik
a COVID-19 megelőzésére vagy kezelésére emberekben.
• Nagy dózisú ivermetin bevétele veszélyes.
• Ha egészségügyi szolgáltatónk ivermectin receptet ír fel, váltsuk ki törvényesen, például gyógyszertárból, és vegyük be pontosan az előírás szerint.
• Soha ne használjunk állatoknak szánt gyógyszereket önmagunkon vagy más embereken. Az állati
eredetű ivermectin termékek nagyon különböznek
az emberek számára engedélyezett termékektől. Az
állati ivermectin alkalmazása a COVID-19 megelőzésére vagy kezelésére emberekben veszélyes.
Mi az Ivermektin és hogyan kell alkalmazni?
Az állati ivermectin egyes formáit jóváhagyták
a szívférgesség megelőzésére és bizonyos belső
és külső paraziták kezelésére. Fontos megjegyezni, hogy ezek a termékek eltérnek az embereknek
szánt termékektől, és csak akkor biztonságosak, ha
az előírásoknak megfelelően állatokon használják.
Mikor lehet veszélyes az ivermectin szedése?
Az FDA nem engedélyezte vagy hagyta jóvá az
ivermectint a COVID-19 kezelésére vagy megelőzésére emberekben vagy állatokban. Az ivermectin
nem bizonyult biztonságosnak vagy hatékonynak
ezekben a javallatokban.
Rengeteg téves információ kering a világhálón,
és talán hallottuk már, hogy rendben van, ha nagy
adag ivermectint szedünk. Ez helytelen.

Még az engedélyezett emberi felhasználásra
szánt ivermectin szintje is kölcsönhatásba léphet
más gyógyszerekkel, például vérhígítókkal. Az
ivermectin túladagolható, ami hányingert, hányást,
hasmenést, hipotenziót (alacsony vérnyomás), allergiás reakciókat (viszketés és csalánkiütés), szédülést, ataxiát (egyensúlyi problémák), görcsrohamokat, kómát és akár halált is okozhat.
Az állatoknak szánt ivermectin termékek különböznek az embereknek szánt ivermectin termékektől
Egyrészt az állati drogok gyakran erősen koncentráltak, mert nagy állatok, például lovak és tehenek esetében használják őket, amelyek sokkal
nagyobb súlyúak, mint mi – egy tonnával vagy még
többel. Az ilyen nagy dózisok rendkívül mérgezőek
lehetnek az emberre. Ezenkívül az FDA nem csak
a hatóanyagok biztonságossága és hatékonysága,
hanem az inaktív összetevők szempontjából is felülvizsgálja a gyógyszereket. Az állatoknak szánt
termékekben található sok inaktív összetevőt nem
értékelik az emberekben való felhasználásra. Vagy
sokkal nagyobb mennyiségben szerepelnek, mint
az emberekben használtak. Egyes esetekben nem
tudjuk, hogy ezek az inaktív összetevők hogyan
befolyásolják az ivermectin felszívódását az emberi
szervezetben.
Lehetőségek a COVID-19 megelőzésére és kezelésére
A COVID-19 terjedésének korlátozására a leghatékonyabb mód a COVID-19 elleni védőoltás beszerzése, amikor az elérhető, és követi a CDC jelenlegi útmutatásait.
Beszéljünk egészségügyi szolgáltatónkkal az
elérhető COVID-19 vakcinákról és kezelési lehetőségekről. Az egészségügyi előzményeink alapján
szolgáltatónk segíthet meghatározni számunkra a
legmegfelelőbb megoldást. □
_______________
Mi a rosacea? Az orron, az orcákon, az állon és a
szemek körül a bőr kivörösödik, égő érzés kíséretében
gyulladt lesz. Később értágulatok, gyulladt, gennyet
tartalmazó csomók keletkeznek a faggyúmirigyek környékén, az arcon, nyakon.
1
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JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK 7
ÉVSZÁZADDAL EZELŐTT
Boldogkő várba1 belépéshez, egy előző nagy járvány idején, ezelőtt 672 évvel:
A 7-es pontra figyeljünk! Kihagyhatatlan!
4. Várfalakon belül egymástól tisztes távolság
tartassék! Az engedetlenekre három botütés méressék, a makacskodókat az árokba vessék!
5. Az árnyékszék7 és a járások8 mocsoktól, szeméttől minden órában megtisztíttassék, a tyúkszar
mészporral beszórassék!
6. Hajnalhasadtán a várnép tartozik kezet és arcot
mosni borral, vagy rózsaecettel9, végül az egész testét megtisztítani szivaccsal!
7. A várnép köteles naponta háromszor egy kupicával gönci barack nektáriumot fogyasztani, ennek
betartását a pestisdoktor személyesen tartozik felügyelni!
8. Ha valakit engedetlenségért meg kell büntetni
(kivéve, ha paraszt) előtte a várnak kapitánya vagy
az úrnő értesítessék!
Kelt a nagy pestisjárvány idején, az Úr 1349. esztendejében, Szent György havának utolsó napján,
Boldogkő várában. □ Beküldték, egymástól függetlenül: Kapeller János és Kiss Eszter.

1. Jószándékú idegen a főkapun bebocsátassék,
ellenben ki a falakat meghágja2, megpálcáztassék és
tömlöcbe3 vetessék!
2. Messzi vándor a pestisdoktor által alaposan
megvizsgáltassék, királyi passzusa4 felmutassék, a
kapupénz annak rendje, s módja szerint beszedessék!
3. Kórságra gyanús atyafi a várkapun be ne engedtessék, ám elbocsátás előtt tömjénfüsttel5 fertőtleníttessék! Ennek betartásáért a strázsák6 fejükkel
felelnek!

