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Ismét jelentkezünk , hogy kedves olvasóinknak kis betekintést adjunk elmúlt cserkészévünkről .
Hála és büszkeség tölti el szívünket ma, hogy a magyar cserkészet megalakulásának 100-ik évfordulóján még működik a
magyar cserkészet, úgy Magyarországon, mint az anyaországon kivűl is világszerte. A cserkészet lángját sem világháború,
sem elnyomás, sem emigráció nem oltotta ki, és számtalan ifjú életét gazdagítja ma is életreszóló élményekkel --- az Isten,
haza és embertárs iránti kötelesség keretében ápolva a magyar népi hagyományokat és a természet szépségeinek felismerését és megbecsülését. A clevelandi magyar cserkészeknek pedig okuk volt még egy mérföldkő ünneplésre, hisz 60
évvel ezelőtt indult be Clevelandben a magyar cserkészet. Szeretnénk megosztani kedves olvasóinkkal az ezekbe betekintést, és kérjük fogadják olyan szeretettel, mint ahogyan készítettük. Köszönjük nagylelkű eddigi támogatásukat és
kérjük tartsanak velünk továbbra is, jöjjennek, ünnepeljenek velünk szeptember 4-én a cserkésznapon!
Peller Ildikó

60 éves a clevelandi magyar cserkészet 2011-ben
Az elmúlt évben, 2010-ben ünnepeltük a magyar
cserkészet századik évfordulóját. Sokan közülünk ott
voltak a 2010 -es jubileumi
nagytáboron teljes egészében, egy
pár napra, vagy akár mint látogató az
utolsó hétvégen a Sík Sándor
Parkban, Fillmore, New Yorkban.
Annak a tábornak az előkészülete és
levezetése mindenféle technológiai
segédeszközzel rendelkezett, s ha
nem is tudott valaki részt venni a
táboron, akkor is közel érezhette
magát, és szinte ott lehetett a
színhelyen, mert a táborból
közvetítették naponta a kimagasló
eseményeket a „YouTube”-on.
Íme 60 évvel ezelőtt, mikor 1951-ben beindult a
clevelandi magyar cserkészet, nem voltak ilyen azonnali
szemléltető eszközeink. Fent maradtak nekünk viszont
fényképek, iratok és persze a mi emlékeink.
A
clevelandi magyar cserkészet egész elején én mint kilenc
éves gyerek Németországban emigrációs lágerban
voltam szüleimmel és három kis testvéremmel. Mi csak
1951 októberében érkeztünk Clevelandba.
Amikor 1952-ben beléptem cserkésznek, akkor
már majdnem mint 34 sz. Zrínyi Ilona
leánycserkészcsapat működött csapatunk, de még mindig
egy része voltunk a nyugatoldali 14. sz. Görgey Arthur
cscs-nak.
Négy őrs volt a leányrajban és a mi
családunkban négy leány volt, így mind a négyen egy
másik őrsbe kerülhettünk. Legfiatalabb húgom Piri
akkor csak négy éves volt.

Táborba induláskor Piri túl fiatal kora miatt csak
külön engedéllyel mehetett, mert hát ő sem akart
lemaradni a nagy eseményről .
Sajnos Pirinek még hátizsákja sem
volt, s így egy papír bevásárló
él el mi szer szat yor ba pakol t a
édesanyám a cserkészfelszerelését.
Ezt a szatyrot szorongatva toppant be
a táborba.
Mikor először hallottam, hogy
létezik magyar cserkészet
Clevelandban, nagyon megörültem,
hogy beléphetek egy csoportba, ahol
magyar népdalokat tanulnak, és
minden foglalkozás magyarul megy.
Minden nap van cserkész gyűlés kérdeztem izgatottan.
Idővel rengeteg szép magyar népdallal gyarapodott
tudásunk, énekek amiket csapatparancsnokunk Dolesch
Melindától tanultunk.
A clevelandi magyar cserkészet megindítására az
első lépések 1951 elején történtek.
Két frissen
bevándorolt cserkésztiszt, Császár Ede kerületi
vezetőtiszt és Beodray Ferenc csapatparancsnok január
14-én találkoztak első ízben.
1951 május 12.én
pünkösdkor volt az első észak amerikai magyar
cserkésztábor két napig két cserkész őrssel és egy rover
cserkész őrssel Chardonban.
A chardoni tábor után a cserkészszervezés nagy
ütemben beindult. Egymásután alakultak a kiscserkész
és leánycserkész őrsök is. 1951 május végén a keleti
oldalon Tóth András vezetésével megindult a
kiscserkészmunka. Júniusban Csűrös Mária irányításával

a lányok is őrssé alakultak, majd augusztusban a
nyugat oldali fiúk is önálló rajt alkottak.
Mivel Cleveland úgy a keleti mint a nyugati
oldalon jól tagolt módon szerveződött, a 12. sz.
Rákóczi Ferenc cscs. a kettéosztás mellett döntött. A
keleti oldalon Császár Ede vezetésével megalakult a
22. sz. Bessenyei György cserkészcsapat, míg a
nyugati oldalon dr. Berkes László alatt létrejött a 14.
sz. Görgey Arthur cserkészcsapat. 1952 áprilisban
Bodnár Gábor vezetőtiszt, májusban pedig kisbarnaki
Farkas Ferenc főcserkész megszemlélte a csapatokat.
Ekkor a leányraj is kettéoszlott. A 22. sz.
csapatba kerülőknek Csűrös Mária lett a vezetője, míg
a nyugati 14. sz. csapatba kerülő leányoknak Dolesch
Melinda. Ez a két leányőrs a szövetségi Vezetői
Bizottság kérésére 1952. szeptember 14-én újból
összeolvadt, de aztán rövidesen önálló leánycsapattá
alakult, amelyet a központ a 34. sz. Zrínyi Ilona
leánycserkészcsapatként regisztrált. A fejleményekről
Bodnár Gáborné, a leánycserkész-mozgalom titkára
így vélekedett:
Önálló leánycsapat az USA-ban most van
alakulóban Clevelandben.
Létszámuk 40 körül
mozog, s folyton nől. …Egy igen lelkes vezetőjük van,
Dolesch Melinda,ki eleinte 20-24 gyerekkel
foglalkozott egyszerre, holott akkor még semmi
képesítése nem volt, és nagyon ügyesen fogta a
dolgokat. Pár napos tábort szervezett a gyerekeknek, s
ő látott el mindent, mert segítsége csak egy 14 éves
kislány volt. A többi mind apró. Most végezte ela
segédtiszti tábort, s ha igazolták, akkor megalakul a
külön csapat Clevelandban.
Mondanom sem kell, hogy ez be is teljesült.
Így lettünk a 34. sz. Zrínyi Ilona lcscs. Öt évre rá
1957-ben a keletoldali leányraj megalakult mint a 33.
sz. Szilágyi Erzsébet lcscs. Huszár Ágnes vezetésével.
Miután megvettük a Teleki Pál cserkész tanyát
1960-ban, szinte minden hétvégén kint voltunk a
szabadban a csapatnak a területén. Nagyon szép
emlékeim vannak abból az időből, annak ellenére,
hogy szúnyogtanyának csúfolta a társadalom a
tanyánkat.
Mikor építés előtt volt a leánybarakk, kint
táborozott a clevelandi négy csapat. Ebben az évben,
1961-ben ünnepeltük a clevelandi cserkészet 10.
évfordulóját. Minden alkalomkor, amikor beindultunk
a térről az erdőbe a csapatterületünkre, párosával
becipeltünk egy nehéz palánkot. Ez aztán
akadályversenyszerűvé vált, mivel valahányszor esett
az eső nagyon csúszós lett az agyagos föld, s ekkor
két cserkészvezető is kevés volt az egy palánkhoz.
Sajnos egyik segítő cserkész szülőnk, e munka
közepette, ki is törte a lábát. Ezekből az egyenként
behordozott palánkokból épült fel a leánybarakk.

