JÓ MUNKÁT!
Clevelandi Magyar Cserkész Értesítő | 14. | 22. | 33. | 34. | Cserkész Barátok Köre

34. Évfolyam, 2015. Nyár

Jó munkát! Ismét jelentkezünk kedves olvasóinknál, hogy a tavaszi számunk óta történt egy-egy eseményről kis
ízelítőt adjunk. Clevelandi cserkészeink élmény dús programokat szerveztek az elmúlt hónapokban, többek közt
nagyszabású rendezvényeket és kirándulásokat. Most pedig javában készülünk a Jubitáborra! Clevelandból kb. 100
cserkész vesz részt az augusztus 6-16. között megrendezésre kerülő táboron. A csapatok és a Cserkész Barátok Köre
anyagi támogatást nyújtanak a busz bérléshez és a tábordíjhoz. Adományaikkal csökkenthetik kiadásainkat a
mellékelt boríték használatával vagy csekküket postázhatják a CSBK címére: P.O. Box 6783, Cleveland, OH 44101.
Adományával segíti cserkészeink részvételüket ebben az életre szóló élményben!
(A szerkesztőség)

Interjú: Clevelandi cserkészeink a 2015. KMCSSZ
Jubileumi Nagytábor szervezése élvonalán állnak
A clevelandi cserkészek
mindig is kivették a részüket a
KMCSSZ nagyobb megmozdulásaiban és ez az idei
Jubileumi Nagytáborban sem
lesz
másképp.
Dr.
Szentkirályi Endre cscst., a
clevelandi 14. sz. Görgey
Arthur cserkészcsapat egyik
vezetője, vállalta a világot
átfogó tábor parancsnokságát.
Ugyanakkor
a
22.
sz.
Dr. Szentkirályi Endre
Bessenyei
György
cscst., táborparancsnok
cserkészcsapat parancsnoka,
Kovács György cscst., felel a
Sík Sándor Cserkészpark állapotáról mint a Park
igazgatóhelyettese.
Mindkét
vezetővel
beszéltünk az idei Jubitábor
sajátosságairól.
„Előreláthatólag 600-700
cserkész fog táborozni,
főleg
az
Egyesült
Államokból és Kanadából,
de jönnek Ausztráliából,
Argentínából, Brazíliából,
Németországból, valamint a
Kárpát-medencéből: Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről,
Vajdaságból, és persze az anyaországból is. Külön öröm
számunkra, hogy újonnan alakuló magyar kolóniákból is
érkeznek majd cserkészek Sarasota, Floridából; Las

Vegas, Nevadából; és Portland, Oregonból,” mondta
Endre.
A Sík Sándor Cserkészpark igazgatósága minden
évben — sőt, évközben is — rengeteg munkát végez, hogy
a vezetőképző táborok, az iskola táborok, regös táborok és
más, hasonló rendezvények gond nélkül zajljanak le de
tudjuk, hogy a Jubitábor a méretei miatt is más, így öt
évente sokkal többet kell építeni, javítani és fejleszteni.
Megkérdeztük
Kovács
Gyuritól,
hogy
milyen
fejlesztések történtek az utolsó,
2010. Jubitábor óta. „Idén a
konyha volt az első nagy kihívás:
új gáz– és villanyvezetékeket
telepítettünk, és egy új, fedett
szárnyt építettünk a konyha
mellé ahol a szakácsok jobban
tudnak majd dolgozni.
A
szennyvíz elvezetése is fontos
újítás a konyha környékén.
Aztán következett a vízvezetékek
Kovács György cscst., a
föld
alá
fektetése,
hogy
elkerüljük a korábban tapasztalt Sík Sándor Cserkészpark
csőtöréseket.
Aminek talán igazgatóhelyettese.
legjobban fognak majd örülni a cserkészek: 11 új
mellékhelyiséget építettünk, méghozzá olyanokat amik
nagyon hasonlítanak az angol wc-re. Ezeket a helyi Amish
asztalosmesterekkel csináltattuk. Továbbá, a lánybarakk
új tetőt kapott — de előtte kiköltöztettük az ott élő
mosómedvéket!”
(folytatás a 2. oldalon)

