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Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után
Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak 
mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten.
Pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni!



Táborkereszt 2019. június2

52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus - Budapest
2020. szeptember 13-20.
„Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7)

Cserkész önkéntesek a NEK 2020-ért, avagy 
hogyan tudnak segíteni cserkész önkéntesek 

több tízezres egyházi rendezvényen?
Minderről Szár Gyula Gergely cst. premontrei paptestvérünk - a 
szombathelyi kerület elnöke -  beszélt és vetített bemutatót a tavaly 
őszi Táborkereszt Egyházi Konventen.

- Először a Szent Márton szentmisén, majd a vértanú Brenner János 
atya boldoggá avatásán ez volt a kérdés: a cserkész biodíszlet, vagy 
szolgálattevő? A valóság megmutatta: nagyszerű szolgálattevő!

A Szent Márton misén ötven egyenruhás cserkész segített. A város 
fontos pontjain egy cserkész/egy rendőr igazított el.  A szentmise 
helyszínén minden fontos ponton. Az oltár mögött tíz biztosító. Az 
áldoztatókat egyenruhás cserkész kísérte. Mindezt vagy harminc 
püspök, sok pap és hívek ezrei látták, segítségüket tapasztalták!

- A Brenner misére már cserkész „csalogató” programra volt szük-
ség. Ennek az ötletes „KOVÁSZ” (kószák-vándorok Szombathelyre) 
címet adták. Az önkéntesek számára az ünnepi szentmisét egy hétvé-
gés-játékos programba iktatták be. Így nagyobb kedvük volt eljönni, 
segíteni. Egy zászlós programmal igen látványossá tették a cserké-
szek jelenlétét.

Cserkésztestvérek!

A két szombathelyi szentmise nagyszerű példa a NEK 2020 önkén-
tesei számára! Lassan kezd kirajzolódni számukra egy  jól tervezett 
és jól szervezett felkészítő program is! Úgy hírlik, hogy négy hétvége 
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segítené jól szervezett, profi csapattá összeállni a cserkész önkéntese-
ket; egy ősszel, egy március idusán, egy (kiutaztatva) a csíksomlyói 
búcsún, egy jövő aug.20-án. Így a cserkészek nemcsak egyenruhájuk-
kal( kalapjukkal!) tűnnének ki, hanem sokoldalú rátermettségükkel!
Erről nemsokára többet is hallotok! Addig is
Jm! Kispál György cst, Táborkereszt
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Bemutatkozik az ICCS, a katolikus cserkészek 
világszervezete

A cserkészet teljes életet 
élő, boldog embereket 
akar nevelni. A teljes élet 
szerves része a természet-
fölöttivel való jó kapcso-
lat, vagyis az elkötelezett 
vallásos élet, kinek-kinek 
a saját vallásos hagyomá-
nya alapján. A cserkészet 
világméretű mozgalom, 
így minden nagyobb vi-
lágvallásnak megvan a 
saját cserkészeit tömörítő 
világszervezete.

A katolikus cserkészeket az ICCS, a katolikus cserkész világiro-
da fogja össze. Az ICCS-t egy Belgiumban élő francia jezsuita, Jaques 
Sevin hívta életre 1913-ban. A Vatikán meglátta a cserkészetben az 
ifjúság nevelésének új lehetőségét és azóta támogatja a katolikus cser-
készetet, mely a cserkészmunka során a cserkészet saját katolikus hi-
tének megismerését és elmélyítését is célozza.

Az elmúlt több mint száz évben az egész világ katolikus cserké-
szetét összefogó szervezet jött létre, mely a saját munkájának meg-
könnyítésére és helyi sajátosságokat figyelembe véve régiókra bont-
va tevékenykedik. Magyarország az Európa-Mediterrán régió tagja, 
mely az európai cserkészek mellett a Közel-Keleten kisebbségben élő 
katolikus cserkészek munkáját is próbálja támogatni. A régión belül 
több munkacsoport működik. Az egyik a közép-európai országokat 
fogja össze, ennek munkájában vesz részt Magyarország is, Német-
ország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Románia, 
Szlovénia katolikus cserkészei mellett. Ezen országok katolikus cser-
készvezetői évente találkoznak, tapasztalatot cserélnek, időszerű kér-
désekről beszélgetnek.

Magyar László cst.
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A magyar cserkészek a Táborkereszt Katolikus Cserkészek Szö-
vetségén keresztül vesznek részt az ICCS munkájában. Miért? A Ma-
gyar Cserkész Szövetség alapítása óta felekezetileg vegyes, ökumeni-
kus alapon működik, valószínűleg itt keresendők a magyar ökumené 
gyökerei. Mivel nyitott szövetség, különböző vallású cserkészek le-
hetnek tagjai, ezért van szükség a szövetségen belül a katolikus cser-
készeket összefogó szervezetre. Ez Magyarországon alapítása óta a 
Táborkereszt, amely a külügyi bizottsággal együttműködve végzi a 
kapcsolattartást. (A világban vannak kifejezetten katolikus cserkész-
szövetségek, mint az olasz AGESCI és a német DPSG, nekik nincs 
szükségük ernyőszervezetre, de ennek gyakran az az ára, hogy orszá-
gon belül több szövetség működik párhuzamosan.)