A Zrínyi leányok 1954-től kezdték el a regös munkát.
A Katolikus Magyarok Vasárnapja évkönyveiből és
régi Nők Lapjaiból gyűjtöttük a népi szokásokat,
táncokat és hímzés mintákat. A nyugat oldali regös
csoport 1955-ben vette fel a Gyöngyösbokréta nevet.
Az 50-es évek közepére megszilárdult a
clevelandi cserkészet helyzete annyira, hogy új
bevételek után nézhettünk, amelyek szolgálták a
cserkészet céljait és bevételt is hoztak. Így született
meg 1956-ban az első clevelandi cserkésznap és
úgyszintén a cserkészbál, amelyek az óta is minden
évben fontos társadalmi események. 1958-tól a
cserkésznapokon szerepelt a Gyöngyösbokréta is.
Évekre rá 1973-ban megalakult a most is erősen
működő Regös Csoport, Temesváry Magdi és András
vezetésével.
Egyik nyáron cserkész összejöveteleinket kint
kellett az Edgewater Parkban tartanunk, mert
elvesztettük cserkész otthonunkat és még nem sikerült
újat találni. Ott az egyik pénteki összejövetelünkön
főcserkészünk kisbarnaki vitéz Farkas Ferenc újból
eljött leánycsapatunkat megszemlélni, ez ízben, kint a
szabad ég alatt.
A clevelandi magyar cserkészet megindulása
1951-ben a külföldi magyar cserkészet kezdetét is
jelentette Észak-Amerikában. Így hát a clevelandi
magyar cserkészet 60. jubileuma egyúttal az egész
amerikai magyar cserkészet jubileuma is.
Bizony sok sok változáson mentek keresztül
azóta a clevelandi csapatok, de most is van négy
magyar cserkész csapatja Clevelandnak. A keleti
oldalon a 22-esek és 33-asok mint öreg cserkészek
működnek. A 22-esek alkották lényegében a tavalyi
jubileumi nagytáborban a tábortörzset, már
hónapokkal a tábor előtt hétvégeket Fillmoreban
dolgoztak a tábor előkészítésén, s ma is a
cserkészebéden oroszlánrészt vállaltak az ebéd
létrehozásában. A 33-asok évi gyűléseket tartanak
ahol beszámolnak a jótékony gyűjtésekről és
Kárpátaljai csomag küldéseikről aminek érdekében
könyvárusítást tartanak többek között a cserkésznapon
is. A nyugati oldalon a 14. és 34. csapatok most is
nagy létszámmal rendelkeznek és komoly
cserkészmunkát végeznek.
Lenne még rengeteg mesélni való, és majd egy
más alkalommal folytatjuk.
Jó munkát!

Thurner Klára cscst.
u. i. A fenti beszámoló a 2011 cserkészebéden február 27én a Szent Imre templom dísztermében a clevelandi
cserkészet 60. jubileumi év alkalmából hangzott el.
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2010 KÖZPONTI JUBILEUMI NAGYTÁBOR
sportversenyek... nagy
népdalvetélkedő, amelyen 27 csapat 54
képviselője mutatja be tudását...
meghitt altábori tábortüzek... egy nap,
amikor nem hordhatunk egyenruhát,
mer t me ge ml ékezün k a hazai
cserkészet 1948-as betiltásáról... két
hatalmas közös tábortűz.... egymás
altáborainak meglátogatása,
ismerkedés...vasárnapi misék és
istentiszteletek... nyugodt percek a
"Csárdában", ahol a cserkészügyességi
állomásokon szerzett pontokkal
finomságokat lehet venni...
Két konyha biztosította a 700
cserkész ellátását.
Az elsősegély
állomás több mint tíz orvosa és ápolója
ügyelt a tábori egészségre. A műszak hozzáértő csapata
gondoskodott arról, hogy minden működjön, a
vízszolgáltatástól a szemét beszedéséig. A sokszor 8-10
oldalas tábori újság két-naponta jelent meg, a JubiTV
pedig naponta kürtölte a világba a tábor híreit.
Az utolsó hétvégen közel 300 szülő és látogató
érkezett. Szombaton a csapatok nagy bemutatót
tartottak, néptáncokkal, népballadákkal, jelenetekkel.
Ott kapták meg a tábor előtt beadott legjobb dolgozatok
írói az elismerést, valamint a népdalvetélkedő nyertesei
is okleveleiket, ajándékukat. Ott tüntettük ki azokat,
akik az elmúlt években oly sokat tettek a magyar
cserkészetért. És elástuk az időkapszulát, amelyben
múltunk emlékeit őrizzük, hogy majd fél évszázad
múlva utódaink felnyithassák, megtekinthessék.
Közel ezren énekeltük a himnuszt mialatt a
hatalmas zászlót ünnepélyesen levontuk. De még fent
lebegett a földgömböt ábrázoló nagy léggömb,
emlékeztetve, hogy magyar cserkészhálózatunk valóban
Világot átfogó mozgalom.

A magyar cserkészet 100, a
külföldi magyar cserkészet 65 éves
fennállását nagy jubileumi táborok
keretében ünnepeljük. 2010 nyarán az
európai kerület és a szövetségi központ
rendeztek nagytáborokat, míg DélAmerika 2011 januárjában az ottani
nyár közepén fog hasonlóképpen
ünnepelni.
Közel 700 magyar cserkész vonult
fel 2010. augusztus 6-án a New York
állambeli Sík Sándor Cserkészpark
hatalmas zászlóterén. Ott voltak a
világ minden tájáról: Ausztráliából,
Argentínából, Brazíliából, Ausztriából,
Németországból, Magyarországról,
Erdélyből, Vajdaságból és természetesen Kanadának és
az Egyesült Államoknak minden vidékéről.
A
cserkészindulóra felvont óriási magyar zászló két
oldalán lobogott minden országnak zászlója, ahol
magyar cserkészet van. Hiszen a tábor jelszava: 100 éves
magyar cserkészet – a világot átfogó mozgalom.
De voltak a táborban más nemzetek látogatói is. A
tábornyitáskor ejtőernyőn ugrott a zászlótérre egy

amerikai cserkész, magyar zászlót lobogtatva. A
következő napokban az észt és ukrán szövetségek
képviselői látogattak meg minket és több napot töltött
velünk az amerikai cserkészszövetség képviselője is.
A tábor már áll: hat altábor – 3 fiú, 3 leány –
valamint a központi programokért felelős Bodnár
Gábor Század altábor.
Kezdődhet a tíz napos
jubilálás!
Csak címszavakban tudjuk ilyen kis helyen a
tábor sűrű, változatos programját és élmény dús
napjait éreztetni.
Cserkészügyességi pálya közel 40 állomással...
két napos portyák, kint alvással... úszás...
tutajeresztés a folyón... igazi cserkészies vetélkedő:
favágás, sátorverés, építkezés...
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A központi jubileumi tábor beszámolója
Clevelandi CSBK Cserkészebéden - 2011. feb. 27.

(Vuvuzuela trombita kürtszóra
felfigyelnek a vendégek.)

