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Száz éves a magyar cserkészet . . .a világot átfogó mozgalom!

A százéves magyar cserkészet
Az első magyar cserkészcsapat, az 1.sz.
Keresztyén Ifjúsági Egyesület Cserkészcsapat
Budapesten, 1910. október 3-án alakult. Külföldi
Magyar Cserkészszövetségünk ezt a dátumot tekinti
a magyar cserkészet születése napjának. A kis
magból egy terebélyes fa, az egész világot behálózó
szervezet lett.
Cserkészetünk első 35 éve a megalapozás,
megerősödés évei voltak. A cserkészet nagy súlyt
fektet a természet megismerésére, kímélésére és a
benne való jártasságra. Ez az oka annak, hogy
először főként a városi tanuló idjúság között lett
népszerű, hiszen ez adta meg a lehetőséget arra,
hogy a városi kőrengetegen túl
megismerkedjék azzal a testi és
lelki felüdüléssel, amit a szabad
természet kínál számára.
Az 1913 júliusában
megtartott 17 napos, 300
kilométeres (200 mérföld) vági
tutajút a Magas Tátra völgyéből
Komáromig, ahol a Vág
találkozik a Dunával, már ennek
a természettel való
ismerkedésnek az eredménye. A
több mint száz 13-15 éves
cserkész és szakszerű vezetőik
vízi mozgótáborát szinte az
egész ország figyelemmel
kísérte. A megérdemelt siker
hozzájárult a cserkészmozgalom
népszerűsítéséhez országszerte.

A vesztes első világháború és a trianoni
országcsonkítás utáni politikai elszigeteltség
kapuján a nyugati országokat látogató
cserkészcsapatok kiváló szereplése ütötte az első
rést. Az 1924-es dániai és az 1929-es angliai
jamboree sikere meghozta a gyümölcsét.
A
Nemzetközi Cserkésziroda Magyarországnak ítélte
a IV. Világjamboree megrendezésének a jogát. Az
1933-as gödöllői jamboree világsiker lett. Teleki
Pál főcserkész vállalta a táborparancsnokságot. A
későbbi főcserkész , kisbarnaki Farkas Ferenc volt
a tábor vezérkari főnöke. A kéthetes táboron 54
nemzet 26,000 cserkésze (ebből 15,000 külföldi)
v et t r és z t .
A kitűnő
szervezettség, a mintaszerű
műszaki telepítés, az elsőrangú
gazdasági vezetés, a mindig
segítőkész, udvarias tábori
rendőrség fáradhatatlan és
tapintatos működése adta azt az
átütő sikert, melyet az egész
világsajtó együttesen elismert.
A jamboree után a külföldi
csoportokat az egyes városok,
szervezetek, csapatok meghívták
vendégül, s így egész
Magyarországot megismerhették
és barátaink lettek.
Lán ycs erk észeink szintén
Gödöllőn rendezték meg a
Nemzetközi Leánycserkészet
( folyt. a 2. oldalon)
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Nyugatra menekült emigráció ifjúsága vitte tovább
a magyar cserkészet zászlaját.
Az első 5 évben megteremtették a külföldi
cserkészet alapjait. Még hazai vezetői gyakorlattal
rendelkező tizenkét 20 év körüli fiatalember Bodnár
Gábor vezetésével megalapította a “Hontalan Sasok
Törzsét”. Az ő munkájuk eredménye, hogy még 65
év után is, négy földrészen szétszórva, de lelkében
és szervezetében egységes cserkészetünk él és
virágzik. A menekült táborok kilátástalanságában
sínylődő fiatalság összegyűjtése, csapatokba
szervezése, foglalkoztatása áldozatos teljesítmény
volt. Sokszor – főleg a kezdetben – ellenséges
magatartás, pénzhiány, bizonytalanság is
megnehezítette a cserkészmunkát. Ennek ellenére
számos vezetőképző táborban nevelték, készítették
a jövőre a náluk fiatalabbakat.
Magyar és
cserkésztárgyú könyveket adtak ki, szorosan
együttműködtek a néhány, már megindított
iskolával. A körülmények sokszor nem tették
lehetővé külön fiú és leánycsapatok működését,
ahol kellett, vegyescsapatokat szerveztek. A múltra
visszatekintve megállapítható, hogy talán ez volt a
legeredményesebb megoldás, ami bebizonyította,
hogy a lányok képesek legalább olyan
cserkészmunkát felmutatni, mint a fiúk. Amikor
1950-ben a tömeges kivándorlás tengerentúlra
megindult, már olyan szellemi, lelki és gyakorlati
felkészültséggel, összekötő kapoccsal rendelkezett
cserkészetünk, hogy az új hazába érkezve jóformán
minden zökkenő nélkül folytathatták a sajátos
magyar cserkészetet.
Cserkésznevelés, magyarságnevelés.
A külföldi magyar cserkészet a mai napig hű
maradt az “emberebb ember, magyarabb magyar”
szelleméhez. Amíg a hazai cserkészet 35 évében az
általános cserkészelvek alapjai szerint a nevelés,
foglalkoztatás inkább az “emberebb ember”
szellemét tükrözte, addig a hazátlanságban a
“magyarabb magyar” szerepe egyre fontosabb lett,
hiszen ez volt a kihívóbb, nehezebb feladat. Ez volt
az egyenlet azon része, ami cserkészetünk fennmaradását biztosította.
Cserkészkedni bármilyen
nyelven lehet, de magyarul cserkészkedni teljesebbé,

