
A legifjabb csapathoz érkeztek a belgák
Vasárnap avatták a nyíracsádi cserkészeket, s máris testvérekre találtak

Máshonnan jöttek, de közösek a célok: segíteni másokon s derűssé tenni a napokat Fotó: czegiédi Zsolt

Nyíracsád (HBN -  V. F.) -  
Huszonöt belga cserkész ér
kezett a Huy város melletti 
Wanze-ból a hét végén a 
nyírségi településre, s mivel 
kiválóan érzik magukat, a 
tervezettnél később indul
nak tovább.

Alig fogynak a szóból, mikor 
élményeikről beszélnek, tapasz
talhatóan vidáman és felszaba
dultan. A legfiatalabb 14 évestől 
a legidősebb 32 évesig szinte 
mindenkinek van egy-egy hoz- 
zátoldani valója. Kenyérrel és 
sóval fogadták őket, nemzeti es
ten, koncerten voltak, két misén 
vettek részt, görög és római ka
tolikuson, vasárnap este Debre
cenben jártak, a gúti erdő is le
nyűgöző volt, belga-magyar fo
cimeccsre készülnek, minden 
nap segítenek a családoknak, s 
nem csak azoknak, ahol elszál
lásolták őket.

Dolgoznak a mezőn, a kertek
ben, sőt, még mosogatnának is, 
de a háziasszonyok ódzkodnak 
ettől. Bemard Sonck, egyik ani- 
mátoruk mondja, hogy rendsze
resek a különböző segítő tevé
kenységek, éves program sze
rint dolgoznak.

Arról a szokásról is beszámol, 
hogy mindenkinek van egy ál
latneve: lehetőleg olyan állatot 
választanak, amely karaktere a 
leginkább hasonlít cserkész vi

selője tulajdonságaihoz. Kiss Jó- 
zsefné, a vasárnap avatott 534- 
es számú, nyíracsádi István ki
rály cserkészcsapat vezetője 
szintén azt hangsúlyozza legfon
tosabb célként, hogy a cserkész 
minden nap hajtson végre egy 
jó cselekedetet. Ezáltal jobbá le
het tenni előbb mikrovilágukat,

s bíznak benne, hogy növekszik 
majd a szeretet kisugárzása is. 
Olyan közösséget kívánnak lét
rehozni, amely az emberebb em
bernek lenni üzenetét tanítja, 
továbbítja mások számára.

A csapat ökumenikus: refor
mátus, görög és római katoli
kus tag egyaránt van a tizen

nyolc cserkész között. A ven
déglátók egyike, Büte Edit, a 
nyíracsádi Torinform iroda 
munkatársa még a Belgiumban 
töltött egy év alatt ismerkedett 
meg e világgal, s örömmel 
mondja: jövőre az acsádi cser
készeket látják majd vendégül 
a belgák.