_______________

Boldogkőváralja község Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönci járásában, Miskolctól 52 kilométerre északkeletre,
a Zempléni-hegység nyugati részén, a Hernád völgyének peremén. A megye Észak-Magyarország régiójában van,
határos Szlovákiával.
2
meghág – magasabb helyre, hegyre lassan lépdelve fölmegy
3
tömlöc olyan hely, ahol a bűnözőket tartják, amíg a büntetésüket töltik; börtön
4
passzus – útlevél, személyazonosságot igazoló irat
5
tömjénfüst – a tömjénnek sajátos, kellemes illatú füstje. A tömjén a fűszerszagúak rendjébe, a balzsamfafélék családjába tartozó, – főként templomokban – füstölőszerül használt mézgás gyanta
6
strázsa, strázsás – őr
7
árnyékszék – gödör fölé épített illemhely; egy belül kerek kivágású ülőkéjű, minden oldalról zárt kis helyiség, ... kerti
vécé. Szinonimák: illemhely, klozet, latrina, mellékhelyiség, budi ...
8
járás - a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, települések meghatározott csoportját magába foglaló
közigazgatási területi egység Magyarországon
9
rózsaecet - ecet, melyet száraz rózsalevelekből csinált ágyra töltenek, s mely ennek szagát, illatát magába vette
1
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KÉT VÁROS CSAPATAINAK
ÉRDEKES ÉS EGYEDÜLÁLLÓ PROGRAMJA
Amikor a szülőből egy napra cserkész lesz
2021 május végén a garfieldi 6. sz. Gábor Áron
és a 38. sz. Rozgonyi Cicelle csapatok cserkészszülői egy valódi cserkészfoglalkozáson vehettek
részt. A szülői program a New Jersey-i High Point
State Parkban tartott csapatközti kirándulás része
volt, 75 cserkész részvételével. A szülők betekintést
nyertek a cserkész próbaanyagba és módszertanba,
ahol 18 szülő megtanult iránytűt használni, útjeleket
felismerni, és szókincset fejleszteni. Miután megtanulták az iránytű betájolását, egy kis akadálypályát
állítottak össze, ahol a törökök elől elrejtett aranypénzeket kellett megkeresniük.
Garfieldben a vezetők igyekeznek a szülőkkel
sokat foglalkozni, hogy betekintést nyerjenek a
cserkészetbe, mivel sokan közülük soha nem voltak
cserkészek. Az ilyen programok a közösséget is erősítik, a szülők bevonása erősíti a csapat munkáját és
a vezetők iránti megértést. Követendő példa!
A szülői program összeállítását Marshall Tamás
cscst. III. kerületi parancsnok, ifj. Varga Lászlóné
Pándi Réka cst. és Dorogi Zoltánné Sándor Anna
cst. végezték. Részletes beszámoló a Magyar Cserkész Hírek 2021/3. számában olvasható. □

Cserkésztábor a Grand Canyon Nemzeti
Parkban
Jelentős sikerként könyvelhető el a Hollywood-i
17. sz. Könyves Kálmán vegyescserkészcsapat 41
résztvevővel tartott csapattábora, ahol cserkészek,
vezetők, és szülők is részt vettek, a Grand Canyon
Nemzeti Parkban. A Grand Canyon Nemzeti Park
Arizona államban van, az Egyesült Államok 15.
legrégebbi nemzeti parkja. Az UNESCO 1979-ben
világörökségi helyszínnek minősítette. A park központi látványossága a Grand Canyon.
A 17-esek voltak az első magyar cserkészek akik
hivatalosan cserkésztábort rendeztek a Grand Canyon-ban. Ezzel beírták magukat nemcsak a külföldi- de az összmagyar cserkészet történelmébe.
A 2021. május 27. és 31. között megtartott tábor
csúcspontja a ‘túlélési’ portyák voltak, amelyen
szinte mindenki részt vett. Kimagasló eseményként
említhető az egyik 12 fős csoport, amely egy nap
alatt le- és felportyázott a Grand Canyon-ban, ezt
tikkasztó sivatagi hőségben! Részletes beszámoló
olvasható a Magyar Cserkész Hírlap 2021/3. számában. □

Az Amerikai Cserkészszövetség (Boy Scouts of America - BSA)
bemutatja az „Állampolgárság a társadalomban” címmel
a legújabb próbajelvényét
A Boy Scouts of America (új nevén Scouts BSA, Amerikai Cserkészszövetség)
2017 óta hivatalosan bevezette az első új próbajelvényt, 2021. november 1-jén. A
neve Állampolgárság a társadalomban (Citizenship in Society), ami lehetővé teszi
a cserkészek számára, hogy többet tanulhassanak a világunkról, azáltal a sokszínűségről, a méltányosságról, a befogadásról és hogy felvilágosítsák magukat az etikus
vezetésről, valamint hogy megtanulják miért fontosak ezek a tulajdonságok a mai
társadalomban és a cserkészetben.
A próbajelvény megszerzéséhez a cserkészeknek kutatást kell végezniük, beszélgetniük kell a különpróbával foglalkozó tanácsadókkal, társaikkal, szülőkkel és a helyi közösségek tagjaival.
A cél, hogy azonosítani tudják azokat a tevékenységeket, amelyeket annak érdekében tudnak megtenni, hogy
biztosítsák a cserkészetbe, illetve az általánosságban a társadalomba való beilleszkedést és hovatartozást.
A különpróba letevésére vonatkozó teljes követelmények és a különpróba-tanácsadók anyagai a scouting.org/dei weboldalon találhatók.
Hozzáfűzendő, hogy a BSA-nál a próbajelvény megszerzéséhez követelmény a tanácsadóval való személyes kapcsolattartás, aki irányítja a próba letevésére készülő cserkész felkészítését. Magát a tanácsadót is
kiképzi a BSA, hogy egységes legyen a követelményeknek való megfelelés. A tanácsadók általában maguk
is szakemberek az illetékes szakágakban. □
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A 2021. évi Tisztújító Közgyűlés által négy évre megválasztott tisztségviselők
Szöv. elnök: Lendvai-Lintner Imre
Szöv. alelnök: ifj. Vajtay István		
Szöv. vezetőtiszt: Dala Irén		
Főtitkár: Szórád Gábor
Tiszteletbeli elnökök:
Bedy Balázs			
Kovássy M. Marianne		
Pilinszky Katalin
Benedekné Michinay Mária
Lamperth Zoltán			
Pillerné Tirczka Éva
Bócsayné Boőr Klára		
†Lindqvistné Demkó Andrea
Pintér János
Cseh Gábor Anna			
Lukács Tibor			
Prezenszky Edit
v. Falk Viktor			
Magyaródy Szabolcs		
Schlóder Miklós
Dr. Filó Gábor			
Merényi Rita			
Seregélyes Márton
ifj. Fischer Viktor			
Mészárosné Vareska Andrea
Szappanos István
Gémesné Réz Katalin		
Dr. Nádasné Ormay Gariella
Szentkirályi Ödön
Golaritsné Pukhely Gyöngyi
Nagy Miklós			
T. Bodnár Ágnes
Dr. Grynaeus Péter		
Dr. Némethy Kesserű Judit
Telekiné Tscharikow Natasha
Herédiné Csukay Mária		
Nickl Károly			
Thurner Klára
Kokronné Vámos Edit 		
Nyisztorné Jeszenszky Judit
Tóth Attila
Konthur Mária							
Zubrits Árpád
Számvizsgáló Bizottság:						Fegyelmi Bíróság:
Krizsán Árpád							
ifj. Klement Kornél
Merényi Rita							Táborné Szentkirályi Bea
T. Bodnár Ágnes							
Seregélyes Márton
Intéző Bizottság:
Elnök: Pándi Árpád
Titkár: Jankura Hajdu-Németh Ágnes
Tagok:								
Győry András, I. ker.		
Németh-Siegl Tamás, V. ker.
Györky Judit, III. ker		
Pándi Árpád, Szöv.		
Hevesi Nagy Péter, IV. ker..
Siket György, V. ker.		
Jankura Krisztina, III. ker.		
Tóthné Kollár Katalin, III. ker.
Kerekes Márton, II. ker.		
Várterész Viktor, I. ker.		
Marshall Tamás, Szöv.						