(folyt. az 1. oldalról)

első és azóta is egyetlen Leánycserkész
Világtalálkozóját 1939-ben, néhány héttel a
második világháború kitörése előtt, nyomasztó
politikai légkőrben. A várható katasztrófa már előre
vetette árnyékát, a vártnál kevesebb nemzet
részvételével. Ennek ellenére jelentős sikerrel,
miden résztvevő nemzet teljes megelégedésével.
A jamboree utáni időszak a befelé fordulás évei
voltak és a nagy erőpróbát követő fáradtság nyomait
viselték magukon, majd megtalálva a új utat,
mindinkább a népi hagyományok kutatása felé
fordultak.
A 30-as évek végén Teleki Pál
kezdeményezésével és munkatársai segítségével
alakult ki az a nagyszerű felismerés, amely ma az
egész világon egyedülállóvá teszi a magyar
cserkészetet, hogy annak két alappillére legyen: az
egyik a Szentírás, a másik a magyar kultúra. E
kettőre épül fel a teljes, a gyakorlati és elméleti
cserkészet. Ez az a lelki bázis, ami összekovácsolja.
A Teleki-kovácsolta “emberebb ember, magyarabb
magyar” kifejezés híven foglalja össze ennek a
“Teleki-hagyaték”-nak
nevezett
új
próbarendszernek a lényegét, amit 1940-ben
vezetett be cserkészetünk. Ezt használjuk azóta is.
Teleki Pál tragikus halála után a Kormányzó
1942-ben a nagy cserkészmúlttal és tapasztalattal
rendelkező kiváló katonát, kisbarnaki Farkas Ferenc
vezérezredest nevezte ki főcserkésznek.
Örök
érdeme, hogy magas társadalmi pozíciója, magas
katonai rangja és határozottsága révén a háború
utolsó éveiben megvédte a magyar cserkészetet az
erőszakos német Hitler Jugend beolvasztási
törekvéseitől. A háború után kialakuló emigrációs
magyar cserkészet beindításában és nemzetközi
elismertetésében fontos és meghatározó szerepe
volt.
Sajnos a vesztes második világháborút követő
kommunista diktatúra a Magyar Cserkész
Szövetséget 1948-ban feloszlatta. Két nemzedék
ifjúsága siratta meg.
A Magyar Vöröskereszt egyik kimutatása
szerint a háborús események következtében 1945
áprilisáig 1,200,000 katonai és polgári személy
hagyta el Magyarországot. A zöm 1945 második
felében visszatért hazájába. A kint maradottak
képezték az úgynevezett dipi (displaced person)
emigrációt. A szovjet kommunista elnyomás elől

egyedivé teszi a feladatot. Nem beszélve arról, hogy
százmilliós nemzetek számára az anyanyelv ismerete
természetes, de a 10-15 milliós magyarság számára kritikus.
Magyarnyelvű könyvek kiadása, iskolák
fenntartása, támogatása mind-mind ezt a célt szolgálja.
(folyt. a 3. oldalon)
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(folyt. a 2. oldalról)

Vezetőképzés, cserkészparkok,
rendezvények.
A vezetőképzés három tagozatban működik. A cserkésztiszti
tábor pedagógiai akadémia.
A
tábort megelőzően a jelöltek disszertációkat írnak cserkész- és magyarságismereti témákról. E mellett
kiegészítő vizsgát tesznek magyar
történelemből, irodalomból és
földrajzból. Korhatár: betöltött 20
év. A segédtiszti tábor a gyakorlati
vezetésben való jártasságot erősíti.
A kiképzési és nevelési anyag a
nemzetközi “Gilwell” cserkésztisztképzés anyagával azonos. Meglehetős gyakorlati tudást igényel.
Korhatár: betöltött 18 év.
A
kiscserkész-segédtiszti tábor egy
alaposan kipróbált foglalkozási
rendszer tudnivalóit adja át.
Megérteti: a kiscserkész nem
cserkész kicsiben, hanem a 6-10
éves korú gyermek előkészítése a
cserkészetre. Korhatár: betöltött 18
év. A fiú és lány őrsvezető jelöltek
gyakorlati ismeretek bővítése mellett az őrsvezetéshez kapnak útmutatást. A 24 órás őrsi portya a
megszerzett tudást és a közösségbe
való beilleszkedést teszi próbára.
Korhatár: betöltött 14 é v.
Kiscserkész őrsvezető tábor kor-

határa: betöltött 15 év. Őrsvezető és
segédtiszt képzés minden világrészben van. Tisztképzés csak a Fillmore-i Sík Sándor Cserkészparkban, az USA-ban folyik. Azok
számára akiknek lakhelyén nincs
hétvégi magyar iskola, magyarságismereti táborok állnak
rendelkezésre. Cserkészparkok ma
már minden földrészen vannak.
Részint kerületi vagy szövetségi
tulajdonban, sőt körzeti- és csapattulajdonban is.
Külön ki kell emelni a minden
5 évben megrendezett jubileumi
táborok jelentőségét.
Ezek a
táborok teszik lehetővé a négy
vilá gr és zen s zéts zórt an élő
cserkészeink számára a személyi
kapcsolatok kialakítását,
megerősítését és nem utolsó sorban
a külföldi magyar cserkészet
egyöntetűségét. Az 1960 óta folyamatosan megrendezett jubileumi
táboroknak eddig több mint 6,000
résztvevője volt. A százéves jubileumát ünneplő cserkészetünk idei,
számszerint a 11-ik táborán, a világ
minden részéről 700 cserkész
találkozik Fillmore-ban, még a
messze-távoli Ausztráliából is
érkezik 37 magyar cserkész.
Az emigrációra és azon belül a
menekült ifjúságra és utódaikra
hárult az a feladat, hogy

cserkészetünket a jövő számára átmentsék. 65 év áldozatos munkája
az ami a szétszórt magyarságot a

faji és nyelvi kötelék és kultúra
segítségével összekapcsolta és bennük az együvétartozás tudatát megőrizte.
A Mindenható külön
ajándéka, hogy az utolsó 20 év
történelemformáló eseményei lehetővé tették a hazai magyar
cserkészet feltámadását és ebben a
nemrég elhúnyt Bodnár Gábor és
vezetőtársai kulcsszerepét. Bizakodással tekintünk a következő 100
év elé!
Jó munkát! v. Bócsay Zoltán cscst.