Interjú: Clevelandi cs.-eink
a 2015. KMCSSZ Jubitábor
szervezése élvonalán állnak
(folytatás az 1. oldalról)
Nem meglepő talán, hogy kihívásból van bőven.
„Számomra
a
legnagyobb
kihívás
Jubitábor
parancsnokként az, hogy a sok, apró kis részletet
koordináljam és időszerűen biztosítsak egy jó programot,
megfeleljünk
New
York
állam
egészségügyi
követelményeinek, az anyagi feltételek meglegyenek, és
minden cserkész egy pozitív tábori élménnyel távozzon,”
mondta Endre.

adnak hírt a táborról, és lesz Rákóczi Cserkész Rádió
hírközlés is, amelyet a szülők hallgathatnak naponta a
tábor alatt reggel 8 órakor és délután 5 órakor, munkába
menet és jövet. Több féle konyha is lesz, hogy az
ételallergiákból fakadó gondokat megelőzzük. A záró

A nyár folyamán láthatóan felgyorsul a munka a
Parkban. Június- és júliusban még sor kerül fa kivágásra,
folyamatosan van mit javítani, és persze a Jubitáborra szánt
különleges építményeivel is el
kell készülni. Óriási munka ez.
Sokan nem tudják elképzelni,
hogy hányan töltik a szabad
idejüket a Parkban, hogy időben
elkészüljön minden és, hogy kis
gondokból ne legyenek nagyobb
problémák.
„Megszeretném
említeni és egyben megköszönni
mindazoknak akik olyan sokat
dolgoznak a Park érdekében,”
mondta Gyuri.
„Elsősorban a Park igazgatójának,
Lamperth Zoltán cscst.-nek, és a többieknek: Balássy
Péter, Megan Baumann, Globits Laci, ifj. Gráber Pisti,
ifj. Györky Józsi, Imecs Ernő, Kovács Gergő, Kozmon
Gyula, Kozmon Gyuri, Lukács Tibi, Lukács Tivadar,
Ország Tibi, Szigeti Lajos, Szigeti Mátyás, Szigeti
Tamás, Tóth Olívia, — és még sokan mások akik nélkül
ez nem menne. Ez igazi cserkész munka.”

hétvégén pedig egy óriási lakodalom lesz, 1,000 cserkész
és
vendég
részvételével,
élő
népzenével
és
táncmulatsággal, amelyben megünnepeljük Esze Tamás
esküvőjét — ha a labancok nem támadnak meg! De az
alapgondolat a régi:
egy cserkésztábor, amelyben
megismerik a gyerekek a magyar történelmet, a
természetet, és az egymás iránti törődést, a közösségépítés
alapját.”

Ahogy múlnak az évek a cserkészek is haladnak a
korral és ez az idei Jubitáborban is érezhető lesz. Endrétől
megtudhattuk, hogy „Idén profi filmesek és riporterek

És mint minden Jubitáborban, szeretettel várunk
minden kedves vendéget a tábor utolsó hétvégén! További
részletek a www.jubitabor.org honlapon. Jöjjenek el,
ünnepeljenek velünk! (Gulden Julianna cst.)
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gyakorlatokra, magyar társasjátékokra és szánkózásra!
Megérdemlik a szórakozást és a kikapcsolódást a komoly
munkájukért! (Györky Judit cst.)