Mit ad nekünk 
az ICCS? Érezhetjük, 
hogy nem vagyunk 
egyedül a magunk 
cserkész hagyomá-
nyaival, vallásossá-
gunkkal, hanem egy 
nagyobb család részei 
vagyunk. Mások is 
hasonló célokért, ha-
sonló értékek mentén 

küzdenek. Tudunk tanulni másoktól és megoszthatjuk másokkal a ta-
pasztalatainkat, új ötletet, ihletet meríthetünk. Számomra különösen 
elgondolkodtató a Közel-Keleti cserkészek elkötelezettsége, lelkese-
dése, nagy száma nehéz helyzetük ellenére is. Eljutnak hozzánk ki-
adványok, lelkiségi anyagok, pl. évente rendszeresen kapunk elmél-
kedéseket az adventi és nagyböjti időszakra. Szerveznek nemzetközi 
rendezvényeket, melyeken a cserkészeink lelkileg töltődhetnek, ilyen 
a cserkész Taizé, amely már évek óta sikerrel működik, és amelyen 
magyar cserkészek is voltak már. Tudjunk róla és éljünk ezekkel a 
lehetőségekkel! Figyeljétek az országos hírlevelet és a Táborkereszt 
honlapját, Facebook csoportját!

Magyar László cst
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Cserkészgyűjtemény régen és napjainkban
1912. december 28-án megalakult a MCsSz. A cserkészettel kapcsolatos 
emlékek gyűjtése azonnal megkezdődött. A cserkészotthonok egymással 
versengve a gyűjtésben igazi kis múzeumok lettek.

A cserkészcsapatok összegyűjtötték tábori emlékeiket, a versenyek-
ről, rendezvényekről szóló beszámolókat. Kiadványok, csapatünnepsé-
gek, képzések anyagai, cserkészotthonok építésének emlékei ugyancsak 
a gyűjteményeikbe kerültek. Minden érdekelte őket, sőt még cserélgették 
is meglévő anyagaikat.

1928-ban már volt székházunk, ott is elkezdődött a munka. Létrejött 
a diapozitív gyűjtemény, fényképek, fotóalbumok is gazdagították az 
anyagát, - és ami nagyon fontos, vezetőtiszti könyvtárat is létrehoztak, 
amelyet a vezetőképzésben mindenki felhasználhatott.

A Hárshegyi Cserkészparkban is működött tiszti és öv. tábori könyv-
tár.

A Központi Vízitelepen Vízicserkész Múzeum létesült. 
1937-ben Bácsalmáson létrejött a Délvidéki Cserkészmúzeum. Szép, gaz-
dag anyaggal kezdett működni, de jött a háború, további sorsáról nem 
tudunk, anyaga nem került elő.

Háborús évek során elég sok anyagot sikerült megmenteni, de jött 
1948! A cserkészet megszűntetése azzal járt, hogy amit csak lehetett, el-
égettek, széthordtak, de szerencsére a különböző múzeumokban lévő 
emlékekhez nem fértek hozzá. A Szövetség székházából amit lehetett, 
cserkészek rejtették el. Így menekült meg a MCsSz zászlója, jelenleg a 
Magyar Nemzeti Múzeumban van állandó kiállításon.

1989/90-ben a rendszerváltozás idején újra indult a cserkészet. Sok 
anyag került elő. Ezeket a Testnevelési és Sportmúzeum összegyűjtötte, 
és ki is állította. 1992-ben megállapodtak az MCsSz-szel, hogy megkap-
juk az anyagot, ha lesz alkalmas helyünk a tárolására. És lett a Cserkész-
ház! 1994. augusztus 1-jétől számítjuk a gyűjtemény megalakulását.

1998-ban megkaptuk a működési engedélyt, ettől fogva hivatalosan 
is megalakultunk, felügyeleti szervünk a Magyar Nemzeti Múzeum. 

A Cserkészgyűjtemény gyűjtési köre mindenre kiterjed, ami a cser-
készettel kapcsolatos. Azóta 64 nagy kiállítást rendeztünk, de vidéken 
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is több kiállításunk volt. A kapott anyagok sorsa gyarapodási naplóban 
követhető nyomon. Rendszeres leltár készül a gyűjtemény állományá-
ról, a beérkező anyagot rendszereztük és szakszerű körülmények között 
tároltuk.

A cserkészgyűjtemény anyagáról, felhasználhatóságáról ismertető 
füzetsorozatot adtunk ki.

2009. március 31-ével a cserkészház felújítása miatt ott nem marad-
hattunk. Hosszas tárgyalások és körültekintő intézkedések után Gödöl-
lőre költöztünk. Ennek során Dr. Katona Tamás cst. elnökünk, Dr. Gedai 
István, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója és Dr. Gémesi György, 
Gödöllő polgármestere segített. Könyvtárunk, levéltárunk a Gödöl-
lői Városi Könyvtár és Informatikai Központban kapott otthont, tárgyi 
anyagunk a Gödöllői Városi Múzeumba került.