Képzeljétek el amikor 700
ilyen trombita kürtölt a jubitábor
záró tábortűzén.
Ahogyan a
tábort egy kudukürt fújással
nyitottuk meg, úgy mint a
cserkészet alapítója Baden-Powell
az első cserkész tábort a Brownsea
szigeten Angliában, 1907-ben, úgy
zártuk be több mint 700 trombita
fújással
beindítani a magyar
cserkészet következő 100 évét.
(Különben az elmúlt feb. 22-én
ünnepeltük B-P születésnapját. )
Többnek, közel kétévi
munkájának a gyümölcse volt a
2010. augusztusában megrendezett
Központi Jubileumi Nagytábor a
Sík Sándor Cserkészparkban,
Fillmore, New York-ban.
A táborban elértük azt,
hogy a nagy találkozónkon
megismerhettük cserkész történetünket, gyakorolhattuk
próbarendszerünket, mélyebben
megismerhettük magyar
kultúránkat, és új barátságokat
köthettünk messze a világ négy
sarkából
egybegyűlt
cserkésztestvéreinkkel.
A „száz éves magyar
cserkészet…a világot átfogó
mozgalom!” szellemében és
párhuzamosan a 65 éves külföldi
magyar cserkészet évforduló
alkalmával együtt ünnepeltük meg
a nagy mérföldkövet.
Összesen 706-an voltunk a
t áborban, 12 ország, 32
városából. Persze az Egyesült
Állomokból voltunk legtöbben, 411
-en, utána Kanadából 159-en. A
többi 136 résztvevő Argentína
(15), Ausztrália (41), Ausztria
(34), Brazilia (6), Magyarország
(22-en), Mexikó (3), Németország

(1), Románia/Erdély (4),
Szlovákia/Felvidék (8), és
Venezuela (2) érkeztek a táborozó
cserkészek.
Ezen belül a legnagyobb
számban résztvevő városok közül
Cleveland volt az első 125-el
(utána New Brunswick 49,
Garfield 46, Toronto 39, Hamilton
38). Az utolsó hétvégére eljött
még 225 vendég, látogatóban.
Nagy tisztelet volt
részemről megszervezni és
levezetni a tábort mint
táborparancsnok. A tábor sikere
valóban minden részt vevő
összmunkájának az eredménye
volt. Akik egyszerű feladatokat
végeztek vagy csak részidőben
voltak a táborban, azok is
segítettek a siker elérésében, amit
és ahogyan tettek, az mind a tábor,
mind a közösség javát szolgálta.
Persze, Clevelandból sok
volt a segítség.
Fontos
szerepekben, beosztásokban
szolgáltak vezetőink. Főleg Fiú I
-ben
Nádas
János
altáborparancsnok meg még 10
clevelandi vezető ügyködöt a 1012 éves fiúkkal. A Leány II.-ben
pedig Csajkáné Slattery Kriszta
altáborparancsnok és még 12
clevelandi leány vezető
irányították a 13-15 éves
cserkészleányokat. Ezen felül még
7 clevelandi vezető a többi
korosztály altáboraiban segítettek.
A program törzsben ahol a
Teleki Tér cserkészügyességi
pályát vezzeték, kb. 90 vezető
közül legalább nyolc clevelandi
vezető rendezkedet Nádas Kuni
altáborparancsnok szakszerű
vezetése mellet. Clevelandból a
műszakban egy személy, a
gyengélkedőn ketten, és a
médiában négyen nyújtották
tehetségeiket a tábor sikeréhez.
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A tábortörzsben többek
közül 12 clevelandi segítet a tábor
szervezésében főleg a Gazdasági
Hivatal vezetője Szigeti Lajos és
helyettese Kovács Szandra, Tábor
Bea a regisztrálásnál, Szentkirályi
Pál mint tanácsadó/logisztika,
Kozmon Gyuri mint a tábori
program kerettörténész, és a
táborparancsnok helyettes a tábor
működésében Kovács Gyuri.
Rengeteg jó program volt.
A sűrű és gazdag programok közé
sorolhatók az őrsi rohampálya, a
cserkészügyességi pálya 30
állomással, 24 órás portyák,
úszás, tutajeresztés, egyenruha
szemle, óriáslabda foci, meghitt
altábori tábortüzek, a betiltott
cserkészet megemlékezése, két
nagy közös tábortűz, altábori
látogatások, nyugodt percek a
„Csárdában” ahol fagyit és más
finomságokat fogyasztottunk, az
időkapszula elhelyezésé amit 50
év múlva fogják csak kinyitni,
vasárnapi misék és istentiszteletek,
és
természetesen
a
cserkészvetélkedők:
népdalverseny, favágás,
sátorverés, építkezés,
sportversenyek.
A program
számos emlékkel gazdagított
mindenkit.
Lássuk a kb. 1 óra hosszú
filmet ami beszámol mind ezekről
amit említettem. A filmet először
mutatjuk be …ez a filmnek a világ
bemutatója. Kb. egy hónap múlva
vásárható lesz a Cserkészbolton
keresztül, a JubiTV jelenetekkel
együtt, egy DVD diszken.
Köszönöm figyelmüket, élvezzék a
2010-es Jubileumi Nagytábor
filmjét.
Horváth Mihály cscst.,
táborparancsnok
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HAGYOMÁNYOS CSERKÉSZ EBÉD —- 2011. FEBRUÁR 27.
A
Szent
Imre
templom nagytermében ismét több mint
300 vendég finom ebédet fogyasztott
amit cserkész mamák, papák és vezetők
készitettek főszakácsunk, Kovács Gyuri
nagyszerű irányitása alatt. Kérdés—
mi is kellemesebb egy zord téli
vasárnapon, mint remek társaságban, a
cserkészmozgalmat tá mo gatva,
f o g y a s z t a n i
ú j h á z i
húslevestcsigatésztával, a rántott sertés
szeletet petrezselymes burgonyával és
dinsztelt káposztával és inyenc
süteményt Mezősí Lajos cukrázdájából?

A kitűnő hangulatot még fokozta
az is, hogy külön alkalom volt még az
ünneplésre, a clevelandi magyar
cserkészet 60 éves fennállása és a
cserkészet megalakulása
Magyarországon 100 évvel ezelött.
Thurner Klára cscst. emlékezett meg a
60 éves jubiláló clevelandi
cserkészetröl, Horváth Mihály cscst.
pedig a magyar cserkészet 100-ik évét
jubiláló nagyszabásu táborról számolt
be, ugy szóban, mint vetitett filmben.
Ezt a Jubileumi Nagytábort 2010
augusztusában, a Fillmore, New Yorki

Táborné Bea, a CSBK elnöke üdvözli a megjelenteket
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S í k
S á n d o r
cserkészparkban tartották .
Horváth
Mihály feladata volt ennek
megszervezése és kivitelezése, karöltve
e g e s z é s z a k a m e r i k a i ma g y a r
cserkészvezetökkel.
Eredmény—jó
munkát végeztek.
Köszönjük mindazoknak akik ezt
a sikeres ebédet megteremtették
számunkra és azoknak akik eljöttek,
hogy együtt ünnepeljenek velünk és
támogassák cserkészmunkánkat. Ugye
találkozunk jövőre ? !
Peller Ildikó cst.

55. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN—2011.
Az 55. hagyományos
Cserkészbálunkat május 14.-én a
Hi l t on Gar de n In n Car ne gi e
bálteremben mtartottuk. A bál előtti
fogadáson a finom előételek vártak
vendégeinkre. Ekkor alkalom volt
társalogni és újra találkozni rég nem
látott barátokkal. A fogadás után a 200
vendég helyet foglalt a bálteremben
lévő elegánsan megterített asztaloknál.
A műsorvezetők Walter Anna Mária
és Tábor Misi köszöntötték a
vendégeket magyarul és angolul. A
cserkészinduló eléneklése és az asztali
áldás után sor került a finoman
elkészített vacsorára. A kávé és
sütemény felszolgál ása után
folytatódótt a műsor.
A műsorvezetők bemutatták a
bálrendezőket, Balássy Erzsit és Tábor
Beát, a tiszteletbeli vendégeinket és a

csapatparancsnokokat: Csajka Tamás,
Kovács György, Rátoni-Nagyné Vali,
és Pigniczky Eszti. Majd Mészáros
Andrea köszöntötte és a szövetség
nevében üdvözölte a bál vendégeit.
Horváth Mihály a clevelandi magyar
cserkészet 60 éves jubileúmát
méltatta, és Györky József a
„Cserklszvezető Csodaszarvas” dijjal
lett kitüntetve. Már minden vendég
izgalommal várta az első és másod
bálozó leányok bemutatását. Idén, hét
elsőbálozó leány volt: Bogárdy
Krisztina, Chmielewski Emese,
Gáspár Emese, Jálics Ilona, Luksa
Vivien, Ország Éva, Stiasny Júlia és
táncosaik Baki Tibor, Gereg Attila, ifj.
Gráber István, ifj. Györky József,
Kovács Gábor, Szigeti Mátyás és
Szigeti Tamás.
A másodbálozok,
Sáfrán Katalin, Gáspár Gabriella és

