
 

  

Jó munkát! Ismét jelentkezünk kedves olvasóinknál, hogy a tavaly őszi számunk óta történt egy-egy eseményről kis 

ízelítőt adjunk át. Clevelandi cserkészeink élmény dús programokat szerveztek az elmúlt hónapokban, többek közt 

csapattáborokat és kirándulásokat. Most pedig elkezdődik javában a 2015 Jubileumi táborra a készülődés. 

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. Olvasóink adományaikkal 

csökkenthetik kiadásainkat a mellékelt boríték használatával vagy csekküket postázhatják a CSBK címére: P.O. Box 

6783, Cleveland, OH 44101. Adományával segíti cserkészeink résztvételüket ebben az életreszóló élményben!           

                       (A szerkesztőség) 

       Már negyedik éve sikeresen működik a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) által szervezett 
program, amely lehetőséget nyújt magyar származású 
középiskolás diákoknak, hogy Magyarországon 
tanuljanak.  A 2014/2015 tanév keretén belül, három 
clevelandi gimnazista is alkalmat kapott, hogy fél, illetve 
egy teljes évet töltsenek Magyarországon, így gazdagítva 
magyar nyelvtudásukat és Magyarországhoz való 
kötődésüket.  Rövid beszámolók következnek három 
clevelandi 34. sz. Zrínyi Ilona csapattagtól: 

       Gyermán Mónika kcs. őv. 12 éve cserkész. A Pápai 
Református Kollégium, Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskolában volt diák 2014 őszén. „Kollégista 
voltam, de hétvégeken rokonokhoz utaztam Győrbe. A 
gimnáziumban néptáncszakos voltam. Sok új táncot 
tanultam, és  sok új népdalt, ami hasznos lesz majd a 
cserkészeten is! Egyik hétvégén, a  híres Fitos Dezső 
gyimesi táncokat tanított nekünk. Jó volt amerikai-
magyarnak lenni Magyarországon, mert volt amikor 
szükségem volt rá, hogy angolul beszéljek, de még többet 
magyarul. A gimnáziumban felkértek a tanárok, hogy az 
'Európai Tanári Gyűlés'-en én legyek a tolmács! 
Szabadidőmben Szegeden, Fertődön, Budapesten, 
Székesfehérváron, Esztergomban, Komáromban, 
Tapolcán, Veszprémben, Balatonon, és Szentendrén 
jártam. Több külföldi városba is ellátogattam, például 
Bécsbe, Pozsonyba és Prágába! Nagyon jól éreztem 
magam! Sok élménnyel jöttem "hazulról" haza! Új 
barátokkal! És jó sokat tanultam. Szép vagy 
Magyarország!”                               (folytatás a 2. oldalon) 

 

Gyermán Mónika, Szabados Zsuzsanna, és Szentkirályi Hanna a 
budapesti Lánchídon. 

A KMCSSZ Magyarországi ösztöndíj programban 
clevelandi cserkészeink is szépen helyt állnak 

JÓ MUNKÁT! 
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A Magyarországi ösztöndíj 
programon cserkészeink is 
helyt állnak    (folytatás az 1. oldalról) 

Szabados Zsuzsanna őv. 16 éves, négy éves kora óta 
cserkész.  Három éve lett őrsvezető.  A 2014/2015 tanévet 
a gödöllői Premontrei Szt. Norbert Gimnáziumba jár a 
tízedik osztályban.  Kollégiumban lakik, de hétvégeken 
rokonokat, ismerősöket látogat.  „A legszebb iskolai 
élményem eddig az volt amikor egy hétvégi kirándulásra 
mentünk a szlovákiai Tátra hegységbe túrázni.  Gyönyörű 
volt és sok szép élményem volt az osztálytársaimmal.  A 
legnagyobb akadály amit lekellett győznöm az önállóság.  
Teljesen egyedül vagyok itt, bár vannak rokonaim akik 
segítenek de mégis nehéz volt nekem idegen országban 
tájékozódni.  A gimnáziumon kívül összejárok az 
osztálytársaimmal, és a rokonaim elvisznek várost nézni 
vagy programot szerveznek.  A legszebb élményem eddig 
az volt amikor az amerikai-magyar barátnőimmel, akik 
szintén Magyarországon voltak cserediákok, elmentünk az 
őszi szünet alatt Miskolcba.  Jártunk a Miskolc-Tapolcai 
barlangfürdőbe és egy Magyar-Portugál válogatott 
kézilabda meccset is megnéztünk.” 