Mindkét intézményben a lehető legjobb, szakszerű elhelyezést kap-
tuk, hozzáértő, kedves munkatársakkal dolgozhattunk, akikkel ma is 
együtt dolgozunk. Igazgatóik mindenben velünk voltak, segítettek. Meg-
indult a munka, az anyagunk azóta is tovább bővül. És jött a mondás: 
Gödöllő a magyar cserkészet fővárosa, itt van a Gyűjtemény, itt született 
Sík Sándor, itt van Teleki Pál sírja, a Cserkészszobor is itt áll már, itt volt 
1933-ban a Jamboree és 1939-ben a Pax Ting.

A könyvtár várja a kutatni, tanulni vágyó cserkészeket, a múzeum 
pedig minden cserkészet iránt érdeklődő előtt nyitva áll.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Informatikai Központ szerdán és 
szombaton nem fogad, többi napon 9-kor nyit. Címe: 2100 Gödöllő, Dó-
zsa György utca 8. Telefon: +36 28 515–280.

Gödöllői Városi Múzeum 
nyitva tartása: szerda–va-
sárnap 10.00–16.00. Címe: 
2100 Gödöllő, Szabadság 
tér 5. Telefon: +36 28/421– 
997

Dr. Ferencz Mária cst.
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Emlékezés Csermely Lászlóra
László testvérünkre emlékezünk. Pázmány 
Péter „Az halálról” szóló prédikációjában a 
következőket olvashatjuk „Akarjátok-e ér-
teni, mit tészen az, hogy meg kell halnunk? 
Annyit tészen, hogy valamit bírunk, valamit 
remélünk e földön, azt mind el kell hagy-
nunk. Annyit tészen, hogy Isten ítélőszéki 
eleiben kell menni. Oda pedig sem szolgánk 
és barátunk, sem kincsünk és gazdagságunk 
nem késérhet: hanem csak cselekedeteink jő-
nek utánunk, és azok érdeme szerént vesszük 
az örök jutalmat.”
László testvérünk a tevékeny évek, a csa-

lád és embertársainak szolgálata, majd a hősiesen viselt hosszú be-
tegsége után adta vissza testét-lelkét a Teremtőnek. Életének 90 éve 
alatt részese volt örömnek, bánatnak, rossznak és jónak, küzdelmes 
és nyugalmas évtizedeknek. Rendszeretet és barátságos magatartás 
jellemezte. Ha esetleg elutasítást tapasztalt, akkor tudott szerényen 
visszalépni.
Laci 70 éven át a legjobb barátom volt és maradt. Lacit az 1948-49-
i tanévben kizárták a Műegyetemről Mindszenty József elítélésének 
megtagadása miatt. Hamarosan a Ganz Villamossági Gyár Erőátviteli 
tervezési osztályán barátkoztunk össze.
Két kapaszkodónk volt, egyrészt a cserkészet, másrészt a Suchard 
párizsi érsek 1947. évi körlevele, amely az európai kereszténység 
gondjaival és lehetséges megoldásaival foglalkozott (kisközösségek, 
közösségi munka, munkás papok, misszió stb.).
Laci úgy vélte: a vallásos magatartás természetes része a cserkészet-
nek. Bi-Pi-vel vallotta: „Próbáljátok meg ezt a világot egy kicsit jobb 
állapotban hátrahagyni, mint ahogy találtátok.”
Laci nagyon sok mindent vállat. Oszlopos tagja volt haláláig a Fami-
lia Dei közösségnek.
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1954 után olyan lemondást ajánlott fel, amely szinte példa nélküli, de 
csak az érintettek ismerhették. 1954-ben igen nagy kockázatot vállalva 
– megtévesztéssel – az öcsém papírjaival látogatott meg a börtönben.
Laci a Magyar Cserkészszövetség 1989. évi újjáalakulása után nagyon 
tevékenyen dolgozott mind a cserkészcsapatánál, mind a cserkész-
kerületben. 4 éven keresztül a szövetség országos vezetőtisztjeként 
példás munkát végzett. Nagyon komolyan segítette a Tábotkereszt és 
az Ichtüsz munkáját.
A családjában 4 gyermek és számos unoka született. Aktív éveit a ma-
gyar erősáramú ipar szolgálatában élte meg, az érintettek teljes elis-
merésével.
Lacira jellemző, hogy hosszú éveken át heteken keresztül vállalta idős 
embertársaink gondozását. Több mint egy évtizedig volt a templom 
gondnoka, 15 évig az egyházközség elnöke stb.
Laci megélte az emberi erényeket
- az okosságot, felismerte az igazi jót
- az igazságosságot, megadta másoknak azt, amivel nekik tartozik
- erősséget, állhatatosságot a jó keresésében
- mértékletességet, amely lehetővé teszi a teremtett javak okos hasz-
nálatát.

Pokorni János

2011-ben Csermely Lászlót a Jeruzsále-
mi Szent Sír Lovagrend lovagjává avat-
ja Paskai László bíboros.