Póttagok:
Fekete Nunez Diana, II. ker
Gyurcsán Ferenc, III. ker.
Kovássy István, IV. ker.
Márton Edit, V. ker.
Dr. Schenkné Körbl Angyalka, I. ker.
ifj. Vargáné Pándi Réka, Szöv.
Folyt. a köv. oldalon

Dr. Némethy György, egykori szövetségi elnök a magyarságtudatról:

Mi legyen cserkészetünk magyarságnevelő munkájának hosszútávú célja? Cserkészeinkben egész életükre el akarjuk ültetni a magyarsághoz való tartozás érzését, hogy
mindig tudatos legyen bennük a kapcsolatuk a magyar néppel, hogy adottságaiknak,
körülményeiknek megfelelően ténykedő módon segítsék a magyarságot, ahol tehetik.
(1977)
19

Az Intéző Bizottság a következő két éves megbízásokat eszközölte:
					Vezetőtiszti Testület:
Vezetőképző vt.: Pigniczky Eszter				
Kiscserkész vt.: Globitsné Virágh Zsuzsa
helyettes: Karikó Lillian (adminisztráció)			
Vándorcserkész vt.: Hajnal Edit
helyettes: Marshall Tamás (pedagógia)			
helyettes: Binder Dávid
I.ker. rajparancsnok: Kulcsár Levente			
Regöcserkész vt.: Jablonkay Lydia
Kiképzési vt.: Jankura Krisztina				
helyettes: Koltai Mária
helyettes: Magyaródy Katalin				
Felnőttcserkész vt.: Klement Nándor
Tanügyi vt.: Tóthné Kollár Katalin				
Csapatfejlesztési vt.: Felsővályi Klára
Osztályvezetők:
Egészségügy: Dr. Filó Gábor				
Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős:
helyettes: Táborné Szentkirályi Bea			
Koltai Mária
Gazdasági Hivatal: Globits László				
Magyarországi tanulmányi programok:
Cserkészbolt igazgató: ifj. Varga Gyuláné Gáspár Chilla
Dömötörné Hársi Sarolta
Informatika: Szentkirályi Mihály				
Sajtó: Pigniczky Réka
Adatbázis koordinátor: Táborné Szentkirályi Bea		
Vezetők Lapja főszerkesztő: ifj. Fischer Viktor
Jog: ifj. Vajtay István					
Magyar Cserkész Hírlap főszerkesztő:
Külügy: Horváth Mihály					
Szórád Gábor
							
		
Kerületi parancsnokok:		
Körzeti parancsnokok:
Európa 			
I. ker.: Jablonkay Péter		
Ausztria: Szakáts Júlia
helyettes: Konthur Zoltán		
Németország: Stolmár György
				
Svájc: Szíjártó Ádám
				
Észak-Nyugat Európa: Szőcs László
				
helyettes: Várterész Viktor
Dél-Amerika		
II. ker.: betöltetlen		
Argentína: Lomniczy Mátyás
				Brazília: Kiss Sándor
Am. Egyesült Államok III. ker.: Marshall Tamás		
New York: dr. Fogarasi Miklós
és Venezuela		
helyettes: ifj. Vargáné Pándi Réka Cleveland: Nádas Krisztina
				
helyettes: Lieszkovszky Ida
				
Kalifornia: Oriold Alpár
				
Venezuela: Nyisztorné Jeszenszky Judit
Ausztrália		
IV. ker.: Steverynckné Harkay Éva Új-Dél-Wales: Cserhalmi Ottó
				
Victoria: Tóth Éva
Kanada			
V. ker.: Jankura Hajdu-Németh Ágnes
Kelet-Kanada: Kontra Tamás
helyettes: Bata Ervin		
helyettes: Márton Edit
				Nyugat-Kanada: Bata Ervin
				
helyettes: Taladriz Zsolt
További megbízások:
Sík Sándor Cserkészpark:
Igazgató: Kovács György		
Lendvai L. Béla központi		
akadályverseny parancsnok:
Magyaródy Katalin 		
				