Gáspár Júlia voltak. A bemutatás után
a nyitópárok egy keringővel nyitották
meg a bált. A szülők és nagyszülők
büszkén figyelték gyermekeiket és
unokáikat, visszagondolva arra,
amikor ők nyitottak. A közönség nagy
lelkesedéssel fogadta a nyitópárok
bemutatóját.
Ezt követve
díszmagyarba öltözött Regösök
mutattak be egy hagyományos
palotást, amelyet Eppleyné Tábor
Hajnal, Slattery Kriszta és Tábor
Mátyás tanított be.
A bálon a tánczenét a közkedvelt
Harmonia Tánc-Zenekar szolgáltatta.
... Kitűnő volt a zene és a hangulat
még hajnali fél háromkor is, amikor a
bál végetért.
Balássy Erzsi
Bál elnök

Györky József — a Csodaszarvasdíj kitüntettje

Györky József 1952 március 16án Clevelandben született.
Magyarságát mindig valotta és
gyakorolta, amit bizonyít a magyar cserkészet iránt állandó ra-

gaszkodása és fáradhatatlan
ismerte meg. Három gyermekük
odaadó munkája. Tagja lesz a
is nagy lelkessen veszik ki részüket
14. Görgey Arthur cserkészcsaa cserkészetben és a magyar
patnak, és 1968-ban elvégzi az
iskolában.
örsvezetőképző tábort Ádám
Grat ulál unk Jó sk ának a
atyával, miután 1970-ig őrsvezető
nagyon
megérdemelt
és rajvezető a 14. csapatnál. Bár
kitüntetésért, és a társadalom
gyetemi tanulmányait városon
köszönetét tolmácsoljuk neki az
kívűl végezte, a 14. csapattal áleredményes cserkészmunkájáért.
landó kapcsolatban maradt tagként, ells munkálkodott a törzsA díjon a felirat:
ben.
1976 óta a CSBK
választmány tagja mint éveken
át bál rendező, és ellenőr, majd
A Cserkész Barátok Köre
pénztáros, alelnök és 1990-től 20
hálás köszönetét fejezi ki
even át a CSBK elnöke, majd
a clevelandi magyar cserkészek
most tanácsadó.
érdekében kifejtett áldozatos
Jóska munkáját jellemzi az abszolut nyugodság, az alapós
és eredményes cserkészmunkádért
megfontoltság, a teljes odaadás
a 14. cscs. vezetői karában
és fáradságot nem ismerő kiés
a
csapatok
fenntartó testületében
tartás.
Mindig “jó munkát”
végez, mindig öröm vele valamin mint ellenőr, pénztáros, és valamint
együtt dolgozni.
felbecsülhetetlen értékű munkádért
Jóska ( ahogyan jobban ismer20 évig mint a CSBK elnöke
jük ) feleségét, Annamáriát
( Nyuszit), a cserkészeten belűl
8

55. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN—2011.

Elsőbálozó leányok és táncosaik: Gáspár Emese—ifj. Györky József, Ország Éva—Szigeti
Mátyás, Bogárdy Krisztina—Baki Tibor, Luksa Vivien—Szigeti Tamás, Chmielewski Emese—
Kovács Gábor, Stiasny Juli—ifj. Gráber István, Jálics Ilona—Gereg Attila
Másodbálozó leányok: Sáfrán Katalin, Gáspár Gabriella, Gáspár Júlia ( a hátsó sor két szélén)
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Clevelandi magyar cserkészet 60. Évfordulójáról elhangzott szavak az
55. Clevelandi Cserkészbálon, 2011. május 14.
Idén megint nagy
mérföldkövet ért el a clevelandi
magyar cserkészet. Hatvan évvel
ezelőtt a clevelandi magyar
cserkészet megindítására az első
lépések 1951 elején történtek. Két
újonnan bevándorolt cserkésztiszt,
Dr. Chászár Ede kerületi
vezetőtiszt (Olaszországból) és
Beodray Ferenc, Hontalan Sas és
csapatparancsnok (Németországból)
január 14-én találkoztak első ízben a
Terminal Tower épületében, hogy a
cserkészmunka megindításáról
beszéljenek.
Összeszedve még
néhány újonnan bevándorolt
ismerőst, februárban még egy
Hontalan Sas, Olgyay György
lakásán, március elején pedig
Császár Ede lakásán tartottak
vezetői összejövetelt.
Március végén volt az első
őrsi összejövetel (Tigris Őrs) a
város keleti oldalán, Borosdy Gyula
mérnök udvarában. Április végén
már nyugaton is folytak az őrsi
összejövetelek.
Ezen a bál
hétvégén, 60 évvel ezelőtt került
lebonyolításra az első északamerikai magyar cserkésztábor két
napig, két cserkész őrssel, és egy
rover cserkész őrssel az amerikai
cserkészek Chardon városi
parkjában.
A
táborparancsnok helyettes
Bedy Balázs volt.
A fuvarozást a
szülők és a rover
cser készek vége zt ék
többszöri kerékcserével,
mert a keresetből bizony
akkor még csak erősen
használt kocsikra futott a
pénz, köztük volt egy öreg
halottszállító kocsi is! A
M
a
g
y
a
r
Cserkészszövetség
központja a tábor előtt egy
hónappal települt át
Németországból az

Egyesült Állomokba, s így
történhetett meg, hogy a tábort
Bodnár Gábor szövetségi
vezetőtiszt is meglátogatta.
A három clevelandi őrs
akkor még ideiglenesen egy
csapatként szerepelt Beodray Ferenc
parancsnoksága alatt mint a 12. sz.
II. Rákóczy Ferenc cscs. A tábor
után a szervezés nagy ütemben
lendült fel. Egymásután alakultak
meg a kiscserkész és leánycserkész
őrsök is. A kiscserkészeket Tóth
Bandi, a leánycserkészeket Csűrös
Mária és Dolesch Melinda
vezették.
A clevelandi csapat életében
szeptemberben fontos változások
történtek.
A létszám úgy
megnövekedett abban az első évben,
hogy két csapatot kellett alakítani a
város két oldalán. Mindkét csapat,
mint vegyes csapat működött addig,
amíg megint a növekedett létszámok
miatt a leányok önálló csapatokat
meg nem alakítottak. A két leány
rajból először 1952 ősszén
megalakult a leánycsapat a város
nyugati oldalán és majd 1957-ben a
keleti oldalon.
Azóta, több ezer fiú és leány
portyázott át a cserkészgyűléseken,

kirándulásokon és táborokon. Az
elmúlt években sokan közülük
résztvettek a Cserkész Barátok Köre
hagyományos cserkészebédein,
cserkészbáljain, és cserkésznapjain.
Megvásároltunk egy Cserkésztanyát
és felépítettünk egy Cserkészházat.
Most már a harmadik generáció,
lassan majd a negyedik generáció
részesül a magyar nyelvben,
kultúrában, történelemben és
hagyományokban.
Idén a regös csoport, amit
Temesváry András és Magdi 1973
-ban alakítottak meg, folytatják ezt a
munkát.
Regös cserkészeink
júliusban, közel 40-en, háromhetes
kutató körútra mennek
Magyarországra és Feldvidékre.
Céljaikban van megismerni és
gyűjteni a magyar népi
hagyományokat, közben ismerkedni,
barátkozni és jobban megismerni az
anyaországot.
A cl evel andi magyar
cserkészet megindulása 1951-ben
nemcsak a clevelandi csapatok
életében volt fontos, hanem ezzel
indult meg a magyar cserkészet az
Egyesült Államokban, sőt Észak
Amerikában is.
A clevelandi
cserkészet 60. jubileuma tehát az
egész amerikai magyar
cserkészet jubileuma is.
További
munkánk
elvégzéséhez kérjük a Jó
Isten
áldását,
a
társadalom támogatását, a
vezetőink kitartó és
önfeláldozó irányítását és
a fiatalok lelkesedését,
hogy továbbra is éljen a
clevelandi
magyar
cserkészet.
Jó munkát!
Horváth Mihály cscst.
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KISCSERKÉSZ TANYÁZÁS
A clevelandi Kiscserkészek
nyári tanyázása idén New York
államban, a Fillmorei Sík Sándor
Cserkész Parkban volt júníus 15-től
jüníus 18-ig. Madzsar Juli, st. tpk.
es Némethy Éva, kcs. st. tpk. voltak
a táborparancsnokok.
A következő beszámolót róla
Szigeti Mátyástól, egyik kiscserkész
őrsvezetőtől kaptuk.
Az idei Clevelandi kiscserkész
tábor jó élmény volt a kiscserkészek