Szentkirályi Hanna st. 14 éve cserkész.  
Amerikában végzős de Magyarországon 11.-es volt.  A 
budapesti Szt. Benedek katolikus iskolába járt négy 
hónapig.  „Nagyon nehéz kiválasztani a kedvenc 
élményemet, de utamnak az egyik legjobb része az volt, 
hogy olyan lehettem mint egy Magyarországon élő diák.  
Az osztályom minden tagja nagyon kedves volt.  Az iskola 
év kezdetén némelyik tantárgy kicsit nehezen ment, pl. 
biológia, fizika és matematika, mivel nem ismertem 
magyarul a szakkifejezéseket, de ezeket is megtanultam és 
a végén könnyebben ment minden.  Iskolán kívül elég 

sokat utaztam.  Jártam Kazáron, Bécsben, Miskolcon, 
Szegeden, Délvidéken, Szentendrén és Felvidéken.  Mivel 
Budapesten laktam, sokszor jártunk a belvárosban is.  
Szabadidőmben jártunk kávéházba, színházba, vásárolni, 
és táncházba.  Most, hogy már egy rövid ideje itthon 
vagyok, rájöttem, hogy Magyarországon, magyar 
környezetben, mennyivel könnyebb magyarul beszélni 
mint itthon Amerikában, angol környezetben.  Viszont azt 
is megerősítette bennem, hogy milyen fontos itthon is 
minél többet magyarul beszélni.  Életreszóló élményekkel 
tértem haza és nagyon örülök, hogy alkalmam volt 
mindezt megtapasztalni!” 

Büszkék lehetünk cserkészlányainkra akik vállalták 
ezt a nagy kihívást olyan messze a családjaiktól, 
barátaiktól.  Bízunk benne, hogy mások is követik majd 
példájukat és hasonló, szép élményekkel térnek majd 
vissza Amerikába.  Szép volt, lányok!  

 
 

Központi Akadályverseny: 
Hiányzik Bethlen Gábor 
könyvtára! 

Az USA-ban és Kanadában élő cserkészeink nagy 
próbatétele az évi akadályverseny. Alkalmat ad az őrsnek 
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. Cserkésztudását – 
a természetben való élést, elsősegélynyújtást, híradást, 
nyomolvasást, építmények készítését, tűzgyújtást, 
szabadtűzön való főzést és még sok mást – egy 
kerettörténet szereplőjeként kell felhasználnia a 
cserkésznek. 

Mint múlt évben, az idei akadályversenyre megint 
350 cserkész (40 őrs) érkezett a Sík Sándor 
Cserkészparkba (Fillmore, NY) 2014. május utolsó 
hétvégén a következő városokból: Boston, Buffalo, 
Cleveland, Garfield, Hamilton, Montreál, Ottawa, New 
York, Toronto, New Brunswick és Washington, DC. Az 
ilyen létszám azt bizonyítja, hogy a cserkészet növekszik, 
ami jó hír. 

Az idei hétvégi tábornak keretmeséje Bethlen Gábor 
volt. Bethlen Gábor a harcon kívül nagyon értékelte a 
tanulást és a tudást, ezért volt egy hatalmas személyes 
könyvtára, amivel mindenhová utazott. Pont tábor előtt 
eltünt a könyvtára és a cserkészek nyomoztak az eltünt 
konyvtár után. 

Mind a három korosztály (10-12, 12-14, 14-18 
évesek) mint újonnan avatott nyomozók, a pályára törtek a 
könyvekhez vezető nyomokat keresni. Negyven őrs vonult 

Szentkirályi Hanna budapesti vendéglátóival:  Illés Dani, Adri, 
és Károly. 
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végig a szalagokkal megjelölt erdei 
ösvényen, ahol aztán volt elsősegély 
nyújtás, iránytű használat, távolság 

becslés, csomózás, tűzépités, 
lisztbombázás, nyílazás, bányázás, 
gyertyakészítés, találós kérdések, stb. 
Személyesen találkoztak korabeli 
személyekkel, például: török 
jósokkal, katona tisztekkel, gyógy 
asszonyokkal, vak nyílazókkal, és 
más nyomózókkal. Az őrsök cserkész 
tudással sikeresen rájöttek arra, hogy 
a gonosz vegyész, a törökök, 
és  Báthory Erzsébet együtt dolgozva 

lopták el Bethlen Gábor könyvtárát. 