Sík Sándor Cserkészpark Bizottság:
Magyar Cserkész Alap:
szöv. elnök (Lendvai-Lintner Imre)		
Ügyvezető ig.: Nádas Krisztina
szöv. vezetőtiszt (Dala Irén)		
helyettes: Globits László
vezetőképző vt. (Pigniczky Eszter)		
Tanácsadó: Tamoga István
Gazdasági Hiv. osztályvez. (Globits László)
Cserkészpark igazgató (Kovács György) 				
Magyar Amerikai Koalíció:
KMCSSZ képviselő:
Lendvai-Lintner Imre
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SZENT IDŐBEN – SZENT HELYEN,
AVAGY SÍPOL, TÁNCOL, ÉS
LASKÁT* GYÚR: MI AZ?
Hagyomány és újítás a regös segédtisztképzőn – már Magyarországon is!
2021.augusztus 13-21. között tartották meg a 3. regös
segédtisztképző tábort – idén
először a Nógrád megyei Kazár faluban. A táborba 11 jelölt érkezett, zömük a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség (KMCSSZ) nyugat-európai kerületéből, valamint
vajdasági és magyarországi szövetségekből is.
Mitől „regös” egy segédtisztképző tábor, ahol a
jelszó: „Csak tiszta forrásból!”?
Egyrészt: ugyanolyan, mint a hagyományos segédtisztképző tábor. A képzést komoly felkészülés
előzi meg, majd a tíznapos tábor alaposan kizökkenti a jelöltet fizikai és szellemi komfortzónájából
– mindezt 24 órás, szoros őrsi együttműködésben,
sípszóval jelzett pontossággal. A tábor utolsó éjszakáján a sikeres jelölt meghitt cserkésztiszt avatáson
vesz részt, a sokéves, féltve őrzött cserkészhagyomány szerint. Kazáron ez augusztus 20-án történt a
helyi templomban. Szent időben, szent helyen.
Azonban mégsem pont ugyanolyan ez a segédtisztképző tábor. A regös változat egy speciális
„plusz” képzést nyújt olyan vezetőknek, akik magyar néprajzból (ének, tánc, mesterségek, szellemi-, és tárgyi néprajz) szeretnének alaposabb tudást szerezni, majd átadni a rájuk bízott fiataloknak
otthon (legyen az Bécs, Innsbruck, Sydney vagy
Szekszárd) – mindezt a jól bevált cserkészmódszerekkel: élvezetes, játékos foglalkozásokkal, ötletes
tábortüzek keretében.
Ezt gyakorolni is kell! A kazári segédtisztképző tábor mellett „mintatábor” is működött, lelkes
tizenéves őrsökkel. Mindegyik jelölt még a tábor
előtt komoly előadással készült egy-egy néprajzi
témából, amit a táborban aztán bemutattak fiatalabb
cserkésztestvéreiknek.
Jablonkay Lydia cscst. táborparancsnok, a KMCSSZ regös vezetőtisztje, a korábbi években már
két sikeres regös segédtisztképzőt vezetett a németországi húsvéti regös táborral párhuzamosan. Idén
viszont, a COVID-19 okozta bizonytalanságok mi-

att, a tábort Kazárra szervezte.
Tökéletes helyszín, ugyanis a palóc falu a hagyományőrzésről és a laskafesztiváljáról híres. Itt
a néprajz szakértők nem (csak) egyetemi tanárok,
hanem helybeli asszonyok, akik megtanították a
kazári népdalokat, bemutatták a helyi szokásokat,
a menyasszony-öltöztetéstől a palócgulyás-főzésen
át a laskagyúrásig. Így a palóc tájszólásról nem is
kellett külön előadást szervezni... Az esti tábortűz
mellett felelevenedtek a népmesék, a palóc mondások, és soha ilyen vidám „Ember tragédiáját” nem
látott a magyar kultúrtörténet.
Ha te is szeretnéd megtudni, hogy hogyan lesz
az alsószoknyád olyan állagú, mint a kartonpapír,
gyere el jövőre a regös táborba! □

Avvakumovits Katica cst. helyszíni riportja.
_______________

Laska – 1. Széles metélt, amit vékonyra kinyújtott
gyúrt tésztából készítenek. 2. Népies: Kisütött metélt,
ami vékonyra kinyújtott gyúrt tésztából készül, és a tűzhely vasán szárazra és ropogósra sült.
*
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KITÜNTETETTEK
A kitüntetettek nevét akkor közölhetjük, amikor értesülünk róla.
Diaszpóra Tanács Latin-Amerikai Regionális Ülésének keretében végzett értékes munkája elismeréseként: a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári
tagozata, 2021. március 15.
5. Horváth Mihály cscst. (USA), a Külföldi Magyar Cserkészszövetség külügyi vezetője, a Clevelandi Cserkész Barátok Körének elnöke, az amerikai
magyarság identitásának, illetve kulturális értékeinek megőrzését szolgáló cserkészvezetői munkája
elismeréseként: a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata, 2021. március 15.
6. Kontra Tamás Kálmán cscst. (Kanada), az
Ontariói Tartományi Katasztrófavédelem nyugalmazott főigazgatója, kelet-kanadai cserkész körzetparancsnoka, a kanadai magyar közösség anyanyelvének, kultúrájának és hagyományainak megőrzését, illetve továbbadását szolgáló cserkészvezetői
tevékenysége elismeréseként: a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata, 2021. március 15.
7. Kovács Mózes (USA, New Brunswick-i cserkészszülő), a New Brunswick-i Magyar Amerikai
Atléta Klub volt elnöke, az amerikai magyar diaszpóra körében végzett aktív közösség- és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként: a Magyar
Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata, 2021. augusztus 20.
8. Lendvai-Lintner Imre cscst. (USA), a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnöke, a diaszpórában élő magyar fiatalok nemzeti és keresztény értékeken nevelését, illetve identitásának megerősítését
szolgáló tevékenysége, valamint kontinenseken
átívelő közösségépítő munkája elismeréseként: a
Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata,
2021. március 15.
9. Marshall Tamás cscst. (USA), a diaszpórában
élő magyar fiatalok nevelése és megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseknt: a Magyar Ezüst
Érdemkereszt polgári tagozata, 2019. február 28.
10. Pataki Ildikó Mónika (USA, cserkészszülő),
a San Francisco-i cserkészcsapatok és a Kányádi