és vezetők számára. A kiscserkészek
visszatértek a „csoda” időkhöz és
négy napon át vígadtak, nevettek,
játszottak és barátkoztak „János
Vitézzel”. Találkoztak tündérekkel,
boszorkányokkal, óriásokkal és még
több csodával is. A sok kitünő
program között kiválóak voltak a
csodás tábortüzek, a rohampálya és
a mese akadályséta. A séta alatt az
őrsvezetők is megijedtek a
szellemektől! Csodálatos volt az is,
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hogy alig volt sírás a tábor alatt. A
kiscserkészek rendkívülien jó
kedvben voltak (a zuhogó eső sem
volt képes jókedvüket elvenni.), és
olyan alkalom sem fordúlt elő, hogy
egy vezetőnek is kiabálni kellett
volna. De a legszebb mondanivalóm
a táborról az, hogy látszott hogy a
vezetők tényleg akartak ott lenni és
barátkozni a gyerekekkel.

Érdekes Kutatás — Clevelandi Magyarok az Amerikai Hadseregben: 1951-2011
Egyik cserkészvezetőnk elkezdte összeszedni azoknak a clevelandi magyaroknak a nevét, akik az amerikai hadseregben
szolgáltak. Eddig közel háromszáz név van a listán, és még folytatódik a kutatás. Több közülük cserkész, és sok cserkész szülő is
szerepel a listán. Aki szolgált volna, vagy annak hozzátartozója, és még nem kereste fel Szentkirályi Endre ez ügyben, kéri, hogy
hívják fel a 440-786-9093 telefonszámon pontosítani életrajzi adatokat, régi fényképeket is elfogad. Szintén hívják, ha hibát
találnak az alábbi listán (akinek neve vastag betűkkel van feltüntetve, arról sincs tudomásunk, kérnénk, hívják Endrét a fenti
telefonszámon). A kutatás teljes eredménye egy magyaroszági folyóiratban lesz majd közölve.
Altmann Ede
Asbóth Gusztáv
Bajkai Lajos
Bakai Béla: USN
Balassa Imre
† Bálint Géza
Bálint János: USMC
ifj. Bálint József
† Balla György
Balogh Imre
Balogh István: USAF
Balunek Adelbert András
† dr. Balunek András Dániel
Balunek György
† Balunek István
† Bányai Zoltán
ifj. Bárány László
Batu Gyula
Bay Ádám
Bedy Balázs
Bedy Zsolt
Beodray Ferenc
† dr. Bekény Károly
† Berente Tibor
† dr. Bistey György: USMC
Blaskó David John: USN
Blaskó David Michael: USMC
ifj. Bodnár Lajos
Bodnár Louis Andrew III:
USNR
Bodnár Sándor
Bona James: USAF
ifj. Borgóy János
† Boromissza Csaba:USMC
Boromissza István
Bötös István: USAF
Bötös Csaba
Bozó Sándor
Brenner György:USN, USA
Brenner László
† Brenner Tamás
Burkovics János
Buza György
Clementis- Záhony Botond
Corlett Franklyn
Csaba Zsolt
† Csapó Ferenc
Cserháti Ákos
Csejtey Károly
Csia Lili
Csia Pál
Csiba Zoltán
† Csibi William
Csikós György
† Csikós Gyula
Csikós Pál
id. Csorba Béla
† Csűrös Mária
† Czakó András
†Dávid István

† Dezső Endre:USMC
† Dezső József: USMC
Dienes Al
Dienes Imre
Dietrich András
† Dobsa Lajos: USMC
† id. Dolesch Gyula
Dolesch László
Domján István
Domján Lajos
† ifj. Domján Zoltán
Dömötörffy Éva:USN
Dömötörffy Tamás:USN
† Dörner István
Dossa James
Dossa Michael
Ellis József
Evva András
Falk Viktor
Faragó Károly:USAF
Farkas Attila
Farkas Gyula
Fazekas István
† Fazekas Richárd
Fazekas Tamás
† Fehér Ervin: USAF
Fehér Ferenc: USMC, USAF
Fejszés Zoltán
Fissel Pál:USAF
Fodor Jenő
Fricke Aladár
Gáspár István
Goda Ferenc: USN
Göllesz László:USMC, USNR
Gombás James Imre: USN
Gombás Steven: USMC
† Grassi Béla
dr. Gross András Károly
ifj. Gulden György
Gulden Kálmán
Gulyás Imre
Gulyás József
Gyékényesi András
† dr. Gyékényesi György:
USAF
ifj. Hada János:USMC
Halácsy Attila:USN
id. Halácsy Gyula:USN
dr. Hargitai István:USN
† Harmatos László
Hartmann Károly
Havasy Imre
Herczeg István
Hehs William Ákos
† id. Hokky István
Hokky Péter
Hollosy Ervin
Horánsky Richárd
† id. Horváth Mihály
Horváth Sándor

Hun (Szelepcsényi) Miklós
Hun (Szelepcsényi) László
Hunyadi István
† Hunyadi János
Huzau Kristóf:USMC
Incze Csaba
dr. Ivány Róbert
Jánossy Ferenc:USAF
Juhász János:USN
Juhász Kálmán
† Kalmár Attila
Kalmár Tim
Kálnoky Csibi: USN?
Kálnoky István
Kálnoky Kis András
Kárász Albert
† Kézdi Péter: USMC
Kiss György
Kiss Louis
† Kölcsey István
Körmöci Tas: USMC
Kőrössy János:USMC
Kovács Károly
† Kőváry János: USMC
Kováts Béla
dr. Kováts Péter:USAF
† id. Kozmon György
dr. Krúdy Adorján
Kunst William Géza
id. Kun-Szabó István
Kuntz Allan
Lázár András
Leidli János
Leitgeb Sándor
Lendvay Frank Attila
Lendvay János:USMC
Lépes György: USN
† Lucskay Mihály
Magyar István
† Makovits Viktor
Medgyessy Mihály
István:USAF
† Medgyessy Pál:USCG
† Megay Béla
Megyimóri János
† Mentler Kornél
Mestrits Zoltán
Mészáros Elemér
Mező Raymond
Mezősi Mónika:USN
Mihály István
Miklósi László
Milfay Titz Miklós
Mód János
† Mód József
† Mód Lajos
Módly Zoltán
Molnár Rezső
Monostory György Balázs:
USMC
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Monostory László
† Moravec Lukó Attila
Mózsi György
Muhoray Kornél
Muzsay Jenő
Müllner Frank
Nádai János
Nemes József: USAF
Németh Attila: USAF
Németh János: USMC
Neuwirth László:USN
Neuwirth Lóránd
† Nitray Mihály
Oláh Frank: USN
† dr. Olgyay György
Orosz Ferenc
Orosz Gyula
Orosz László
Oszlányi Antal
Őszényi Julián Tibor
Page James: USN
Pándi Géza
ifj. Patay Károly
† ifj. Pauer Zoltán: USMC
Pavlish James
Péter Gyula: USA, USN
Pintér Antal
Poecze József
Pogány András
† Póhly Csaba: USAF
† Pozmann Alex
Prileszky István: USAF
† Puha József
ifj. Radványi Béla Géza: USN
Rátoni-Nagy Tamás:USMC
† dr. Reich Lóránd: USNR
ifj. Reich Lóránd
Roethler Péter
ifj. Rózsahegyi Pál:USMC
Sári Zoltán
† Sárossy István: USMC
† Schmidt Bertalan
† Shirokei József
Slusny Gerry
Smetana György
id. Solymosi Aladár
Somogyi Tamás
Spisák István:USAF
Stefanec Ferenc
ifj. Stefanec István
Stefanec János
Stefanec József
†Stiasny Péter
Stiberth Lóthár
† Stomfay-Stitz János
id. Strada András
Strada Róbert
Szabó Róbert: USMC
Szabolcs László
(Folytatás a 13. oldalon)

