
A reneszánszát élni kezdő pécsi cserkészet első kiemelkedő eseménye volt a 41 év óta 
először szabadon, nyilvánosan megtartható fogadalomtétel. Erre a cserkészek hagyományos 
Szent György-napi szentmiséje után, 1989. április 23-án délután került sor a Nagy Lajos 
Gimnázium udvarán a Pécsről Budapestre származott országos elnök, dr. Surján László 
professzor előtt. Ezúttal tettek fogadalmat a próbázot t fiatalok és újították meg fogadalmu-
kat az öregcserkészek. Dr . Cserháti József megyés püspök és Varsányi Ferenc evangélikus 
lelkész szolt a mintegy 300 egybegyűlthöz. 

Három év telt el eme események óta. A Magyar Cserkészszövetség újra tagja lett a 
nemzetközi központnak, ezzel újra bekapcsolódtunk a világcserkészet vérkeringésébe. Kis 
létszámú, de igen eredményesen szereplő, két őrsből álló küldöttségünk (benne két pécsi 
cserkész) ott volt az 1991. évi, immár 17. jamboreen, Szöulban. De jelen vagyunk most már 
szinte minden nemzetközi cserkészfórumon, rendezvényen. Nyarankén t ismét cserkészdal-
tól hangosak a magyar erdők. Nyár i táborainkat sok esetben külföldi cserkésztestvéreinkkel 
együtt rendezzük. 20 ezer körül van a hazai cserkészek száma,s ez szinte napról napra 
növekszik. 

A pécsi-baranyai cserkészet - múlt jához híven - most is példamutató az egész magyar 
cserkészmozgalom számára. Legjobbjai ott vannak az országos vezetőképző táborokban, 
tollforgatói könyvekkel, a Magyar Cserkész, a Vezetők Lapja és a Zászlónk hasábjain 
iránymutató írásokkal segítik a mozgalom továbbfejlődését. 

A 75. évén túllépett pécsi cserkészet maradandó emlékű eseménye volt 1991. november 
l- jén a Teleki Pál -dombormű avatása a Nagy Lajos Gimnáziumban, a nagy magyar 
főcserkész unokájának jelenlétében. Zárjuk rövid pécsi cserkésztörténetünket Teleki Pál 
egyik látnoki gondolatával, melyet három nappal a halála előtt, 1941 tavaszán Dessewffy 
Gyulának fejtett ki: „Az ország e pillanatban elveszett. A németek elveszítik a háborút . Az 
oroszok megszállják az országot. De az orosz uralom is átmeneti lesz; pusztítást jelent és 
szenvedést, ae utána magához tér és újra éled az ország. . ." 

Úgy tűnik, hogy a kiváló államférfi gondolatsorának utolsó félmondata napjainkban válik 
valósággá. S a magyar cserkészet ennek az újjáéledésnek tevékeny közreműködője kíván 
lenni. 

Ivasivka Mátyás 

HÍREK 

Kútmúzeum Balassagyarmaton 
Balassagyarmaton a Nógrád Megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat Üzemmérnökségén 
kú tmúzeumot hozot t létre György János, 
víztermelés csoportvezetője. A vízmű nyár-
fás ligetében „vízfelhordó szerkezetek", ku-
tak sorakoznak nagyapáink idejéből. A pa-
lóc vidékről összegyűjtött , ipartörténeti em-
léknek is beillő tárlat egyedülállónak és egy-
ben követésre méltónak tekinthető. 
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