Az idei téli táborban
cserkészeink már a
Jubitáborra készültek
A két clevelandi cserkészcsapattól a Munkács és a
Klapka György cserkész-korú rajok 2015. január 16-18.
között a Windsor, Ohio-ban található Camp Whitewoodban rendezték az éves téli táborukat.
A táborban
cserkésztudásukat
fejlesztették:
csomózásról,
elsősegélyről,
rovásírásról,
tűzrakásról,
útjelekről,
menedék építésről, íjászatról és az idei Jubitábor
keretmeséjéről tanultak. A 2015-ös Jubileumi Nagytábor

Kiscserkész Farsang a
dzsungel mélyén
Február 14-én hóvihar volt Clevelandben de a meleg
dzsungelbe utaztak a clevelandi kiscserkészek! Dzsungel
lakó állat vagy szafari jelmezben jelentek meg Farsangra és
útra keltek.
A pálya állomásain érdekes dzsungel
állatokkal találkoztak és sikeresen megoldották a
különböző akadályokat. Mindegyik állomásnál találtak

témája a kuruc felkelésről szól. A “Rákóczi hadnagya”
című filmet is megnézték a táborozó cserkészek, illetve II.
Rákóczi Ferencről is voltak előadások. Az őrsök paprikás
krumplit főztek maguknak és a cserkészek a hócsatát is
elvezték, ami alatt hógolyóztak, szánkóztak és hóembert
építettek. (Ország Éva st.)

Körzeti vezetőképző hétvége
Az idei Cleveland körzeti vezetőképző hétvégén a
nagy hó és hideg ellenére több mint 30 vezető gyűlt össze a
clevelandi cserkészházban. Még a chicagóiak is megtették
a hosszú utat, hogy részt vegyenek a VK hétvégén. Célunk
az volt, hogy megosszuk egymással tapasztalatainkat és
tanuljunk egymástól. Ilyenkor nem csak az őrsvezetők
tanulnak a tisztektől, hanem mi is tanulunk tőlük! Több
izgalmas program várt ránk! Nagyban készültünk a
Jubileumi táborra. Együtt megnéztük a „Rákóczi
hadnagya” című filmet, és az összes résztvevő elvégezte a
New York államban kötelező mesterséges légzés
kiképzést. Utána következett egy több órás csoportos
munkatervírás, ahol tapasztalt vezetők megosztották
ötleteiket az új vezetőinkkel. Ezután együtt megírták a havi
munkaterveiket. Nagyon sokat tanultak tanácsaikból. A
sok cserkészmunka mellett még volt időnk csapatépítő

egy természeti kincset amit a mindennapi életünkben
használunk. A hosszú út végén együtt uzsonnáztak és
játszottak a kiscserkészek, mielőtt elhagyták a dzsungel
melegét és a hóviharon keresztül hazataláltak.
(Tábor Mónika st.)
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19 újonc cserkészvezető
elismerése Clevelandben
Közel háromszáz vendég vándorolt Cleveland
belvárosába vasárnap, 2015. február 22-én, a nagy
hidegben és hóban a Szent Imre Egyházközség
nagytermében
megtartott
hagyományos
cserkészebédre. Főszakácsaink Györky Judit és Tábor
Krisztina cserkésztisztek ízletes ebédet készítettek. Az
étlapon szerepelt tavaszi borsóleves, rántott sertésszelet,
hagymás törtburgonya, uborkasaláta és krémes.
Az ebéd előtt a
műsorra
várva
kőrözöttel
töltött
piros paprikák és a
bárnál pogácsa várta
a vendégeket.
A
program
alatt
Mészáros Andrea
cscst.,
Cleveland
Körzet Parancsnoka,
elismerő
oklevelet
adott át tizenkilenc
újonc
cserkészvezetőnek az
elmúlt évben végzett
Az ebéd főszakácsai, Györky Judit cst. munkájukért. Kérte,
és Tábor Krisztina cst.
hogy kövessék Lord
Robert
BadenPowell, a cserkészet alapítója, és felesége Olave, példáját a
cserkészek vezetésében -- kettőjüknek ezen a napon
ünnepeltük a születésnapját is.

“Cserkészvezető” Csodaszarvas Díjas Tábor Mátyás cst.,
szüleivel Tábor Istvánnal és Beával.