FIGYELEM! Lapzártakor értesültünk– A jubileumi táborról roppant érdekes
videó felvételek és napi eseményekről a beszámolók a www.kmcssz.org
honlapon találhatók. Érdemes felkeresni!!!
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Két évtized után parancsnoki változás a Clevelandi Körzetben
Május 1. kezdetével, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Mészárosné Vareska Andreát lcscst.-t bízta meg a Cleveland
Körzet parancsnoki tisztségével. Andrea a körzet parancsnokságát Horváth Mihály cscst.-tól vette át, aki 1991 óta szolgált
ebben a tisztségben.
Andrea (Andy) gazdag cserkészélet beosztásainak tapasztalatait hozza ehhez a tisztséghez. Szolgált, mint kiscserkész
rajvezető a 14-es csapatnál , majd öt évig csapatparancsnoka volt a 33. Szilágyi Erzsébet leány csapatnak. A KMCSSZ-nél
szolgált többekközt mint Leány Vezetőtiszt, Kiscserkész Veztőtiszt, Intéző Bizottság tag és Jogi Osztály vezető. A 70-es
években többízben kiscserkész örsvezető tábort vezetett, 1975 és 1980-as Jubi Táborban kiscserkész altábor parancsnok
volt, és az 1989-as Pax Ting Emlék Táborban programtörzs vezető volt. Amikor tud, kisegít csapat táborban és Vezetőképző
táborban, öt éve pedig tanit a nyári Iskola Táborban Fillmoreban. Több éven át szervezi és vezeti a clevelandi cserkésznapon
a „Budapesti kávéházat”. Ugyszintén, jelenleg a Cleveland Magyar Történelmi Társulat és Muzeum alelnöke tavasz óta
miután négy évet szolgát, mint annak elnöke.
Horváth Mihály (Misi) cserkészéletrajzát olvashatjuk a 8-ik oldalon a Cserkészbál cikkben ahol a Csodaszarvas díjat
nyujtotta át neki a clevelandi Cserkész Barátok Köre.

Jó munkát kívánunk Andy-nak és Misi-nek az új beosztásukban!
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P. Ádám János S.J. —— „Ádám atya”
Született: 1927. április 15— Hazament: 2010. április 15
Emlékmise Ádám atyáért
A clevelandi cserkészek 2010 május 7-én gyűltek össze az akkor még nyitva levő Szent Imre templomban emlékmisére. A
misét Ft. Siklodi Sándor
plébános celebrálta, majd a mise keretében Szentkirályi Pál cscst. és Mészáros Andrea lcscst. emlékeztek meg Ádám Atyáról felidézve személyes élményeiket és emlékeiket az atyával. Noha Ádám Atya nem
volt clevelandi cserkész, mégis mindenkinek itt is közel állt a szívéhez. A fillmorei táborokon sok öszinte meleg barátság
született és fűzte az atyát a clevelandi cserkészekhez. Az atya többször is ellátogatott Clevelandba, hogy lelkigyakorlatot tartson a clevelandiaknak. Szeretettel és hálával gondolunk Ádám Atyára, és a Jó Isten áldása legyen vele.
Jó munkát!
V. Falk Viktor cscst.
A
Külföldi
Magyar
Cserkészszövetség nevében búcsuzom
Ádám Atyától, de először egy kis
bepillantást szeretnék adni életébe.
Egy interjúból szeretnék kiemelni egy
pár gondolatot, amiben Atya
rávilágított arra, hogy mi volt fontos
eletében. Több mint harminc éve
ismerem és személyes tapasztalataim
is ezekról tettek bizonyságot.
Mindig érezte, hogy Isten
jelenlétében él és arra törekedett, hogy
példájával másokat is Istenhez
vezessen. Nagyon szerette az
embereket és sokszor mindig a
„szeretet pofonnal” köszöntött. Öröm
volt részére, ha az emberek őszinték
voltak vele és megnyíltak – számtalan
fiatallal volt alkalma beszélgetni a
napnak vagy estének bármelyik
órájában. Sokan emlészünk rá,
ahogyan
a
táborokat
járta
gumicsizmájában... Bánatot érzett, ha
átejtették, de ennek ellenére is szerette
az embereket és többször említette,
hogy csak is szeretettel lehet az
embereket megváltoztatni. Az Emmaus
-i Jézust szerette a legjobban példaként
– az emberekkel vándorolni, velük élni
és így Istenhez vezetni.
Életének négy fő cselekvési tere
volt:
mint
Jezsuita,
mint
segédplébános, mint egyetemi tanár és
mint cserkészvezető – mindegyik téren
szeretettel szolgált.
Mint Jezsuita, a külföldi magyar
rendtartomány vezetője volt kilenc
éven át – tehát rajveztőjük volt. Annak
ellenére, hogy részben azért
választotta a papi páját, hogy ne
kelljen az anyagi dolgokkal foglalkozni,
1962 óta egyik munkája a pénzgyűjtés
volt, és 1989 után még nagyobb
lendülettel neki állt, hogy a
magyarországi Jezsuitákat segítse. Ez
is szolgálat volt részéről. Amikor
legtöbb ember nyugdíjba vonul 67 éves
korában, Atya visszaköltözött

Magyarországra mint rendtartomány
főnök helyettes és 1996-tól 2002-ig
pedig tartomány főnök volt és közben
a noviciátusokért is felelőss volt. Tehát
a magyar Jezsuitáknak volt a
csapatparancsnoka. Utána Miskolcon
szolgált mint nevelő a Jezsuita
gimnáziumban és őrsvezetője volt az
ottani Jezsuitáknak egészen haláláig.
Mint segédplébános 32 éven át
minden hétvégén kijárt New York
városából Long Island-ra, hogy az
ottani amerikai hívekkel foglalkozzon
és az életnek ezt az oldalát is
megismerje. Közben kétszer évente
lelkipásztori levelet írt magyar
barátainak.
A Fordham University-n filozófiát
és etikát tanított 32 éven át, ahol
diákjait a szekuláris világban egy
erkölcsös nézetre próbálta nevelni.
Nem szégyelte a klérikális gallért
viselni, hogy lássák, hogy pap és ezen
keresztül is elgondolkoztassa diákjait.
Cserkészszövetségünket több
mint 37 éven át nagyon sok téren
szolgálta. Az Intéző Bizottságnak volt
tagja, majd hosszú éveken át elnöke.
Szövetségünknek alelnöke is volt és a
Vezetők Lapjának szerkesztője. De
talán legjobban mint a központi
vezetőképző táborok résztvevője és a
Szövetség fő lelki gondozójaként
ismertük. Nem számított részére,
hogyha valaki katolikus, református,
evangélikus, vagy akár hitetlen volt – a
lényeg a kapcsolat megteremtése és a
szeretetre való vezetés volt.
A 37 éves szolgálata alatt minden
k ö z p o n ti
jub ie lu m i
tá b o ro n ,
akadályversenyen és tisztikonferencián
részt
vett.
Egy
központi
vezetőképzőtábor
kivételével
mindegyiken részt vett. Ezt is csak egy
műtét miatt mulasztotta el. Egy
cserkésztisztképző tábort, egy
segédtisztképző tábort és 12
őrsvezetőképző tábort vezetett. Így
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sokan megismerték és
neki
köszönhetjük az NLA, vagyis „Nem
Leszek
Áruló”
fogalmat.
Lelkigyakorlatokat is tartott és még
ma
is
emlékszem
az
első
lelkigyakorlatomra amin részt vettem
Cleveland-ban. A Beaumont amerikai
cserkészparknak kabin ajtajában fehér
szalagokat tűzött ki, mivel a fő téma a
tékozló fiú története volt. Éreztetni
akarta velünk, hogy Isten minden
tékozló gyermekét hazavárja. Erre
emlékeztessen bennünket is ez a kis
fehér szalag amit kiosztottunk.
Megalakította a Pisztráng őrsöt,
amivel vezetőtársait buzdította arra,
hogy egyénenként kell szembe szállni a
rosszal ami elterjedt a világban. Merni
kell kiállni a jó mellett. Meglátásai
szerint jobban fel kell a fiatal
vezetőknek is lépni a rossz ellen, hogy
szövetségünkben a cserkész szellem
megtisztuljon. Atya részére mindig
fontosabb volt az emberebb ember,
mint a magyarabb magyar. Ez a mai
napokb an
is
nag y
szü kség
mindannyiunk részére.
Sík Sándor szavaival zárta első
Pisztráng levelét 1992-ben, a
következő képen:
„Tekintet nélkül arra, hogy másoknak
tetszik-e vagy nem, tekintet nélkül arra,
hogy látják-e vagy nem,tekintet nélkül
arra, hogy lesz-e sikere vagy nem: tedd a
jót! Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott
ahol vagy, úgy ahogy teheted, akkorát,
amekorrát tehetsz, de mindig szüntelen ez
legyen a programod!”