Hazament Dr. Papp Gábor
1915 február 13—2011 február 8
Papp Endre vármegyei irodatiszt
és felesége, felsőpatyi Ivány Mária nyolcadik gyermekeként született Máramarosszigeten 1915 február 13 án. A debreceni piarista gimnáziumba járt, ahol 1934ben érettségizett. Jogtudományi doktori
oklevelét 1944 februárjában, a Gróf Tisza
István Tudományegyetemen szerezte
meg. A II. világháború alatt a VI. hadtest
harcaiban a 20. határvadász zászlóalj
kerékpáros századának kötelékében,
zászlósként vett részt s így a bajorországi
Regennél került amerikai hadifogságba.
Kiszabadúlása után neki indult, hogy Bajorországban élő rokonait megkeresse. Ott
1947 nyarán vette feleségül Hokky Károly
magyar országgyűlési képviselő lányát,
Katalint, akivel együtt 1951-ben érkezett
az Egyesült Államokba. Az Ohio állambeli Clevelandben telepedtek le, ahol

újabb főiskolai tanulmányok elvégzése
után bekapcsolódott a cserkészet és a
magyarság művelődési tevékenységébe.
A 14-es clevelandi magyar fiú
cserkészcsapatnak tagja volt és 2-évig
csapatparancsnoka.
Megalapitotta és vezette a clevelandi nyugat oldali Magyar Iskolát, és
1971-ben pedig a Hungarian School Care
Club megalapításával a magyar iskolamozgalom törvényes alapjait vetette
meg.
Harminc évig igazgatója volt a
clevelandi nyugat oldali magyar iskolának
amely a clevelandi cserkész csapatokkal
karöltve végzi a második generációs magyar ifjuság oktatását és nevelését. Sok
más amerikai magyar intézmény keretében is értékes, önzetlen munkát végzett.
Többekközt, érdeme, hogy a németországi
Kastlban működő magyar gimnázium

anyagi támogatását dr. Harangozó Ferenc
igazgató kérésére Amerikában megszervezte, s mint a gimnázium iskolabizottságának tagja, egyben amerikai
megbízottja, folyamatosan biztosította.
Dr. Papp Gábor a magyar Templomos
Lovagrend, a Szent László Rend és a torontói Rákóczi Rend felavatott tagja és a
Vitézi Rend Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa volt.
Gyászolja felesége Katalin, leányai
Éva Hedrick, Dr. Papp Klára, Gabriella
Fleischer, és Ayklerné Papp Zsuzsa, nyolc
unokája és az egész clevelandi magyar
közösség.
Gyászmisét mutatott be érte Ft. Antal
András atya, február 12-én Clevelandben
a Szent Erzsébet római katolíkus magyar
templomban. Nyugodjon békében, és az
örök világosság fényeskedjék neki.

KARÁCSONYI ÜNNEP A CLEVELANDI SZENT IMRE TEMPLOMBAN—2010-BEN
Úgy történt, hogy
volt egy esemény az
elmúlt pénteken, ami
szívünket felmelegítette és
a püspökünk bezárási rendelete
által okozott mély lelki sebeink
fájdalmát kissé enyhítette. Ez a
cserkészeink által rendezett
karácsonyi ünnep volt. A püspöki
erőszakkal bezárt Szent Imre
templomunk ismét nyitva állott
előttünk ragyogóan kivilágítva,
tömött padokkal, kellemesen,
otthoniasan befűtve és cserkészeink
énekeivel, karácsonyi jeleneteikkel
telítve. Isten ott volt velünk, de

( Fólytatva a 12. oldalról )

Szabolcs Levente
† Szahlender Gyula
† Szahlender Tamás: USAF
Szakács Béla
Szappanos István
† Szappanos Tamás:USAF
† Székely Ákos Dezső
dr. Szentendrey Károly
Szentkirályi Zsolt
Szeretvai György
Szigeti Gyula
Szmerekovsky Andrew
Gerard: USAF

Jézus testét a püspökség
eltávolította a templomból, miután
betiltotta a szentmiséket és a
templomban folytatott
imádkozásokat. Sokan könnyes
szemekkel lépték át az immár hat
hónapja bezárt templomunk
küszöbét. A cserkészek bájos
szereplése azonban rövidesen
felszárította a könnyeket, és
mi ndannyi an érezt ük, hogy
templomunk még áll a cserkészek
gyámsága alatt, bármennyire is
igyekezett a püspökség azt elvenni
tőlünk. Ez a szép esemény
mindannyiunk szívében melegséget

Szmerekovsky Andy: USAF
Szy János
id. Tábor András:USMC
Tábor Mihály:USMC
id. Tábor Tamás:USMC
Táborosi János
Takács William
Tarnay Nicholas Ferenc: USN
Teller Imre
† Temesváry Gerő
† Temesváry Tibor
dr. Terézhalmy Géza: USN
dr. Thiry Sándor: USMC
† Thomas Frank
Thomas James
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hozott, és kissé biztatott is
e g y
h a l v á n y
reménysugárral, hogy
talán van még remény
arra, hogy lesz itt még magyar
karácsony, lesz még éjféli mise. Ne
csüggedjünk még el!
Mindannyiunk nevében, akik
jelen voltunk, köszönjük
cserkészeinknek és azok áldozatkész
és tehetséges veztőinek, hogy ilyen
csodálatos, kellemes, felejthetetlen
élménynek mi is részesei lehettünk.

Tiroly Arthur
Tiszai Ferenc
Tóháti Zsolt
Torács Frank
id. Torontáli János
Torontáli Károly
Tóth Zoltán
Tőzsér István
Trux András
Trux Hugó
dr. Várdy Béla
† Várdy (Óváry) Sándor
Varga Miklós
Varga István: USN
† Vargo Donald: USN

Peller Miklós

Veres József Pál
Viiberg Péter
Vidra Lajos
Vitéz William
Wacovszki Rezső: USN
Wegling István
† Yakkel William: USN
Yaczó Csaba
† Zahorai László
† ifj. Zöldi Ferenc
† Zöldi Gábor
dr. Zolnay István
Zolnay Mátyás
† id. Zsula Lajos

Változások
A Cserkész Barátok Köre ( CSBK) Új tisztikart választott: Elnök-Táborné Bea, Alelnök-Szigeti Lajos, Pénztáros-TáborFricke Andrea, Titkár1-Horváth Mihály, Titkár2-Torma Jutka, Ellenőr1-Harris Vera, Ellenőr2-Varga Csaba, Jegyző-Slattery
Irén, Vagyonőr-Daróczy Péter.
34. Zrinyi Ilona lcs. csapat parancsnok változás : Pigniczky Eszti átadta a csapat parancsnokságot Szentkirályi Krisztina cst.-nek.
Köszönetet mondunk a fáradhatatlan munkáért amit Eszti tett a cserkészekért, és ugyanakkor kivánjuk neki, hogy a sok sok szép
élmény emléke minding ragyogó csillag legyen életében. Ugyanakkor örömmel fogadjuk Krisztina vezetését és kivánunk neki
minden szépet és jót a sikeres parancsnoksághoz. Alább olvashatjuk Eszti levelét.
34. sz. Zrínyi Ilona lcscs.