Miután mindenki jóllakott, Dr. Szentkirályi Endre
cscst., a 2015-ös Jubileumi Nagytábor parancsnoka,
beszámolt a nyáron augusztus 6-16. között Fillmore, New
Yorkban
tervezett
külföldi
magyar
cserkészek
világtalálkozójának terveiről. A 34. sz. Zrínyi Ilona
leánycserkészcsapat tombolája, Dr. Bakos Ildikó fncs.
szervezése alatt, nívós nyereményekkel küldte a
nyerteseket kalandos útjukra. Jövőre újra ugyanitt várjuk a
kedves vendégeinket! (Horváth Mihály cscst.)

Regös hétvége ’Kalocsán’
Idén 2015. február 27–től március 1-íg a clevelandi
Cserkész Regös Csoport megtartotta a már megszokott
clevelandi regös hétvégét a Peninsula, Ohio-ban található
Camp Butler-ben. Szombaton reggeli után, 25 lelkes regös
cserkész egyből a kalocsai táncnak a térformáin dolgozott,
illetve a különböző lépéseket finomította. Továbbá, nem
csak a tánc finomításán dolgoztak, hanem a helyi
kultúráról, s a különböző népszokásokról tanultak. Azon
kívül kalácsot fontak és cserepeket festettek. Szombaton
egy hangulatos tábortűz után a csoport táncházat tartott.
Vasárnap ismét korán keltek; hamar megreggeliztek,
feltakarítottak, s zászlólevonás után ifjúsági Szentmisén
vettek részt a Szt. Imre templomnál. Mindenkinek nagyon
tetszett a tábor, s sok jó élménnyel tértek haza.
(Jasper Ferenc őv.)

Ezt követően Tábor Bea cscst., a Cserkész Barátok
Körének elnöke, büszkén nyújtotta át fiának, Tábor
Mátyás cserkésztisztnek a Cserkész Barátok Köre
„Cserkészvezető”
Csodaszarvas
Díjat.
Matyi
megérdemelte a
kitüntetést a 14.
sz.
Görgey
Arthur
cserkészcsapat
vezetői karában
végzett
munkájáért, és
mint
a
Clevelandi
Magyar
Cserkész Regös
Csoport egyik
lelkes vezetője,
aki 2007 óta szakértően vezeti a csoportot. Eddig
cserkésztestvéreivel egy három hetes magyarországi
körutat vezetett le és két gála műsort is megszervezett.
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Magyar Iskola 5.
osztályos
tanulója. Ft. dr.
Krasznai Csaba,
az Első Magyar
Református
templom lelkésze
imával, majd a
közönség
a
Székely Himnusz
éneklésével zárta P. Forrai Tamás, SJ, a magyar jezsuita
a műsort.
A rendtartomány provinciálisa.
műsor után az
ünneplő közönséget finom sütemény és kávé várta az
egyház nagytermében. (Horváth Mihály cscst.)

Clevelandben is
megemlékeztek az 1848-as
forradalomról
2015. március 15-én, több mint 200-an gyűltek össze a
Cleveland Nyugat Oldali Magyar Református Templomban
megemlékezni az 1848-as forradalomról. Az Egyesült
Magyar Egyletek rendezésében a program az amerikai és a
magyar himnuszokkal kezdődött, Tamásy Márton orgona
kíséretével.

Kiscserkészeink a Nyuszival
ünnepelték a Húsvétot
Körülbelül 30 kiscserkész és 20 cserkészvezető
látogatott el a clevelandi Ohio & Erie Canal rezervátumba,
hogy részt vegyen az április 4-én megtartott hagyományos
Húsvéti tojás keresésen. Kissé fázósan indult a nap, de
gyorsan felmelegedtünk, ameddig játszottunk a Húsvéti
Nyuszival. Sajnos játék közben összeveszett a Nyuszi a
Rókával és a Róka ellopta a Nyuszi hangját. Rögtön
beléptek a kiscserkészek segíteni! Kaszáltak pókokkal,
fürödtek kis kacsával, bujkáltak medvével, megtalálták a
tarka bocinak a fülét, farkát, és esküvőt terveztek a
tücsöknek! Az akadályok elvégzéséért hangjegyeket
kaptunk, és írtunk együtt egy varázslatos kottát, amivel
visszanyerte a Nyuszi a hangját. (Tábor Lexi st.)