Az alább felsorolt cserkészvezetők, cserkésztisztek, és cserkészszülők magyar állami kitüntetésben
részesültek, munkájuk elismerését méltatva, a kitüntetési dátum keltével. Az elismerések méltatását
a Magyar Közlöny (magyarkozlony.hu) 42. és 43.
számában közölték.
1. Gémes Istvánné Réz Katalin cscst. (Németország), a Külföldi Magyar Cserkészszövetség csapattisztje, elnökségi tagja, a Württembergi
Magyar Protestáns Gyülekezet volt titkárnője, a
baden-württembergi magyarság összefogása érdekében a cserkészet területén, valamint a protestáns
gyülekezetben végzett több évtizedes, példaértékű
munkája elismeréseként: a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata, 2021. augusztus 20.
2. Gilbert Szilvia (USA), a San Francisco-i Magyar Örökség Alapítvány elnöke, a San Francisco-i
Magyar Iskola egykori tanára, korábbi cserkész csapatparancsnok és fenntartó bizottsági elnök, a San
Francisco környékén élő magyarság érdekében végzett több évtizedes munkája, különösen a Magyar
Örökség Fesztivál alelnökeként folytatott tevékenysége elismeréseként: a Magyar Ezüst Érdemkereszt
polgári tagozata, 2021. augusztus 20.
3. dr. Grynaeus András cst. (Magyarország),
a Baár–Madas Református Gimnázium tanára, a
Magyar Cserkészszövetség rendszerváltoztatást követő újjáalakulásában, illetve a cserkészvezető-képzés kialakításában vállalt szerepe, valamint a cserkészet múltjának feltárása és bemutatása érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként: a Magyar
Arany Érdemkereszt polgári tagozata, 2021. március 15. (1989-ben, Fillmore-ban végzett cserkésztisztképző tábort.)
4. Hegyi Ferkó stj. (Brazília), a Montano-Filho
Francisco, a Pedra Forte Brasil Construtora e Incorporadora tulajdonosa és igazgatója, a Brazíliában
élő magyarság identitásának megőrzését, illetve
közösségi életének fejlesztését több évtizede önzetlenül szolgáló tevékenysége, valamint a Magyar
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seként: a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata, 2021. március 15.
16. Varga Gyula Balázs cst. (USA, cserkészvezető, cserkészszülő), a New Brunswick-i Széchenyi Magyar Iskola és Óvoda egykori igazgatója, az
amerikai magyar diaszpóra megmaradása, illetve
anyanyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként: a Magyar
Arany Érdemkereszt polgári tagozata, 2021. mácius
15.
17. dr. Virga Ágnes Ibolya (USA, bostoni cserkészszülő), neurológus, az Emerson Hospital Concord Neurológiai Osztályának vezetője, a Magyar
Amerikai Koalíció alelnöke, a Massachusettsi Magyar Egyesület volt elnöke, a Magyar Amerikai
Orvostársaság vezetőségi tagja, a Bostonban élő
magyar közösségért végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként: a Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozata, 2021. március 15.
Szintén beszámolhatunk egy civil szervezet és
egy pápai kitüntetésről is:
18. Az AHEA (American Hungarian Educators
Association) 2020-ban dr. Némethy Kesserű Judit cscst. (USA), történész–filológus, a New York-i
Egyetem professzor emeritája, az MTA köztestületének külső tagjának a Basa Péter-díjat ítélte oda.
A díjat olyan tag kapja, aki jelentős mértékben hozzájárul az AHEA-munkájához, legalább egy évtizede aktív tagja, és programjaik fejlesztésében jelentősen hozzájárult. Továbbá, más magyar kulturális
ügyekben is részt vesz, itt említi a KMCSSZ-ben
végzett tevékenységét is. https://ahea.net/members/
ahea-award
19. Seregélyes Márton cscst. (Kanada), a hamiltoni 27. sz. cscs. tagja, az egyházában és a cserkészetben tanúsított munkájáért 2020. október 16-án
A Benemerenti-érdemérem pápai kitüntetésben részesült. A Covid járvány miatt Quebec tartomány
érsekétől, Kanada prímásától ezt egy évvel később
vehette át. A Benemerenti-érdemérem a katolikus
egyháznak tett szolgálatáért a papság tagjainak és
laikusoknak adományozott pápai kitüntetés. □

Sándor Magyar Iskola fenntartó bizottságának elnöke, a San Franciscó-i öböl környékén élő magyarságért, elsősorban az ott született fiatalok oktatása érdekében végzett önkéntes munkája elismeréseként:
a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata,
2021. március 15.
11. Pigniczky Eszter cscst. (USA), a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség vezetőképző vezetőtisztje, a Kárpát-medencében, illetve a diaszpórában élő magyar fiatalok identitásának megerősítését
szolgáló cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként: a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata, 2021. augusztus 20.
12. Piller Gedeon st. (Brazília), a São Paulo-i
Pántlika Táncegyüttes tagja, a magyar néptánckultúra brazíliai népszerűsítését szolgáló több évtizedes tevékenysége elismeréseként: a Magyar Ezüst
Érdemkereszt polgári tagozata, 2021. augusztus 20.
13. Sajgó Szabolcs cst. jezsuita szerzetes (Magyarország), a Párbeszéd Háza igazgatója, a magyar
kultúra ápolásában és határon túli népszerűsítésében, illetve a vallásközi párbeszéd előmozdításában
vállalt szerepe, valamint az üldözött keresztények
melletti következetes kiállása elismeréseként: a
Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata,
2021. augusztus 20.
14. dr. Somkúti István György st. (USA, egykori philadelphiai, yonkersi, majd buffalói cserkész),
nőgyógyász, a pennsylvaniai Temple University
professzora, az Amerikai Magyar Orvosszövetség
elnökeként, majd tagjaként a magyarországi, valamint a szórványban élő településekről származó
fiatal orvostanhallgatók támogatásában, továbbá a
magyarországi és az amerikai magyarság közötti
kapcsolatok erősítésében vállalt szerepe elismeréseként: a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári
tagozata, 2021. március 15.
15. dr. Szőke Lászlóné Zsigmond Zsófia cst.
(Kanada), a hamiltoni [Ontario] Arany János Magyar Iskola igazgatója, a hamiltoni magyar katolikus közösség körében, illetve az észak-amerikai
magyar cserkészet keretein belül végzett nyelv-,
kultúra- és hagyományőrző tevékenysége elismeré23