Köszönjük Atya, a szeretetet, a
szolgálatot, a példát és a buzdítást a
jóra! Mint Boka a Pál utcai fiúkban, Te
is biztos elmondtad magadban, hogy
„Igenis,
meg
foglak
védeni
benneteket”. Most rajtunk van a sor,
hogy példádat merjük követni:
szemben az árral, hogy mi sem legyünk
árulók a cserkészeszmének!
Jó munkát!
Szentkirályi Pál, szövetségi vezetőtiszt

Hazament id. Simonyi Viktor cscst.
1933. február 4 —- 2010. december 9
ezek csak a fénypontok, emellett még sok minden másban is
közreműködött és segített. Cserkészmunkájának elismeréséül
elnyerte a Külföldi Magyar Cserkészszövetség keveseknek
kijáró Teleki érmét, sok-sok más elismerő oklevél és
kitüntetés mellett, majd a Szent László Rend vette fel azon
kitüntetettek közé akik annak lovagkeresztjének birtokosai
lehetnek.
Az én két fiam is az ő keze alatt nőtt fel és nagy
szeretettel és tisztelettel emlékeznek ma is arra a szeretettel
ötvözött szigorú nevelésre és élmény dús cserkészkedésre
amit Tőle a cserkészetben kaptak. Ő segített nekem és a
többi apának abban, hogy fiainkból talpraesett, tisztességes
embert neveljünk. A Cserkész Tanyán tartott nyári
csapattáborok, portyák, téli túlélő táborok, az 1981-es két
hetes kenu túra a kanadai French River-en, az 1982-es
Knoxville, TN-i világkiállítás látogatása és a Smokey
Mountain-ban való táborozás felejthetetlen emléke
mindazoknak akik ővele ezeket a kalandokat végig csinálták.
De kalandok mellett praktikus dolgokra is tanította
cserkészeit. Egy éven keresztül fúrtak-faragtak, farigcsáltak a
nagy fiúkkal otthoni műhelyében, ahol aztán elkészült az a
gyönyörű székely kapu ami ma is a Magyar Múzeum
bejáratát díszíti.
Másvárosbeli cserkészbarátok mindég irigykedve
beszélnek arról, hogy Clevelandban van egy nagyon meghitt,
szoros cserkész baráti csoport akik mindenben együtt
vannak, meleg barátság köti össze őket, akik minden hónap
első csütörtökén, ha esik, ha fúj, össze jönnek egy ebédre
vagy vacsorára.
Igen,
van egy ilyen 7 tagú baráti
társaság, akik így már 35 éve ezt csináljuk, aminek Viktor is
alapító tagja volt. Ezek az irigyek úgy hiszik, hogy mi azt fel
sem fogjuk milyen szerencsések vagyunk. Dehogy nem!
Nagyon is tudjuk és ápoljuk és féltve őrizzük is azt. Már előre
örülünk a havi találkozásoknak és szigorúan számon tartjuk a
napokat.
A december harmadiki találkozó előtti szokásos
kőrtelefon alkalmával jött az a hihetetlen, borzalmas hír,
hogy Viktor ezen a csütörtökön már nem tud közöttünk lenni.
Az Úr Isten úgy döntött, hogy Viktornak elérkezett az ideje,
hogy hazajöjjön. Mindenható kegyelmével megadta azt, hogy
gyorsan, szenvedés nélkül tegye meg ezt az utat. Nekünk
ittmaradottaknak, szeretteinek, családjának, barátainak a
veszteség szívet szaggató. Miért most? Miért ő, aki mint
szerető férj, apa, nagyapa még életének jó erejében volt?
Miért ő, aki a hét barát között a legfiatalabb volt? Erre mi
választ adni nem tudunk, csak bízni tudunk abban, hogy az Úr
Isten jóságában nyújt szeretteinek vigaszt és megnyugvást,
és erőt a bánat és a veszteség elviselésére.
Viktor bá, Jó Munkát végeztél! ….a viszontlátásra.