A nyitó imát Nt. Tamásy Éva, a Nyugat Oldali
Evangélikus Egyház lelkésze mondta el. Az ünnepi
beszédet P. Forrai Tamás, SJ, a magyar jezsuita
rendtartomány provinciálisa mondta. A műsort ügyesen
vezette Szentkirályi Hanna, a 34. sz. Zrínyi Ilona lcscs.
segédtisztje és a Magyar
Harcosok
Bajtársi
Közösségének (MHBK)
képviselője.
Többek
között szerepelt a Kis
Magyar Kórus, az Első
Magyar
Református
Egyház
vasárnapi
iskolás gyermekei, a
Nyugat Oldali Magyar
Református
Egyház
ifjúsági csoportja és a 34
-es
csapat
leánycserkészei.

Balássy Julián a „Nemzeti Dal”-t
szavalta.

Petőfi
Sándor
„Nemzeti Dal” című
versét szépen szavalta
Balássy Julián, a 14. sz.
Görgey Arthur cscs.
tagja és a clevelandi
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Főtisztelendő Böjte Csaba
atya clevelandi látogatása
2015. március 22-e jeles nappá vált a Cleveland és
környékén élő magyarok számára. Nagy megtiszteltetést
jelentett számunkra, hogy főtisztelendő Böjte Csaba
ferences atyát és kíséretét, a Szent Ferenc Alapítvány
kuratóriumának jeles tagjait, Dr. Madarassy Ágnest és a
már múlt októberben köztünk megjelent Dr. Csák Jánost
üdvözölhettük körünkben. A Szent Imre templom a 11 órai
ünnepi Szentmisére megtelt több mint 300 résztvevővel, a
hívekkel, a vendégekkel, a cserkészekkel. A cserkészregösök színes székely népviseletben vonultak be a
Szentmise kezdetén. Böjte Csaba atya szívhez szóló,
sajátos stílusú Szentbeszéde hosszú időre lelki táplálékot
adott számunkra a szeretetről, a békességről, a
nehézségekkel való megküzdésről és a lelki nyugalomról,
mind haladva a Jézust kereső úton. Csaba atya barátságos
szavai melegséggel töltötték el a Misén résztvevők szívét.
A Magyar Himnusz és a Székely Himnusz zárta a
templomi szertartást és töltötte be a templom belső terét
320 ember énekhangján.

befogadott gyermekekkel való munkájukról mesélt, fényt
vetítve nem csak a mindennapi kihívásokra, de egyaránt a
sikerekre, lenyűgözően ecsetelve felidézett konkrét
életpéldákkal. Jótékony célú ebédünk alatt a megjelentek
szívből jövő adományaikkal járultak hozzá Csaba atya
messze ható és emberszerető tevékenységeihez. Az ebéd
folyamán a jelenlévők egy tekintélyes összeget elért
szeretetadományt gyűjtöttek össze a Szent Ferenc
Alapítvány munkájának támogatására.
Az ebéd után a Nyugatoldali Magyar Evangélikus
Templom úgynevezett Kis Magyar Kórusa, egy szép
énekszámmal köszöntötte Csaba atyát, akinek az
énekhangok nyomán a meghatottságtól könny jelent meg a
szemében. Ez, a Nagyböjt ötödik vasárnapja és az idei
tavasz első vasárnapja számunkra ezért emlékezetesé vált.
Köszönjük Böjte Csaba atyának, hogy eljött hozzánk,
jelenlétével megtisztelt, lelki táplálékkal gazdagított.
Különösen nagy megtiszteltetés volt számunkra az, hogy az
út szervezői szerény templomunkat, a clevelandi Szent
Imre templomot választották clevelandi látogatásuk
középpontjává. A Szent Imre hívek pedig szeretettel és
odaadó munkájukkal, összedolgozva, egy ízletes ebéd
keretében a méltó és körültekintő házigazda szerepét
töltötték be. Hálásak vagyunk a jó Isten gondviselő
szeretetének, hogy ilyen emlékezetes eseményben
részesülhettünk. (Peller Ildikó cst.)