Vacsorára a hagyományos 
paprikás krumpli várta a legfiatalabb 
cserkészeket (Cserkész I.) és az 
idősebbek (Cserkész II., Cserkész 
III.) pedig tűzön, fóliában meg 
bográcsban készítették saját 
vacsorájukat. Este a tábortűznél az 
"Erdélyi Középkori TV" leadta az 

Erdélyi híreket. A két hírmondó, 
Varga László cst. és Varga Imre 
cst., szójátékot csináltak a 
népdalokból, például: cukor betegség 
érte el a Magyarországi madarakat 
(Erdő, erdő, erdő). Népdalok közben 
a  korosztályok előadták, hogy saját 
véleményük szerint hogyan játszotta 
ki Bethlen Gábor a törököket és 
Habsburgokat egymás ellen Erdély 
aranykora (Tündérkert) létrehozására. 

A fenyőkatedrálisban közös 
Istentisztelettel és Szentmisével  
indult a vasárnap. Ezután a szervezők 
a zászlófelvonásnál kitüntették a 
legjobb eredményt elért őrsöket. Első 
díjat nyertek: Cleveland, Buffalo, 
New Brunswick, és Toronto. 

A díjkiosztások után, Vajtay 
István cscst., méltóan megemlékezett 
a Sík Sándor Cserkészpark 50. 
évfordulójáról. 1964 pünkösdjén 
szintén egy akadályverseny volt az 
első program a Szövetség központi 
táborhelyén. Pista röviden 
elmagyarázta a mai fiatal 
cserkészeknek a park létrehozását és, 
hogy négy előre-látó cserkészvezető, 
Bodnár Gábor, Gerencsér István 
atya, Kővári Lajos atya (Ubul bá) 
és Dr. Némethy György, nehéz 
anyagi áldozatok vállalásával 
megvásárolta a mai területet. Az első 
években több száz apró kis fenyőfát 
ültettek a parkban, ma már óriásiak. 
Idén minden őrs kapott Pistától egy 
kis fenyőfát, amit a táborhelyük 
környékén elültettek.  Fényképek a 
hétvégéről megtekinthetők a park 
honlapján: www.sscspark.org. 

Büszkék vagyunk 
cserkészeinkre, nagyon jól 
teljesítették feladataikat és szép 
eredményeket értek el ezen a 
hétvégén. A cserkészek átélték 
Bethlen Gábor életét és tetteit és 
életre szoló élménnyel kerültek vissza 
csapataikhoz.   

(Varga Imre cst., Nádas János cst., 
Horváth Mihály cscst.) 

 

 

A clevelandi helyezettei: 
14. sz. Görgey Arthur cscs. 

Cs. I. - Tigris Őrs - 2. helyezet. 
Johnson Erik őv., Balássy Sebestyen, 
Karetka Levente, Somogyi Ferenc, 
Sundem József, Takács Sándor, Toldy 
Máté. 

Cs. II. - Sas Őrs - 3. helyezet. Kozmon 
Elek őv., Fissel Ferenc, Pál Gergely, 
Pigniczky Vajk, Sundem Sandor.  

Cs. III. - Rover Őrs - 1. helyezet. (felül a 
képen) Viiberg Alex őv., Nádas Zoltán, 
Tamássy Márton, Jálics Janos. 

Cs. III. - Meztelen Csiga Őrs - 3. 
helyezet.  Kovacs Bence őv., Fissel 
János, Jasper Ákos, Juhász András, 
Linder Dániel, Linder József, Mepham 
Kristóf. 

34. sz. Zrínyi Ilona lcscs. 

Cs. I. - Páva Őrs - 2. helyezet. Mepham 
Natália őv., Kósa Karina, sőv., Fissel 
Anna, Halácsy Enikő, Kósa Klaudia, 
Pigniczky Enese.  