† HAZAMENTEK †
Elhalálozott cserkészvezetőink életét és tevékenységét példamutatásként állítjuk a fiatalabb vezetők elé, hogy
emléküket és a magyar sorsban részesült színes életútjukat megőrizzék. Az örök világosság fényeskedjék nekik!
(A szerk.)
Beodray Ferencné Kmet�- oklevelet a Miskolci Egyetemen. cserkészek nevében.
ty Piroska (Piri néni) (Buda- Az 1956-os szabadságharc után,
Négy évvel később Gömöpest, 1925 – Englewood, Florida, politikai menekültként elhagyta ry Erikával kötött házasságot.
U.S.A., 2021.). Gyermekkorát hazáját és a USA-ban, Clevel- A Jóisten két fiúval áldotta meg
Gyömrőn és Kőbányán töltötte, andban telepedett le. Először mű- őket, Tamással és Péterrel. Mind
majd Kiskunfélegyházán érettsé- szaki rajzolóként, majd magyar a ketten később cserkészek lettek.
gizett. 1946 végén férjével, Sker- végzettségi, mérnökként helyez- Egészségi állapotának romlása
lán Gyulával és a pólyás Gyuszi kedett el. Később egy autómotor- után a floridai Orlando-ba kölfiával Ausztriába menekült. A tervező cégnél öntvénytervező- töztek, hogy Péter fiúkkal osszák
menekülttáborban újszülött, ki- ként helyezkedett el, ahol projekt meg hátralévő éveiket. □ A Farcsi lányukkal, 1950-ben érkeztek menedzser lett.
kas család megemlékezése révén,
Amerikába, és Cleveland vároSzabadidejét a magyar cser- Szappanos István cscst., szöv. tb.
sában telepedtek le. Férje halála készetnek szentelte, ahol 25 évet elnök.
után néhány évvel Beodray Fe- kiscserkészvezetőként, a cleveLindqvistné Belánszky-Demrenc cscst.-hez ment feleségül.
landi 22. sz. Bessenyei György kó Andrea (Hapci) cscst., szöv.
Mély magyarságszeretetével cserkészcsapatnál töltött. Sanyiélte amerikai-magyar életét kü- bá volt ugyancsak az akkori cserlönböző magyar szervezeteken késznapok hőskori „Gyöngyöskeresztül. Cserkészszülőként ak- bokréta” előadásainak értelmi
tívan támogatta a cserkészetet – szerzője és betanítója.
többek között fenntartó testületi
A kalandos és izgalmas kötag, nyári magyar iskolatáborban rülmények körüli élményekkel
szakács –, továbbá a Szt. Imre teli 1959-es, a Fülöp-szigeteken
Egyházközségnek a kórus-ének- rendezett manilai világjamboree tb. elnök (Budapest, 1938 – Bukar tagja, szakácsa, az MHBK- magyar kontingens tagjaként vett enos Aires, 2021.). Az argentínai
nak vezetőségi tagja, a Clevelan- részt. Azt követően, Némethy lánycserkészet megalakulásától
di Magyar Iskolának egyik alapí- Györggyel együtt, aki szintén tagja volt a 39. sz. Magyarok
tója és 10 évig tanára. Magyarul részt vett a világtalálkozón, elza Nagyasszonya csapatnak. Becebeszélő gyerekei és unokái to- rándokoltak az ősmagyarok ere- neve az 1958-as patagóniai távább folytatják örökségét. □
detét kutató Kőrösi Csoma Sán- borból eredt, ahol a tábor vezető A család megemlékezéséből. dor sírjához, amely India nyu- sége egy-egy ősvezér és törpe neFarkas Sándor (Sanyibá’) cst. gat-bengáli államában, a Hima- vét kapta. Így lett Andyból Hapci
(Budapest, 1930. dec. 27 – Orlan- lája lábánál fekvő Darjeelingban Kont, melyből aztán csak az első
do, Florida, USA, 2021. ápr. 13.). található. A sírkőre emléktáblát neve maradt meg, de az az helyi
1954-ben szerzett gépészmérnöki helyeztek el a külföldi magyar magyar kolónia szerte.  
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Vezetői szerepet sosem vál- motora, a Szent István Öregott- től minden egyes Argentínában
lalt: ő volt az örökös második hont támogató női csoport tagja. rendezett segédtisztképző táborszemély a csapatban, a kivitele- Később ugyanígy több feladatot ban ő volt a gazdasági tiszt. Hiző, aki mindig ott állt a csapat- vállalt lányai iskolájában, majd a hetetlen odaadással, fáradságot
parancsnok mellett, és hűséges, vegyes (magyar-nem magyar, ka- nem kímélve, nagyon sokszor a
erős támasza volt. Mellette nem tolikus-protestáns) házaspárok- felszerelés költségeit saját zsebélehetett lankadni: mosolyogva, nak létrehozott “utolsó péntek” ből pótolva végzett remek munkát, mind a tábor előkészítésében
pozitívan, kreatívan látott neki gyűléseiben.
Belánszky-Demkó Andrea régi mind a tábor ideje alatt. Nyilminden szervezési, adminisztratív, vagy anyagi feladatnak, ami luteránus, dunántúli földbirtokos vános elismerést sohasem várt.
által a cserkészfoglalkozások családból származott. A család a 2010-ben a Szövetség a vitéz
zavartalanul folyhattak. Akár tá- II. világháború végén, Ausztriá- kisbarnaki Farkas Ferenc-emléborhelyet kerestünk, akár csapat ban töltött néhány év után érke- kéremmel tüntette ki. Ízig-vérig
otthont, akár felszerelésre volt zett Argentínába, 1949-ben. Fia- cserkész volt. Életemben kevés
szükségünk, akár cserkészbált tal korától kezdve ő volt a család embert ismertem, aki annyira a
rendeztünk, Hapci intézkedett. oszlopa, szülei támogatója a sú- cserkésztörvények szellemében
Kifogástalanul vezette a csapat- lyos családi szerencsétlenségek élt, mint ő. Pindur nemes, valólistákat, évi munkaterveket és után, miután egyik öccse autóbal- ban jó ember volt. Ahogy Koszjelentéseket, anyagi elszámolá- esetben meghalt, a másik rögbi tolányi Dezső fejezte ki Halotti
sokat. Nagy érdeme volt a felejt- balesetben lett rokkant. 1965-ben beszéd című versében: Ember
hetetlen 1960-as Exil Jamboree férjhez ment Carlos Lindqvisthez, volt. „Egyedüli példány”. □ Beszervezésében, amelyen kez- három lányukat nevelték egyetér- nedekné Micsinay Mária cscst.,