Kedves 34-es tagok,
vezetők és szülők!
Az elmúlt év során
többször említettem, hogy
a csapatparancsnokságról
le fogok mondani. E
levelem azt a célt
szolgálja, hogy hivatalosan közöljem
veletek annak a pontos időpontját.
Június 25.-n, a csapattábor végén,
átadom a csapatot az utódomnak,
Szentkirályi Krisztina cserkésztisztnek.
2006. januárjában vettem szivessen
át a szép létszámú és jól működő
csapatot Nádas Kunitól. Úgy érzem,
hogy sikerült a csapatot tovább
fejleszteni, és csodálatos élményekben
részesíteni cserkészeinket. Sorolhatnám
hosszan, de a követkző kimagasló
csapatesemények jutnak hirtelen
eszembe: a Hodge Run-i
csapattáborunk, a szentkalap tradiciónk
újra bevezetése, a karácsonyi vezetői
kántálás, a közös csapattáborok a
testvércsapatunkkal, a Regös Csoport
35. Évfordulója alkalmából megtartott
gála műsora. Most, hogy elgondolkodok
a közel múltról, az is feltűnik nekem,
hogy háromszoros öröm volt a 34esekkel együtt lennem, mert ott voltatok
a 2005-ös Jubi Táboron és az Nyári
Magyar Iskolatáborokban is, ahol
szintén együtt dolgoztunk és és részei
voltunk a sok-sok közös élményekben.
Veletek min d en n eh ézn ek tű n ő

Ismerkedjünk Szentkirályi
Krisztinával:
Mesély egy kicsit magadról. (Szerk,)
1986-ban kezdtem cserkészkedni és
1991-ben tettem cserkészfogadalmat.
1996.-ban végeztem az őrsvezető (ŐV)
képző tábort, '97-ben a kiscserkész Őv
tábort, '99.ben cserkész segédtiszti (St)
tábort, 2001-ben a kiscserkész St és
2003-ban a cserkésztiszti tábort.
Minden nyáron elmegyek mint kiképző a
kiscserkesz Őv/ St Vezetőképző
táborokba.
A 34-es csapaton belül

programot, tábort, kirándulást meg lehet
valósítani!
Köszönöm Nektek a szüntelen szíves
szolgálatotokat, támogatásotokat, és
megértéseteket! Isteni gondviselésnek
tartom azt, hogy egy számos és
hozzáértő vezetői karral, egy szolgálatra
kész szülői gárdával és aranyos és
igyekvő tagokkal volt dolgom. Köszönöm
azt, hogy elnéztétek a természetemben
azokat a továbbra is csiszolandó
gyengeségeimet. Köszönöm azt, szülők,
hogy rám bíztátok a gyermekeiteket.
Köszönöm, hogy hozzám fordúltatok
gondjaitokkal és örömeitekkel. Sokat
tanultam a parancsnokságom alatt és
ezért hálás vagyok.
Mind ezek után biztos megformálódik
az a kérdés a fejetekben, hogy ha ilyen
felemelő munka miért mondok le? Én
hiszek abban a kiscserkész vezetői
filózófiában, amit a VK-n tanítunk a
jelölteknek: Akkor kell abbahagyni a
játéko t, amikor még elvezik a
kiscserkészek. Akkor kell abbahagyni a
parancsnokságot is, amikor Te magad is
még élvezed és szívessen segítesz más
kapacitásban. Akkor kell abbahagyni,
amikor még marasztalnak. Továbbra is
fogom a cserkészmunkát végezni, csak
más poziciókban.
A legnagyobb bizalommal adom át a
csapatot Krisztinának. Nem kell
bemutassam, mert ismeritek, de azért
elmondom, hogy óriási múltú
cserkésztiszt, rengeteg tapasztalattal úgy
a k i sc s e rk é s z e t t e ré n , m i n t a

cserkészkorosztállyal. Kiscserkész kora
óta egyfolytában cserkészkedik és a
csapatparancsnoki posztot betöltve 8
évig idáig. Becsületes, megbízható és
gerinces személy. Szókimondó, őszinte
véleményére sokszor támaszkodtam.
Komolyan veszi a felelőséget és öszintén
szereti a cserkészgyerekeket. Magán
életében is példás, amelyben kiváló
munkaerő, nagy néni, testvér és
szüleinek lánya. Büszkék lehetünk arra,
hogy a clevelandi cserkeszetünk egy
ilyen utódot nevelt ki magának.
Kedves tagok, egy gondolattal
fejezembe levelemet részetekre... „Nagy
elhatározást kérek Tőletek…
kifejleszthetjük egymásban és fiainkban
a cserkésztestvériséget és ezzel segítjük
elő a világ békéjét, boldogságát és az
emberek közötti jóakaratot. (Robert
Baden-Powell of Gilwell „Bi-Pi,”
a
világ cserkészet alapítója üzenetéből a
világ ifjúságához 1920-ban, Londonból,
az első Jamboree alkalmából.)
Kedves vezetőimnek és a szülőknek
pedig egy másik gondolattal fejezembe
levelemet: “Mindnyájan ugyanazokért a
célokért lelkesedünk és mindnyájan
ugyanannak az Atyának vagyunk
gyermekei.” (Bi-Pi, 1926. Üzenete a
megyeri Nagytábor magyar
cserkészeihez.)
Ölellek Mindannyiotokat!

őrsvezetőként, rajvezetőként és
parancsnokhelyettesként szolgáltam.
Nádas Kuninak helyettese voltam 20002006-ig és Pigniczky Esztinek helyettese
vagyok 2008 óta. Több kirandulást és
nyári tábort szerveztem amióta
segédtiszt vagyok. Általában a
kiscserkészekhez voltam beosztva, mert
ott van rám szükség, de szeretek
táborozni, kirándulni, és örulök, hogy
lesz alkalmam a cserkészkorosztállyal is
foglalkozni.
A Rocky River High School után
egyetemi diplomát a John Carroll

University-n szereztem meg, ahol kémiát,
biologiát, és matematikát tanultam. 2007
óta dolgozom mint vegyész
a Cleveland Clinic-en.
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Mint csapatparancsnok, milyen célokat
tűzől ki magadnak? ( Szerk. )
Célom az összejövetelek minőségét
fokozni, a vezetőimnek kiváló képzést
bíztosítani, továbbra szoros
kapcsolatban együtt müködni a
testvércsapatunkkal és életre szóló
élményeket nyújtani minden cserkésznek.

Ötvenötödször rendezték meg a clevelandi cserkészcsapatok Cserkésznapjukat
Cleveland város négy
cserkészcsapatja és a CSBK idén
szeptember 5-én tartotta a
hagyo mányos Cserkésznapját.
Ötvenötödik évét ünnepeltük idén a
clevelandi cserkésznapnak, mely ismét
a város déli oldalán lévő Deutsche
Central Parkban került megrendezésre.
Szép napsütés fogadta ismét a kapun
beérkező kb. kétezer vendéget.
Zászlófelvonásra nem csak a négy
clevelandi csapat, hanem más tájakról
érkező vendégcserkészek is sorakoztak.
Szentmise és Istentisztelet után
megnyíltak a konyhák és beindult a

program. A Magyar Faluban a
vendégek magyar jellegű
ajándéktárgyakat nézegethettek és
vásárolhattak. Falusi mesterségek idén
a hímzés és gyöngymunka voltak. A
csapatok leány és fiúcserkészei
ügyességi versenyeket rendeztek a
faluban. A Cserkésznap legkisebb
vendégei és kiscserkészei pedig
csodálatos madárházakat barkácsoltak,
egyéb kézügyességekkel együtt.
A már szokásos finom ételekből
válogathatott a vendégsereg ... pl.
palacsinta, kürtöskalács, lacipecsenye,
töltött káposzta és lángos, hogy csak

néhányat említsünk. A Pesti
kávéházban pedig a krémesek és torták
sorakoztak.
Focimérkőzések után az esti
program következett. A Regös Csoport
és a csapatok tagjai szebbnél szebb
műsorszámokkal léptek fel. Az esti
zászlólevonásnál is megemlékeztünk a
Magyar Cserkészet fennállásának száz
éves évfordulójáról.
Idei Cserkésznapunk ismét sikeresen
végződött. Szeretettel várjuk a kedves
vendégeket jövőre is.