Cs. II. - Bubosbanka Őrs - 1. helyezet. 
(alul a képen) Szentkirályi Hanna, őv., 
Balássy Alex, Bogárdy  Makaela, Takács 
Verónika, és két Montréali leány. 
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Felgyulladt az olimpiai láng a 
fiúk nyári cserkésztáborában 

A 14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapat 2014 
júniusában az Allegheny National Forest Kinzua 
vízgyűjtője partján tartotta meg az éves, egy hetes 
nyáritáborát.  Teljesen primitív táborhely volt, csak 
csónakkal lehetett megközelíteni, és felépítettük a 
semmiből az egész táborhelyet. 500 méterre kellett a 
vízparttól táborozni, így mindent (konyhát, sátrakat, 
ivóvízet, stb.) behordtunk, izzadás és izomláz ellenére.  
Harminc cserkész vett részt a táboron, ebből 20 tag (4 
őrsbe osztva), 4 őrsvezető és a törzs. Néhányan jöttek, akik 
nem járnak cserkészetre rendszeresen, ami jó volt, mert 
húzta őket a szívük.  

Három őrsvezető letette a Három Sastoll próbát: 
Viiberg Alex, Nádas Zoltán, és Jálics János (aki egy 
kicsit elkalandozott és tovább evezett mint kellett volna 
mielőtt megtalálta a helyes irányt). Három kiscserkész tett 
cserkészfogadalmat: Karetka Elek, Creamer Gabi, és 
Balássy Julián.  Ketten letették a tábor folyamán a 
segédtiszti táborra szükséges gyakorlati próbát. 

Táborunk kerete az olimpiai játékok voltak. Volt 
hozzá külön olimpiai zászló a magyar zászló alatt, a 
karikák szerepeltek a tábori trikón, volt örökláng, és 
naponta legalább 2-3 órán keresztül olimpiai sportokat 
űztünk: vízipóló, kenuverseny, 100 méteres úszás, vízi 
röplabda, nyilazás, futás, rohampálya. A tábori emlék 
pedig olimpiai érem volt, a tábor helyével és az 
évszámmal feltüntetve. 

Két külön őrsi portya is volt: hétfőn egy kisebb, csak 
ebéd utántól tábortűzig, néhány kilométer evezéssel és 
vacsorafőzéssel, ami bemelegítette az őrsöket.  A másik 
portya pedig szerdán egy 24 órás kint-alvásos, ebéddel, 
vacsorafőzéssel, kenuzással, és éjjeli esővel együtt.  
Népdal tanítás volt naponta, tábortűz minden este, és több 
cserkészkiképzési forgószínpad. 

Sokat fejlődtek a cserkészek gyakorlatilag, lelkileg, 
és jellemnevelés szempontjából. A legkisebb őrs magyar 
beszéde óriásit fejlődött: a tábor elején még alig beszéltek 
magyarul, a végére pedig majdnem kizárólag. 
Összmunkában mindenki fejlődött, lelkesedésben is: 
dalolva, boldogan tértek haza. Az a tudat, hogy a 
vadonban kint éltünk, az erdő közepén, egy vagányságot 
és büszkeséget ültetett a cserkészekbe. Nehéz munka volt, 
különösen a vízhordozás (100 méter magasra, 500 méter 
távolságra a csónakoktól), de eredményt éreztek.           
(Dr. Turoczi István, cspk./tpk.) 
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A törökök elől menekültek a 34-esek a nyári csapattáborban! 
2014 nyarán a 34.-esek csapattáborát június 14 és 21. között rendeztük meg a Sík Sándor Cserkészparkban ahol 

"Somogy megyében" bujdostunk a törökök elől.  Ezért falút kellett alakítani magunknak: sámlit készítettünk, terítőket 
szőttünk, bőr tarsolyokat készítettünk, batikolt díszeket és gyertyát készítettünk.  Emellett tovább kutattunk új menedék-
helyek után, vagyis portyára mentünk és vadvízi evezésen vettünk részt.  Szabadidőnkben gyakoroltuk a somogyi üveges 
leánytáncot amit a cserkésznapon adtunk elő. A 32 leánycserkésznek csak egy panasza volt: olyan finomakat főzött a 
három konyha felelős hogy lehetetlen volt fogyókúrázni! (Nádas Krisztina, cst.) 

Gulden Katalin átveszi a Szabadság 
Kitüntetést társadalmi munkájáért 

Az ohió-i Amerikai Nemzetiségek Mozgalma Gulden Katalint 
tüntette ki a Szabadság Díjjal az 53-ik Rab Nemzetek Vacsoráján 
Clevelandben 2014. július 17-én.  Gulden Katalin, a 33. sz. Szilágyi 
Erzsébet lcscs. felnőttcserkésze, elismerést kapott az ő sok éven át 
nyújtott szolgálatáért a clevelandi magyar cserkészeknek és sok egyéb 
magyar szervezetnek a clevelandi magyar közösségben. 