2009 december 9.
Kedves Cserkesztestvérek es
Barátok!
Szomorú szívvel értesítelek
benneteket, hogy ma reggel
6:45-kor
szeretett
cserkészparancsnokunk, id.
Simonyi Viktor, vissza adta
lelkét teremtőjének.
Nyugodjál békében Viktor
bá.
Horváth Miska
2009 december 15 – a búcsúzás napja
Gyászoló család, Réka, Antal Atya, gyászoló közönség.
Megrendült szívvel teszek eleget annak a megtisztelő
feladatnak, hogy a hazament Viktor bának, Viktor
barátunknak ma este itt megemlékezzem nemes életéről és
búcsút mondjak Neki a Magyar Cserkészmozgalom nevében,
a Szent László lovagtestvérek nevében, és szoros baráti
körének nevében.
Viktor 1933 február 4.-ikén, Pécsett született. Ott
nevelkedett, járt iskolába, lépett be cserkésznek, szerzett
gépészmérnöki diplomát, és ott érte az 1956-os
Szabadságharc. Huszonhárom éves korában kivette részét
ebben a harcban, aminek következtében aztán, hazája
elhagyására is kényszerült. 1957-ben sok más sorstársával
együtt érkezett Clevelandba.
Pár éven belül itt találta meg élete párját, Kurucz Rékát,
akivel 1960-ban össze is esküdtek hogy 49 évig boldog
házasságban éljenek. Hamarosan megérkezett kis Viktor,
majd Cynthia. Szakmájában kapott mérnöki munkát és a St.
Regis cégnél (később annak utódánál) töltötte dolgozó éveit
egészen nyugdíjazásáig. Ezalatt az idő alatt több ipari
kitüntetés és díj nyertese. Új életének és családjának
beindítása után Viktor újra megkereste, és itt megtalálta
gyerekkorának élményt és erkölcsi irányt adó szervezetét, a
cserkészetet és hamarosan belekapcsolódott a clevelandi
magyar cserkészet munkájába. 1958-ban már tagja a
keletoldali csapatnak. A hatvanas években egy cserkész
vitorlázó-repülő rajt szervez és vezet, majd 1970-ben átveszi
Zala Laci bától a 22. sz. Bessenyei György cserkészcsapat
parancsnokságát, amit tíz éven keresztül vezet. De még
ezután is két éven át három nagyszabású nyári csapat
táborozást és kirándulást vezet le. Cserkésztiszti képesítését
1971-ben kapja. A nyolcvanas
években a fillmore-i
cserkésztisztképző táborban Bodnár Gábor jobb-kezeként
napos-tiszti beosztásban szolgál több éven keresztül.
Jubileumi táborokban altábor parancsnoki tisztet tölt be. És

Szappanos István cscst.
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AKADÁLYVERSENY FILLMOREBAN: 2010
A MAFEKINGI CSATA GYÕZTESEI A CSERKÉSZEK
Az USA-ban és Kanadában élõ
cserkészeink nagy próbatétele az évi
akadályverseny. Ez ad alkalmat az
õrsnek és a cserkésznek, hogy megmutassa az év folyamán elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteit. Az
akadályverseny feladatait egy adott
történelmi keretben építjük fel, ezáltal
a cserkész egyben átéli a magyar vagy
cserkész történelemnek egyik szakaszát
is. Cserkésztudását – a természtben
való élést, az elsõsegélynyújtást,
híradást, nyomolvasást, az építmények
készítését, a tûzgyújtást, szabadtûzön
való fõzést és sok mást – egy keret-

történet szereplõjeként kell felhasználnia.
Az idei akadályversenyen
cserkészeink átélték a cserkészet eredetét. A tábor keretmeséje a Mafeking
csatához fûzõdött ahonnan a
cserkészet alapelvei erednek. Több
mint 30 õrs verte fel a sátrát a nagyréten, ez jelképezte Mafekinget, a délafrikai várost. Háromszáz cserkész
érkezett a Sik Sándor Cserkészparkba
(Fillmore, NY) május utolsó hétvegére
Clevelandból, New Brunswickból, New
Yorkból, Torontoból, Hamiltonból, Garfieldrõl, Washington DC-bõl, Buffaloból
és Montrealból.

A zászlófelvonásnál Lord Robert
Baden-Powell (a cserkészet megalapítója és Mafeking védelmének parancsnoka, Vajtay István alakításában)
megkérte az õrsöket hogy vigyenek egy
levelet erõsítést kérni Mafeking város
védésére a támadó búrok ellen. A Bi-Pi
fogadása már rögtön „jolly jó” kedvet
keltett
a
táborban.
Az akadályokkal teli pálya kihivást
jelentett az õrsök számára. Minden
korosztály (10-12, 12-14, 14-18 évesek)
más-más feladatot kapott: elsõsegély
nyújtás, iránytû használat, természet

A NYERTES CLEVELANDI ÖRSÖK —-
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(folytatás a 6. oldalról)

ismeret, harc a “zulukkal”, célbalövés,
stb.
Az akadályversenyt mise követte
ami a fenyõkatedrálisban került sorra.
Az éhes ifjú harcosokat finom gulyás
leves
várta
utána.
Vacsora után következett a csata. A
búrok megtámadták Mafekingot, és a
cserkészek
Bi-Pi
vezetésével
visszaverték
a
támadókat
(számháborúban és lisztbombával). A
csata végén, az ünnepi tüzijáték után,
a füstös meg lisztes csatatér közepén
átadta a búr kapitány a fegyvert a
gyõztes védõknek.

Este a tábortûznél a huszonegyedik század magyar cserkészei
elõadták a Brownsea szigeti elsõ
cserkésztábort. Baden-Powell bemutatta a kudu szarvból készült tülök
eredetét és ennek fulyásával végzõdött a tábor elsõ napja.
Másnap került sorra a díjkiosztás. A szervezõk kitüntették a legjobb
eredményt elért õrsöket és jutalmul
adadták a Baden Powell Scouting for
Boys cimü könyvét. A következö városokból nyertek elsö díjat: New York,
Cleveland, Washington DC és Hamilton.
Büszkék vagyunk a cserkészekre,
nagy teljesítményt vegeztek és szép
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eredményeket értek el ezen a hétvégen. Róluk is lehetne mondani amit
Baden-Powell mondott a Mafekingi
ifjúkról:
„Ez a tapasztalat arra tanított, hogy
ha a fiúk kiképzése alkalmazkodik természetükhöz, igen gyorsan tanulnak,
és, hogy a fiúk – ha megbízzák öket –
sokkal nagyobb feladatokat tudnak
elvégezni, mint azt az ember gondolná.”
KMCSSZ Sajtószolgálata

54. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN—
CLEVELANDBAN—2010..
Az idei 54-ik Cserkészbál
helyszíne a Hilton Garden Inn
Cleveland Downtown volt május 22-én.
A koktél óra pezsgett.
Eljöttek
diszvendégeink, a Külföldi Magyar
Cserkész Szövetség főtitkára Szórád
Gábor és Szövetségünk elnöke Lendvai
-Lintner Imre. Szövetségünk felső
vezető karából még jelen volt kerületi
paran csno kun k
Bed y
Ba lázs,
vezetőtiszt Szentkirályi Pál és az új
körzeti parancsnok, Mészárosné
Andrea.
A
négy
clevelandi
cserkészcsapat parancsnoka is jelen
volt - a 34-es Zrinyi Ilona cscs.
parancsnoka Pigniczky Eszti, a 14-es
Görgey Artúr cscs. Parancsnoka Csajka

Tamás, a 33-as Szilágyi Erzsébet cscs.
parancsnoka Rátoni-Nagy Vali, és a 22es Bessenyei György cscs. parancsnoka
Kovács György. Idén Horváth Mihály a
több mint húsz éves kimagasló és
odaadó cserkészmunkájáért a
Csodaszarvas dijjal lett kitüntetve.
Horváth Mihály 22-es parancsnok volt
és a clevelandi magyar közösség
oszlopos tagja.
Az elsőbálozókat az édesapjuk,
illetve rokonaik mutatták be a
clevelandi nagyközösségnek. A bált
Gáspár Julianna, Gáspár Gabriella,
Sáfrán Katalin, és Viiberg Erzsébet
táncosaikkal nyitották meg a Kék Duna
keringővel, és a már hagyománnyá vált

éjféli palotás táncot a Clevelandi
Cserkész-Regös Csoport adta elő. A
bemutató táncokat Eppleyné Tábor
Hajnal és Tábor Mátyás állították
összeés tanitották be. A Harmónia
zenekar szolgáltatta a zenét és
nagyszerű hangulatot teremtett kiváló
zenei tehetségükkel. Az a tisztelet ért
engem és Szentkirályi Mihályt, hogy
felkértek a bemondói szerepre, amit
örömmel vállaltunk. A bál nagy siker
volt, mindenki remekül érezte magát,
és mint mindig szép emléket nyújtott
az elsőbálozóknak.
Jó Munkát!
Walter Krisztina

Horváth Mihály cscst.— a Csodaszarvasdíj kitüntettje

A díjon a felirat:

ACserkész Barátok Köre
hálás köszönetét fejezi ki
a clevelandi magyar cserkészek
érdekében kifejtett áldozatos
és eredményes cserkészmunkádért

valamint a 25 eve tartó kiváló
vezetői munkáért mint a 22. sz. cscs.
parancsnoka, mint a Cleveland Körzet
parancsnoka, és mint a CSBK
rendezvények
egyik aktiv vezetője.

Szívből gratulálunk Misinek a nagyon
megérdemelt kitüntetéshez!
Mihály 1959-ben született
Cleveland, Ohioban. Már 1967-ben
belép a 22.sz. Bessenyei György
csapatba és kiscserkész igéretet tesz,
majd
3
évvel
késöbb
cserkészfogadalmat.
Elvégzi a
segédtiszti tábort 1977-ben és tagja
lesz mai napig a clevelandi Cserkész
Barátok Körének (CsBK) . Miután
1985-ben elvégzi a cserkész
tisztképző tábort Fillmoreban, átveszi
a csapat vezetését és hat évig a 22.
Bessenyei György cs. csapat
parancsnoka. Éveken át részt vesz a
fillemore-i fiú örsvezetői táborokon
mint kisegítő vagy kiképző. 1986-ban
felavatják a KMCSSZ 1. sz.
Vezetőképző csapatába.
Folyamatos
huszonöt
év
beosztásai alatt, tizennyolc évig a
Külföldi Magyar Cserkész Szövetség
(KMCSSZ) Intéző Bizottság tagja. A 80
-as évek végén többször központi
akadályverseny parancsnok, és az
1995-ös és a 2000-es központi
Jubileumi Nagytábor programtörzs
parancsnoka. Idén, 2010-ben pedig a
magyar cserkészet száz évét ünneplő
KMCSSZ központi Sík Sándor
cserkészparkban, Fillmore, New
Yorkban, tartandó nagyszabású
Jubileumi Nagytábor parancsnoka.
8
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Érdekes itt megjegyezni, hogy 1970
óta a jelenig, Mihály részt vett mind a
kilenc
központi
jubileumi
nagytáboron. A clevalandi körzet
parancsnoka lesz 1991-ben és
felügyeli a clevelandi, buffaloi,
chicagoi és pittsburghi magyar
cserkészcsapatok munkáját. Ezt a
tisztséget 2010 januárig tartotta.
Az évek folyamán több elismerő
díj kitüntetettje.
Már 1976-ban
megkapja a Boy Scouts of America
(BSA) legmagasabb „Eagle Scout”
rangját. A magyat társadalom és a
magyar
cserkészettől
kapott
kitüntetéseihez tartoznak a Vitézi
Rendbe felvétele a „Nemzetvédelmi
Tagozatába”, felvétel a Szent László
Társaság
és
Rendbe
mint
„Érdemkeresztes
Lova g”
és
„Lovagkeresztes Lovag”,
majd a
KMCSSZ Teleki Érem, Árpád Érem,
Szent István Érem és Nagy Lajos Érem
tulajdonosa.
Több kulturális
szervezet kitünettje is.
Bájos feleségét, Jutkát, a
cserkészeten belül ismerte meg. Két
gyermekük, Misi, aki 1988-ban és
Andrea aki 1991-ben született,
szintén lelkes cserkészek, és szépen
beszélnek, írnak, olvasnak magyarúl.
Egyetemi diplomával a családi
üzemben igazgató és minőségi
ellenőr.

54. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN—
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Elsőbálozó leányok:
Viiberg Erzsébet, Gáspár Julianna, Gáspár Gabriella,
Sáfrán Katalin

A Palotás táncosai: Kovács Krisztina, Neveda
Léda, Stiasny Kriszti, Szélpál Zsófi, Györky József,
Szigeti Mátyás, Szigeti Tamás, Tábor Mátyás
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CSERKÉSZEBÉD—2010. FEBRUÁR 21
Február 21-én már kora reggel

nagy sürgés-forgás volt a Szent
Imre templom nagytermében és a
melletti konyhában, hisz a szorgos
onkéntes cserkész szakácsok —
Kovács
Gyuri,
családja,
cserkészmamák, papák, felnött
cserkészek— készitették a finom
ebédet a 12 órára érkező
vendégeknek.
Előző napon,
szombaton, a cserkészek már
felállítottak több mint 370
személyre asztalokat és székeket,
és cserkészleányok
piros-fehér
kockás abroszokkal és fehér
tányérokkal
pontossággal
teritettek
meg.
Izléses
virágcsokrok
diszitették
az
asztalokat. Minden évben valami
különos étrend fogásai kecsegtetik
támogatóinkat,
vendégeinket.
Idén
Újházi
húsleves
csigatésztával, majd sült sertés
almási
módra,
burgonya
szentendrei módon,
körítés,
savanyuság, rétes és kávé tettek
eleget a várakozásnak. Honnan is
jut eszébe Gyurinak ilyen különös
finomságok sorozata?
Az
ebéd
keretében,
bemutattuk az újonnan végzett
clevelandi cserkész vezetőket, és
képekben ismertettük legújabb
rendezvényünket, a cserkészeink
az argentinai vezető képző
táborban.
Meglepetés számba ment
Molnár Pista bácsinak egy 1000
dolláros adomány igéretének bejelentése, amit elöre is köszönünk.
Pista bácsi néhány keresetlen
szóban mondta el, hogy ö
legidösebb cserkész Clevelandban
és régi cserkész élményeit idézte
fel amit nagy érdeklödéssel hallgattunk.
Az előfeltétel mind meg volt
ahhoz, hogy mindenki jól érezze
magát és igy is volt—az ebéd
kitűnő volt és büszkék voltunk
újonc cserkészvezetőinkre. Mégis
aggodó érzéssel ünnepeltünk, nem
tudván mi lesz a Szent Imre
templom és a Cserkészház sorsa,
találkozunk-e jövöre is itt
megszokott és szeretett szép
templomunkban? Az a remény

biztatott, hogy a Vatikán közbelép
és felfüggeszti a püspök által
elrendelt Szent Imre templom
igazságtalan júniús 30-i bezárását.
( Sajnos, ez a remény mai napig
nem valósult meg, a püspök júniús 30án bezáratta a templomot, a
plébánost és gondnokot menesztette.
A cserkészek tudomására hozta, hogy
egy ideig még a cserkészek a termeket
használhatják, addig amig meg nem
jön a templomi fellebezés vatikáni
végső döntése. A templom bezárása
tragikusan fájdalmas és érthetetlen a
hivők részére. Szerk. )

Jó munkát!
Peller ldikó

2009-ben újonnan képzett
clevelandi cserkészvezetők:
Cserkész Őrsvezetők:
A 14. csapattól -Baki Tibor, Gereg
Attila, Gráber István. Györky
József, Kovács Gábor, Kozmon
Gyula, Szigeti Mátyás
Argentinában: Kovács Gergely,
Pigniczky Keve, Szabados László
A 34. csapattólChmielewski
Emese, Gáspár Emese, Jálics Ilona,

Luksa
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Vivien, Ország Éva, Stiasny Julia
Kiscserkész Segédtisztek:
A 34. csapattól- Gráber
Stefi,
Kovács Krisztina, Némethy Éva
Cserkész Segédtisztek:
A 14. csapattól-Szigeti Tamás,
Tábor Tamás
Argentinában: Globits Mihály
A 34. csapattól ArgentinábanHorváth Andrea
Cserkésztisztek:
A 14. csapattól- Mészáros András,
Nádas Tas, Tábor Mihály
A 34. csapattól- Tábor Erika

Szemelvények az elmult év csapat eseményekről — a képek mesélnek
Regös szereplés és összejovetel a szépművészeti muzeumban —-

Április 30.-n a Clevelandi
Szépművészeti Múzeumban (CMA)
tartottunk a cserkészösszejövetelt. Az
új Gartner Előadóteremnek a nyitási
f e s z t i vá lj a u to l s ó mű s o r áb a n
szerepeltek együtt a Regös Csoport a
Harmonia Együttessel. Több mint 120
-n voltunk jelen, cserkészek, regösök
és szülők ezen a kiváló zenei és tánc
műsoron. A műsoron más is szerepelt,

de a Harmonia zenekar remekelt mint
mindig és a Regös Csoport ügyesen és
lelkesen táncolt énekelt élő zenére,
ami csak különleges alkalmakkor
szokott előfordúlni.
Két órás volt a műsor és a
Regösök a szünet után léptek fel így a
szülőket
Rácz Zsuzsa, aki a
múzeumnál rendszeresen vezet
túrákat, vitte egy múzeumi túrára. A
cserkészeket két csoportra osztottuk
fel és őket a Stráda Pák és Csajka
Tomi vitték körbe. A cserkészek hol a
szobrokat utánozták, hol a festmények
ko mpozicióját beszélték meg.
Mindenki élvezte a túrát. Volt olyan,
aki először volt ott. A szünet után
mindenki beűlt a terembe megnézni a
műsort.
Rátoni-Nagy Döme feltett a
Facebook oldalára fényképeket az
estről. Nézzétek meg.

Köszönjük, hogy jelenlétetekkel
támogattátok a Regös Csoportot és
elhoztátok gyermekeiteket erre a
nívós programra.
Jó munkát!
Pigniczky Eszti