A Szentmise után a Szent Imre Egyházközség
dísztermében 302 személyre szépen megterített, virággal
ékesített asztalok várták a vendégeket és az Egyházközség
asszonyai szerény, de annál ízletesebb gulyás-lángos
ebédet szolgáltak fel a termet teljesen megtöltő
vendégeknek. Csaba testvér nyitotta meg az ebédet az
asztali áldással, ami után a jelenlévő gyermekek a hívek
szeretete és tisztelete jeléül megajándékozták őt egy-egy
szál virággal, amelyeket Csaba atya azonnal egy csokorba
font. Az ebéd befejeztével Csaba atya egy kislányt bízott
meg azzal, hogy az összeállított szép csokrot helyezze el a
templom Szűz Mária oltárán. Odasúgta a kislánynak:
“Mondd meg a Szűzanyának, hogy ezt Csaba atya küldte.”
A kislány megilletődve tett eleget Csaba atya kérésének.
Az ebéd folyamán Csák úr ismertetést adott hármuk
útjáról és a Szent Ferenc Alapítvány munkájáról, az immár
82 erdélyi és magyarországi gyermekotthon alapításáról és
működéséről. Ezután Csaba atya a különböző otthonokba
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A bálnak a Hilton Garden Inn díszterme adott otthont,
amely kiváló helyszínnek bizonyult. A bált Tábor Bea, a

Cserkészbál Clevelandben
2015. április 18-án 59. alkalommal került
megrendezésre a clevelandi Cserkészbál. Komoly, nagy
múltra visszatekintő esemény ez a clevelandi magyarság
életében, és nem kizárólag a cserkészeknek szól. A
főszervező ezúttal is a Cserkész Barátok Köre (CSBK)
volt, amely a clevelandi cserkészcsapatok fenntartó
testületeként, háttérszervezeteként működik. Az idei bálon
közel 200 fő jelent meg, többségében cserkészek, valamint
szüleik, felnőttcserkészek és pártoló tagok. A bált
jelenlétével megtisztelte Lendvai-Lintner Imre, Vajtay
István és felesége, Gabriella, a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség
(KMCSSZ)
számos
vezető
tisztségviselője,
valamint
a
clevelandi
magyar
cserkészcsapatok parancsnokai is.
A bál díszvédnöke Dr.
Kumin Ferenc, a New York-i
Magyar
főkonzulátus
nagykövete volt. A bál
díszvendége pedig Gulden
György volt, akit kitüntettek a
CSBK
„Cserkészbarát”
Csodaszarvas Díjával a több
évtizedeken
át
tartó
támogatásáért és munkájáért a
cserkészet nevében.

CSBK elnöke, valamint Lendvai-Lintner Imre, a KMCSSZ
elnöke nyitotta meg. A tánchoz a zenét a Harmonia
zenekar biztosította. Éjfélkor a clevelandi Regös Csoport
Palotást táncolt, ezt követően hajnali 2 óráig tartott a
mulatság.
A Cserkészbál továbbra is kiemelkedő közéleti
eseménye a clevelandi magyarságnak, évtizedek
hagyománya
alapján létjogosultsága
megkérdőjelezhetetlen, jelentősége pótolhatatlan. Reméljük, hogy a bál
intézménye még hosszú évekig megmarad, és a clevelandi
cserkészek közössége sokáig élteti ezt a szép hagyományt.
(Balássy Erzsébet st.)