deményezésünkre száznál több tésben magyarnak (ma az időseb- Buenos Aires
özv. vitéz Serényi Istvánné
lengyel, örmény, litván és ukrán bik, Pía, az EMESE elnöke).
Hapcira jellemző igazán a Nikolini Erzsébetet (Budapest,
cserkész táborozott velünk. A leány csapatotthon megépítéséhez harmadik cserkésztörvény: Ahol 1926 – Bécs, 2021). Zsóka néni
is ő járt utána, amely bonyodal- csak tudott, önzetlenül segített. férjével együtt a Szövetségnek
mas papírmunkával járt. Így szü- A KMCSSZ elismerte munkáját, évtizedeken át támogatója volt,
letett meg az EMESE, eredetileg 1975-ben a Jó munkáért! Tele- és a New York-i körzet atlétikai
a 39-es csapat fenntartó testüle- ki-emlékérmet adományozta neki, versenyein 16 éven keresztül fonteként, később kibontakozva az és még háromszor kitüntette. □ tos szerepet töltött be. □
Dr. Szentváry-Lukács János
összes csapat, Zrínyi Ifjúsági Kör Dr. Némethy Kesserű Judit cscst.,
(ZIK) és Regös Csoport támogató szöv.tb. elnök és Honfiné Rajczy cst. (1943 – 2021), a Magyar
szervévé. Évekig volt az EMESE Katalin cst., volt 39. sz. Magya- Cserkészszövetség volt ügyvezető elnöke és főtitkára, a Budapesti
elnöke, és ebben a minőségében rok Nagyasszonya lcscs. pk.
Papp István st., a Buenos Ai- Műszaki és Gazdaságtudományi
szervezett, békített, egyeztetett a
csapatok, a ZIK és Regöscsoport res-i cserkészek számára Pindur Egyetem nyugalmazott egyetemi
(Buenos Aires 1959. júl. 5 – San adjunktusa, akit négy éve a Maközött.
A Krisztus Keresztje evangé- Fernando, Buenos Aires tarto- gyar Érdemrend Lovagkeresztjélikus gyülekezet alapító tagja mány, 2021. márc. 1.). Hat éves vel is kitüntettek. Személyében
és első női presbitere, lapszer- korától kezdve járt a 12. sz. Ki- rendkívüli embert veszítettünk
kesztője, ifjúsági csoportjának nizsi Pál cserkészcsapatba. 1992- el: tevékeny cserkésztisztet,
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szerteágazó érdeklődésű tudóst, a soproni Erdőmérnöki Főisko- volt körzeti parancsnok. A Szöszerető férjet, apát és nagyapát, lára. Ott érte az 1956-ban a for- vetség 1975-ben a Jó munkát!
plébániáját fáradhatatlanul segítő radalom és szabadságharc. Majd Teleki-emlékéremmel tüntette ki,
hívőt.” MCSSZ közlése. Jánosbá’ a felkelés tragikus leverése után majd utána még négyszer.
A magyar közösségi munkát
a Sík Sándor Cserkészparkban is a soproni erdőmérnöki fakultásmegfordult, a magyaroszági cser- sal nyugatra menekült. Miután szívesen vállalta. Ez különösen
készet újra beindulása kezdetén. Kanada befogadta őket, tanul- a Magyarok Nagyasszonya egyA KMCSSZ-el szoros kapcsolata mányát a vancouveri University házközség vezetésében s annak
alakult ki, összekötőként látoga- of British Columbia erdészeti működtetésében nyilvánult meg.
Volt csapattagok megható virtott az USA-ba a 90-es években, tagozatán végezhette el. Ezért
a KMCSSZ által adott segítség- Vancouverben telepedett le, és tuális zoom-on keresztül tábortüalapozta meg további életútját. zet rendeztek emlékére. Távozányújtás idején. □
Takács József (Jóskabá’) (Történetüket érdemes elolvas- sával egy nagyon értékes embert
cscst., szöv. tb. elnök (Kaposvár, ni! https://hu.wikipedia.org/wiki/ és cserkészvezetőt vesztett el a
Sopron_Division)
magyar közösség és a cserkészeJóskabá’, úgy mint a többi tünk is. □ Pintér János cscst., volt
erdőmérnöki végzett, utána a V. ker. pk.
faiparban és rokon szakmában
Id. Tamoga Istvánné Dózsa
talált munkát.
Éva (Budapest, 1949. július 8 –
1964-ben feleségül vette Tus- 2020. december 15, Buffalo, NY,
kó Ágnest, professzorának lányát.
Két gyermekük, Péter és Zsuzsa
magyar keresztény nevelést kap1934. dec. 23 –Vancouver, 2021. tak, amit a cserkészet szellemében
márc. 18.) Jóskabá’ első gyer- és segítségével valósítottak meg.
mekként látta meg a napvilágot.
A vancouveri cserkészet fontos
Húga két évvel később követte része lett a saját és családja éleőt. Gyermekkora a kezdődő majd tében is. Ahogyan egyszer mondtomboló II. világháború idejére ta: „Úgy éreztem és érzem, hogy
esett. Iskolai éveit befolyásolta az Isten adta magyar örökséget USA). Nehéz gyerekkora volt. Taa változó politikai helyzet. Hiva- tovább kell adni az Isten, Haza pasztalatiból merítve, bekapcsotásra készülése idején erős irányt és emberszolgálat szellemében.” lódott Egyházközségének életébe.
számára a műszaki tárgyak és a Amikor új parancsnokra volt Eközben férjhez ment Tamoga
természet iránti érdeklődés jelen- szüksége a 60. sz. Ráskai Lea és Istvánhoz, és házasságukból szütette. Az utóbbi hozzájárult ah- 21. sz. Apor Vilmos csapatoknak, letett Noémi, és Balázs. Szerette
hoz, hogy elkezdjen érdeklődni szívesen vállalta a tisztséget. 25 a zenét, a művészetet, a tanulást
a cserkészet iránt. A cserkészet éven keresztül állt a csapatok és tanítást. Így lett oroszszakos
betiltása után tagja volt a múze- élén majd később is segített. Ta- tanítónő is. A család, Éva nevelt
umi gyűjtőcsoportnak, így tudott lán ez az V. kerületben egyedül- fia ifj. Istvánnal együtt, 1979-ben
titokban a cserkészettel foglal- álló teljesítmény. Parancsnoki kivándorolt és a New York államkozni. A gimnáziumi tanulmá- tevékenysége mellett felváltva beli Buffaloban telepedett le. Itt
nyai befejezése után jelentkezett 1978 es 1997 között többször szerzett mesterdiplomát. Felnőtt26