VEZETŐI MOZGÓTÁBOR
Laurel Highlands Hiking Trail / Ohiopyle Rafting 2010. június 20-26.
A Kiscserkész Tanyázás végén, Június
20.-n, egy West Virginia-i kis falúban mise
után indúltunk a jutalomként szánt vezetői
mozgótáborra. Csak azok vehettek részt a
mozgótáboron, akik évközben aktívan
cserkészkedtek, az az őrsöt vezettek és a
kiscserkész tanyázáson résztvettek.
Vasárnap délután érkeztünk Seven
Springsbe, ahol egy összkomfortos kabinba,
uszodával ellátva, két napon át lebzseltünk.
Közben megnéztük a Pittsburgh-i Magyar
Parkot és a William Penn Associationnak a
Scenic View nevezetű tanyáját. Emellett
főztünk, vizilabdáztunk, boboztunk és a
portyára a élelmet rendeztük.
Kedden, reggel 8-kor indultunk az
ősvényhez indulópontjához (Laurel Highlands
Hiking Trail, LR 55049 to Ohiopyle). Aznap

portya 8 mérföldet. Este táboroztunk a Rt.
653 shelters-nél, ahol Eszti és Kriszta
találkoztak a társasággal, mert a táborhely
közel van az úthoz.
Szerda reggel Eszti és Kriszta
elköszöntek a portyázóktól, akik aznap 12
mérföldet mentek tovább gyalog. Este az
Ohiopyle Shelters-nél aludtak, nagy vihar
közepette. Sikerült azért megfőzzék
maguknak a vacsorájukat.
Csütörtök reggel folytatódot a portya,
ami 6 mérföld hosszú volt, de sokkal nagyobb
emelkedők voltak, mint az előző napokon. Az
esti szállás az Ohiopyle State Park Kentuck
táborozóhely volt, ami volt a portya végső
megállójától. Ezen a napon is zuhogott az eső,
de addigra már megszoktuk. Meleg tus után,
megvacsoráztunk és tábortűzzel fejeztük be a
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napot, ami alatt egy eszmecserét tartottunk.
Péntek reggel mentünk az Ohiopyle,
whitewater rafting, kezdőpontjához. A
„Lower Yough” pályán mentünk végig. Egy
tanfolyamon mentünk át mielőtt a folyóra
szálltunk. Végig kisértek és segítettek
mesteremberek. Részünkre izgalmas volt úgy
a csendes részei a folyónak mint a heves
(rapids) részei, mert mint a kalózok egymást
ki-ki húztuk a csónakokból vagy átugrottunk a
másikba. „Öltük” egyfolytába egymást.
Vacsora után tábortűzet raktunk és az
őrsvezetők vezették ad hoc a tábortűzet.
Ügyesek voltak. Szalonna sütés következett.
Szombat reggel a Fallingwater nevezetű
Frank Lloyd Wright épitésznek a
csodapalotáját megtekintettük, ami után
siettük vissza a cserkészházhoz.

A Képek Mesélnek a kiscserkészekről —

Megjött a

Mikulás bácsi!
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A Képek Mesélnek
Ádám atya emlékmiséje a Szent
Imre templomban

Téli kirándulás

Kiscserkész kirándulás - Cuyahoga Valley Scenic Railroad –2009. oktober 3
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54. Cleveland-i Cserkésznap-2009
2009. szeptember 6.án gyönyörű
napsütésre ébredt Cleveland városa. A
jó Isten ismét lemosolygott a
clevelandi
cserkészekre
és
Cserkésznapjukra, amit Clevelandnak
Parma külvárosában rendeztek immár
54 éve.
Kérdezheti az olvasó... mi is az a
Cserkésznap…
piknik, magyar
találkozó, cserkésztalálkozó, népi
bemutató, fesztivál, valóban mindegyik
elnevezés helyes.
A nap folyamán körülbelül 2500
vendég lépte át a kaput.
A
program
a
csapatok
felvonulásával, majd zászlófelvonással
kezdődött- A négy clevelandi csapaton
kívül kb. 50 vendégcserkész is jelen
volt, más városok, illetve világrészek
cserkészcsapataibólMise és Istentisztelet után
megnyíltak
a
konyhák
és
megkezdődött a program.

A Magyar Faluban a vendégek
magyar jellegű ajándéktárgyakat
csodálhattak és vásárolhattak. Három
népi mesterség került bemutatásra a
faluban a nap folyamán...Bőrmunka,
fémmunka és hímzésmesterek
mutatták be ügyességüket és a
vendégek is, kipróbálhatták a
művészeteket.
A csapatok leány és fiúcserkész
őrsei ügyességi versenyeket rendeztek
a faluban. Közben a háttérben készült
a finom palacsinta és a kürtös kalács.
A Cserkésznap vendégeit
finomabbnál finomabb ételek sorozata
csábította... gulyásleves, töltött
káposzta, paprikás csirke, majd a kinti
konyhán a lángos és lacipecsenye illata
szállt a levegőben. A Pesti kávéházban
a krémesek, torták és egyéb finom
magyar sütemények sorakoztak.
Focimérkőzések után kora este
volt a programok fénypontja... A
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bemutató, ahol a cserkészek és a regös
csoport tagjai léptek fel zene, tánc és
egyéb műsorszámokkal. Idén a
Kárpátmedencéből Markó Botond is
köztünk volt, aki 2008ban a Duna
Televízió Mentor Csillagszeműek
mesemondó versenyének győztese
volt. Botond a meséivel szórakoztatta
az összegyűlt közönséget.
A Cserkésznap zászlólevonással,
majd táncmulatsággal záródott.
Nemcsak anyagi, de erkölcsi sikere volt
a napnak a négy clevelandi csapat
számára.
Reméljük, hogy jövőre még több
kedves vendég látogat majd el
hozzánk,
Clevelandba
Cserkésznapunkra.
Jó Munkát!
Táborné Szabadkai Krisztina cscst.

Nagy Magyar Találkozó a Clevelandi Cserkésznapon-2009
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55.CLEVELANDI CSERKÉSZNAP

2010, SZEPTEMBER 5.

SCOUT FESTIVAL

German Central Park , 7863 York Rd., Parma, Ohio
Ingyenes belépő cserkészeknek délelött 11-ig
Szentmise, Istentisztelet 12-kor. Utána:
Magyaros konyha, Lacikonyha, Pesti kávéház
Tarkavásár, magyar könyvvásár
Magyar falu
Gyerekeknek kézügyesség, játék
Labdarúgó mérközés
Regös csoport szerepel 6:30-kor
Zászlólevonás 7:30-kor
Esti tánc
Belépő-$7., 10 éven aluliaknak díjtalan
Ingyenes parkolás

Catholic & Protestant Church services at 12 noon
KITCHENS OPEN AT 1:00 pm
Delicious Hungarian style foods,
Also, Outdoor grill, Cafe Budapest; Fine pastries
Country Fair, folk arts, crafts; Soccer matches
Games and activities for children
6:30 pm, Scout Folk Ensemble performs
All day—Live Music!!!! Evening Dancing
Admission $7., ; Children under 10 free.
Parking is free.

Képek a 2009-as évi
cserkésznapról
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