Tábor Krisztina cst.,

Évközben Fólyik a továbbképzés az Őrsvezetőknek
Január első hétvégen volt a
Cleveland körzet vezetői hétvége, amely
az Ohio és Michigan határán fekvő 4-H
táborhelynél tartottunk meg. A résztvevők
Chicágóból, Buffalóból és Clevelandból
jöttek.
Péntek este érkeztünk a
táborhelyhez, ahol rögtön elkezdődött a
program. A résztvevők őrsökbe lettek
osztva és nekiálltunk egy szórejtvényversenynek, amelynek témája az idei
akadályverseny témája volt: a magyar
feltalálók. Ez a verseny döntötte el, hogy
melyik őrs lesz a hétvége folyamán a
szolgálatos őrs, napos őrs és ki
imádkozik, az az fohászkodik zászló le- és
felvonásnál. Ezzel a versennyel
megkezdődött a nagy kűzdelem, amely az
egész hétvégén lebonyolított
programokon átszövődött.
Másnap az első program
szókincs fejlesztés volt. Mindegyik őrsnek
A-tól Zs-ig fel kellet sorolnia mindent,
ami rajtuk vagy bennük volt található úgy,
hogy minden betű mellé kellett valamit
írni. Az őrsök pontot kaptak, ha volt
olyasmi az ő listájukon, ami nem szerepelt
más őrs listáján. Ez egy egyszerű
feladatnak tünik, de a verseny láz elfogott
mindenkit és így hangos és néha heves
eszmecserék, sőt viták robbantak ki, hogy
az elhangzott szó érvényes-e. Példáúl egy
őrs a v-betű mellé azt írta, hogy “vers.”
Erre nem kaptak pontot, de ugyanaz az
őrs a i-betűhöz “Istent” írta és
beleegyezett mindenki, hogy azt a pontot
megkaphatják. El lehet képzelni, hogy
mire a zs-betűhöz ért a hatodik őrs, a
kimerülésnél tartottunk pedig még csak 9
óra volt!
Egy fél órás népdal tanulás után
egy nagyon fontos plakátot mutattak be a
szervezők: A PONTOZÁSI TÁBLÁT.
No, erre még izgatottabb lett mindenki,
főleg a segédtiszti, illetve tiszti őrsök. Az

őrsvezetők ugyanis vegyesen voltak
beosztva, de a felnőttek női és férfi őrsbe.
Ez a b eo sz tá s fe lc si g áz ta a
versenyszellemet.
A “csodadoboz” program
következett, amit mindenki roppantul
élvezett! Minden őrs kapott egy dobozt,
amelyben általában használt házi
kellékeket találtak, pld. léggömböt,
gyurmát, ragasztó szalagot, papír
tányérokat, stb. Fél órát adott a birói
tanács arra, hogy találjon ki minden őrs
három élvezetes kiképzési gyakorlatot a
megadott próbapontokra. Az ötletekhez
szemléltető eszközöket kellett készíteni,
és be kellett tömören mutatni az
elképzelést a bírói tanáncsnak. Az ötletket
és azoknak bemutatását a bírói tanács
kiértékelte, és pontokat osztott minden
őrsnek. Ötletes megoldások születtek ezen
börzén és a bírók említették, hogy
remélik, hogy a vezetők fel is használják
ezeket a pénteki összejövetelen.
Ezután egy különleges program
várt ránk.A táborhelyi gondnok, Chuck,
készitett számunkra együttműködési
feladatokat. Az egyik az volt, hogy egy
hosszu kötéllel egy egyszerű-kettőst
kellett kötnünk egy szék köré, de úgy
hogy a kötél két végén 10-10 ember állt.
A kötözés közben nem volt szabad
senkinek sem elengedni egyik kezével
sem a kötelet. Majd félóráig bújkáltunk a
kötél alatt és fölött, amíg sikerült. Nekünk
úgy tünk, hogy örökké tartott, de
dícséretet kaptunk, hogy roppant gyorsan
oldottuk meg másokhoz képest a
feladatot. Négy különböző feladatot
kaptunk, és két óráig gyúrt bennünket,
hogy egy még ügyesebben együttműködő
társassággá váljunk. Chuck ezek után
elmagyarázta, hogy milyen fontos az
összmunka és minden program után való
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kiértékelés. Hasznosnak találtuk a velünk
megosztott irányelveket a kiértékelésről.

Egy rövid pihenés után, tovább
fejlesztettük a szókincsünket. Tanultunk egy
kis anatomiát: a külső és belső szervek,
csontok és egyéb testrészek magyar
elnevezését tanultuk meg. Lefeküdt egy valaki
minden őrsből egy óriási papírra és az őrs
többi tagja megrajzolta a körvonalait. Minden
őrs kapott egy testrészt, amit be kellett rajzolni
az alakba, majd számokkal megjelölni az
alrészeket. Miután minden őrs bemutatta a
lerajzott testét, versenyszerüen minden őrs
leírta az összes testrész elnevezését. 160 szóra
kellett emlékezni; volt olyan őrs, akinek
sikerült 149-re emlékezni.
Ezen kivül volt még túlélési játék,
térképkészítés a parkról és szánkózás. Mindet
pontozták. A verseny igen hevessé vált, de
szerencsére a tábortűz alatt lecsillapodott. A
tábortűzi téma „Magyar találmányok” volt.
Minden őrs tábortűzi szám helyett, játékkal
szerepelt. Ezek a játékok a magyar
felfedezőket és találmányukat mutatták be. Mi
örsvezetők jó ötlettekkel tértünk haza, hogy
hogyan lehet majd az akadályverseny anyagot
átadni örseinknek. Igen, ezt is pontozták.
Tábortűz után nem volt vége a
programnak. Párosával indultunk egy esti
iránytűpályára, miközben szalagokat kellett
gyűjteni, amelyből a végső rejtvényt meg
lehetett fejteni. Ezután még egy utolsó
vetélkedő volt, amely alatt elméleti és
gyakorlati próbákat adtak fel az őrsöknek.
Másnap reggel tudtuk meg a verseny
nyertesét. Tapsvihar gratulált az elsőnek
helyezett Ifj. Rubik Ernő Őrsnek. Díjként
kaptak mindenféle csoda cserkészfelszerelést,
pld. egy zseblámpát, amely sohasem merül ki,
mert örökké fel lehet tölteni, mert be lehet
dugni a számítógépbe. Hát legalalábbis addig,
amíg USB “port”-ok léteznek.
Igen jó volt a hétvégén a hangulat,
összmunka és mindenki élvezte! Reméljük,
hogy jövőre is ilyen jó lesz!

A clevelandi leánycsapat őrsvezetői

56.CLEVELANDI CSERKÉSZNAP

2011, SZEPTEMBER 4.

SCOUT FESTIVAL

German Central Park , 7863 York Rd.,

Hatvan ! éves

Celebrating 60 years of Hungarian
scouting in Cleveland!

a clevelandi magyar cserkészet!
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 este 11-ig
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 until 11 p.m.
Admission $7., ; Children under 10 free.
Parking is free.

Presented by the William Penn Association,m a premier fraternal life insurance and annuities company:

Rajkó Hungarian Gypsy Orchestra from Budapest
Performances will feature an eight member orchestra with traditional instruments
Strolling violinists and cimbalom music 1-5 pm. Music and dancing in the main hall at 8 pm.
► Special Concert at 6 pm celebrating Ferenc Liszt on the occasion of his 200th birthday

A Rajkó Magyar Cigányzenekar Budapestről
Vándorló hegedüsök és cimbalom zene 1-től 5-ig. Tánc zene a nagyteremben 8-kor
► Liszt Ferenc koncert , a zeneszező 200. születésnapja megünneplése, 6 órakor
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