
Tisztit a híre jóval megelőzte itt nálunk, Amerikában élő magyarok között. Az ő életútja
is  kitűnő példa arra,  hogy,  egyetlen ember milyen óriási  hatással,  befolyással  lehet  a
környezetére. 
  
Lisieux-i Kis Szent Teréz hitvallását, hogy a kis dolgok az igazán "nagyok" az életben,
magam is lépten-nyomon tapasztalom. Látszólag Tiszti is csak "kis" dolgot tett, amikor
az  első  árva  kisgyereket  hazavitte  és  saját  Édesanyja  gondjaiba  ajánlotta.  És  milyen
csodálatos  szervezet  alakult  ki  belőle,  milyen  sok  embernek  nyújt  végül  is  otthont,
örömet és boldogságot. Örömet és boldogságot annak is, aki ad, mert adni tud, akár a
munkáját,  akár  az  idejét,  akár  anyagiakat  és  annak  is  aki  tud  jó  szívvel  elfogadni.
Mindkettő nagyon nehéz, mindkettőhöz nagy szeretet és alázat szükséges. És jó, ha van
egy híd, amelyen a kettő között közlekedni lehet. Erre a szerepre vállalkozik a "Rosy
Csík" Alapítvány.
  
Tisztivel először 2007 novemberében találkoztam személyesen Passaic, New Jersey-ben,
ebben  a  New Yorkhoz  fél  órányira  található  kis  városban.  A Szent  István  templom
vendége volt, ahol az egyháztanács elnökeként szolgáltam. A szentmise után nagy, közös
fogadáson vettünk részt és utána szűkebb baráti körben beszélgettünk egy családi háznál.
Ott merült föl az az ötlet, hogy a Csibész Alapítványt megajándékozhatnánk egy amerikai
"kistestvérrel".... az amerikaiak általában jószívűek, szívesen adnak jó célra, különösen,
ha levonhatják az adóból. 
  
A Rosy Csík -  ami tulajdonképpen szójáték  is,  hiszen a  gyermekek kipirult,  jókedvű
arcára utal a név (angolul a rosy kipirult, a cheek  pedig kiejtve "csík", jelentése: arc) íly
módon kettős célt szolgál. Egyrészt összegyűjti és adakozásra serkenti a jószívű, itt élő
magyarokat és amerikaiakat, másrészt  igyekszik a fent emlitett "híd" szerepét betölteni
és kapcsolatot teremteni és tartani erdélyi testvéreinkkel. 
  
Hárman  vagyunk  alapító  tagok.  Tiger  Julianna,  aki  a  háború  után  került  Amerikába,
hosszú ideig volt a cserkészek vezetője,  most már nyugdíjas. Huszti Márti, aki  pár éve
érkezett  Magyarországról,  felsőbb tanulmányait  végzi itt.  Férjhez ment az itt  működő
magyar  cserkészcsapatok  parancsnokához,  Marshall  Tamáshoz  és  a  fél  éve  született



Kende  nevű  kisfiú  édesanyja.  Korban  én  kettejük  között  vagyok,  23  éve  élek
Amerikában,  szintén  a  cserkészetben  vállaltam  önkéntes  munkát,  a  szülői  közösség
vezetését. 
  
Most  a  gazdasági  válság  idején  nincs  könnyű  dolgunk,  de  azért  igyekszünk  minél
szélesebb körben terjeszteni a Csibészek és a Rosy Csík jó hírét. 
  
Az biztos, hogy a legtöbb adományt akkor kaptuk, amikor Tiszti személyesen itt járt,
legutóbb  2008  novemberében.  Az  ő  karizmája,  mély  gondolatai,  egyszerű,  őszinte,
érthető szavai, tiszta tekintete, egyenes tartása és kiállása mindenkit vonz és megragad.
Áldozatos munkája,  kitartása példamutató.  Különösen jól  esik az a  figyelem, amit  az
egyes emberre fordít. Szinte hihetetlen, hogy mennyi fele kell figyelnie és mégis, amikor
az ember vele beszélget, úgy érzi, most csak ő a fontos a számára. Sokat tanulhatunk tőle.
Boldog vagyok és nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy megismerhettem és közös ügyet
szolgálhatok vele. 
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