ként kapcsolódott be a cserkéFontos volt számára a családja mát elismerték. Segített a magyar
szetbe. Elvállalta az 58. sz. Toldi és gyermekei vallásos nevelése is. rezidenseknek, és azoknak is,
Miklós vegyescsapat parancsnok- Szívén viselte az Egyháznak, és akik a Buffaló-i székhelyű Piaságát, amely tisztségben 1982-től azon belül pedig a helyi magya- rista Alapítvány révén érkeztek
1990-ig szolgált. 1983-ban lett az roknak a sorsát. Magyaroroszág- a városba. Igyekezett őket ös�első parancsnoka a cserkész-min- ról összegyűjtötte a legújabb szetartani és bevonni az ottani
tatábornak, majd több éven át ki- teológiai, liturgikus könyveket. magyar közösségbe. Kültagként
képzője volt. 1987-től 12 éven át Abből a lelkületből és lendület- belépett a szociális testvérek
a leány-őrsvezetőképző táborban ből élt és merített, amit Újpestről rendjébe. Közel érezte magát
szintén kiképző volt. Mindkét tá- hozott magával, és ezt szerette hozzájuk amiért segítettek neki
borban a kezdettől fogva vezette volna átadni új hazájában élő ma- beilleszkedni az amerikai életbe.
a magyar nyelvórákat. 1990-től gyaroknak is. Vezette a liturgiát, Vezető szerepet vállalt a Cursilkezdve 10 évig a III. és V. kerü- orgonált, kántor volt. Hivatásá- lo római katolikus egyház egyik
leti akadályversenyek parancsno- nak érezte összetartani a temp- jelentős, nemzet- és felekezetköka, utána segítője, azután néhány lomban és a templomon kívül is zileg elterjedt mozgalomban is,
évig a konyha vezetője volt. Éve- a helyi magyarokat. A cserkészet amelynek célja a keresztény hit
ken keresztül szervezte és vezette számára gyűjtötte a szellemi és elmélyítése és megújítása. Mindaz őszi regös hétvégi táborokat lelki anyagot, hogy tovább ad- ezek alatt az egyre súlyosbodó
Fillmore-ban. Közben vállalta a hassa, Ádám atya elismerését is epevezeték rákkal 15 évig küsznépdaltanítást, az iskolai tábor kivívva. Mindig talált embereket, ködött.
Cserkészmunkájáért a Szöés a tisztikonferenciák vendéglá- akik készen álltak a segítségére
tását, szállítást, a tábori misék és lenni. Amikor a 100. évfordulója vetség hatszor tüntette ki, a Jó
lelkigyakorlatok szervezését, a után megszűnt a Szent Erzsébet munkáért! Teleki-emlékérmmel
cserkész hitnevelés rendszeresí- magyar templom, akkor a hívek- (1995) is megjutalmazva. Éva
tését. Büszke volt a buffalói ún. nek helyet talált egy kórházká- egy életre szóló lángot kapott, a
magyar közösség hűséges szolMátyás vacsorákra, amelyekre polnában.
A Buffalo Állami Egyetem gálója volt. □
Mátyás korabeli inyencségekkel
Dr. Szőkéné Zsigmond Zsófia
fogadta a vendégeket. Segítség- Neurológiai Osztály gazdasákérésekre soha nem tudott nemet gi vezetője volt, ahol munkáját, cst., Hamilton, Ontario, Kanada
hozzáértését és kitartó szorgalmondani.
A Vezetők Lapja terjesztői
Központi elosztó: Bodnár Ágnes cscst.; Amerikai Egyesült Államok – Boston: Gyurcsán Ferenc cst.; Buffalo: dr. Forgáchné Katalin cscst.; Chicago: Stétz Andrea st.; Cleveland: Globits Lászlóné Virágh Zsuzsa cscst.; Florida: III. Apáthy László
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dr. Horváth István cst.; San Francisco: Tóthné Kollár Katalin cscst.; Washington: Kőlüsné Paulovits Judit cst.; Magyar
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