A bál három fő funkcióval
bír.
Jótékonysági
célokat
szolgál, hiszen bevételével a
clevelandi magyar cserkészetet Gulden György, a CSBK
támogatja. A bál egyfajta „Cserkészbarát” díjazottja
kulturális hagyomány is a
fiatal, ún. elsőbálozó lányok számára, akik a bálon
kerülnek bemutatásra a közösségnek, a báli nyitótánc előtt
édesapjuk jelképesen átadja őket táncpartnereiknek. A bál
továbbá kitűnő alkalom a magyarságnak a találkozásra, a
közös, kulturált keretek között történő szórakozásra, és
elmondható, mindenki részt vesz rajta, aki számít a
clevelandi magyar közéletben.
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Központi Akadályverseny
A clevelandi cserkészeknek már évek óta két részből
áll a központi akadályverseny élménye. Az első, amiről
minden évben szoktunk beszámolni, az a versenyző
őrsökre vonatkozik. Idén is hat verseny-képes őrsöt küldött
a város, egy fiú őrs és egy lány őrs mindegyik
korosztályban. Nagy élmény volt mindegyiküknek más
városok ellen versenyezni a „Két koldusdiák” / II. Rákóczi
Ferenc témájú pályákon. Külön dicséretre méltó három
őrs: Cserkész II pályán első helyezettet nyert a 14. sz.
cscs. Majom őrs, Yost Andre vezetése alatt: Sundem
József, Balássy Sebi, Somogyi Ferenc, Karetka Levente,

14-es Farkas-Sas őrs, 1. helyezett, Cserkész III.

Az élmény másik része a pályák készítése,
levezetése.
Idén,
Nádas Tas vezetése
alatt a Cserkész III
pályáért Cleveland
felelt.
Tábor
Tamás
pályaparancsnok
és
Tábor
Mihály
altáborparancsnok a
45
személyes
törzzsel
12
állomásból
álló 34-es Turul őrs, 2. helyezett, Cs. III.
versenypályát és hat
állomásból álló forgószinpadot szervezett. Végezetül, több
év szolgálatuk alapján, három clevelandi vezetőt avattak
fel a hivatalos Akadályverseny törzsbe: Chmielewski
Emesét, Gáspár Gabriellát, és Nádas Krisztinát.
Gratulálunk! (Nádas Krisztina cst.)

14-es Majom őrs, 1. helyezett, Cserkész II.

Takács Sanyi, és Toldi Máté. Cserkész III pályán nem
voltak külön leány/fiú nyertesek, mind egymás ellen
versenyeztek. Gratulálunk a 14. sz. cscs. Farkas-Sas őrsnek, akik Nádas Zoltán vezetésével győztek: Linder
Dani, Linder Józsi, Jálics János, Sundem Sándor és Pál
Gergely. Szintén gratulálunk a második helyezettes 34. sz.
cscs. bővített Turul őrs-nek ami Johnson Éva öv, Takács
Vera, Pál Erzsébet és Lukács Juli-ból állt. Csak így
tovább!

Hálás köszönet!

60. Clevelandi Cserkésznap!

A Cserkész Barátok Köre (CSBK) köszöni azoknak, akik
2015-ben is a United Way-n keresztül juttatták el hozzánk
adományaikat.
A United Way lehetőséget ad arra, hogy egy adakozó az
adományának egy részét a CSBK-nak irányíthatja. Kérjük,
forduljanak Globits Lászlóhoz a
(440) 777-4677 telefonszámon bővebb felvílágosításért.

2015. szeptember 6., vasárnap
German Central Park | 7863 York Road | Parma, OH
Bővebb információ majd
a Cserkész Barátok Köre honlapján lesz található!
www.csbk.org

The Jó munkát! newsletter is published by:
American Hungarian Friends of Scouting | Cserkész Barátok Köre
P.O. Box 6783 | Cleveland, OH 44101 | USA
Editors: Julianna Gulden | Michael Horvath
Website: www.csbk.org
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