A vacsora a Rab Nemzetek Hetében került megrendezésre ami 
1959-ben lépett hatályba Dwight D. Eisenhower elnöksége alatt. 
Mindegyik őt követő USA elnök július harmadik hetét Rab Nemzetek 
Hetének nyilvánította.  A hét célja a kommunizmus alatt elnyomott 
nemzetekre és más, demokrácia-ellenes diktatúrákra a közösségi 
tudatosságot emelni.  Gulden Katalinnak Hon. Judge Ralph J. Perk, Jr., 
az ohio-i Amerikai Nemzetek Mozgalmának elnöke, több mint egy fél 
tucat proklamációval körzeti dignítáriusoktól akik elismerték Gulden 
Katalin teljesítményeit adta át a kitüntetést.  Gratulálunk Kati néninek 
mindazért amit teljesített! 
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59. Clevelandi Cserkésznap 
 2014. augusztus 31-én tartotta meg a clevelandi 
Cserkész Barátok Köre az 59. Cserkésznapot. Joggal 
mondhatjuk, hogy a Cserkésznap minden évben az egyik 
legnagyobb „magyar esemény“ Clevelandben és 
környékén, idén sem volt ez másképp. A nap folyamán 
körülbelül 2,100 látogató fordult meg a German Central 
Parkban (Parma, Ohio), amely most már hagyományosan 
több évtizede otthont ad a Cserkésznapnak.  

 A nap cserkész módra, zászlófelvonással kezdődött. 
A 14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapat, a 22. sz. 
Bessenyei György cserkészcsapat, a 33. sz. Szilágyi 
Erzsébet felnőttcserkészcsapat, a 34. sz. Zrínyi Ilona 
leánycserkészcsapat, a chicago-i és a new york-i körzet 

cserkészei, valamint 
a Kanadából és 
Kárpát-medencéből 
érkezett magyar 
cserkészek jelentést 
tettek Szentkirályi 
Pál cscst.-nek, a 
Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség 
vezetőtisztjének, 
majd közös 

Istentiszteleten vettünk részt. A római katolikus 
Szentmisét Kiss Barnabás detroit-i ferences testvér 
mutatta be, a protestáns Istentiszteletet Tamásy Éva, 
clevelandi evangélikus lelkész végezte.  

 A Cserkésznap egy cserkészek által szervezett, ám 
korántsem csak cserkészek számára fenntartott 
rendezvény. Kiváló lehetőség a cserkészek és a cserkészet 
nyilvánosság felé való bemutatására, illetve jó alkalom 
sokaknak, hogy legalább az évben egyszer elvegyüljenek a 
magyar közösségben és a magyar gasztronómiában. 

 A programok idén is rendkívül változatosak voltak. 
Egész nap elérhető volt a Magyar Konyha, amely több 
helyszínen is kínálta a magyar gasztronómia csodáit. A 
Főkonyhán a klasszikus magyar főételekhez (pl. 

töltöttkáposzta, gulyás, paprikáscsirke) lehetett hozzájutni, 
a Lacikonyhán a lángos, a lacipecsenye és a sült kolbász 
volt a legnépszerűbb. A Pesti Kávéház számos – a helyi 
magyar pékségekben készült – tortával és süteménnyel 
várta a vendégeket. Ezek mellett külön standokon lehetett 
kapni kürtőskalácsot és palacsintát is. 

 A clevelandi cserkészvezetőkből álló Regös Csoport 
idén is kitett magáért, több alkalommal léptek fel nagy 
sikerrel. Először Küküllő-menti táncokat mutattak be 
magyarlapádi viseletben, majd egy gömöri koreográfiát, 
amely egy magyarbődi lánytánccal volt fűszerezve, ill. 
egy  szilágysági táncrendet. Valamennyi fellépésüket 
hatalmas ováció kísérte, a közönség hálásan értékeli azt az 
hagyományőrző, értékteremtő munkát, amelyet a Regös 
Csoport képvisel.   

 Ezek mellett egész nap folyamatos élőzene volt (több 
zenekar által), a cserkészek népdalokkal és szavalatokkal 
szórakoztatták a vendégeket. Magyar könyvvásár, 
tombola, nép-művészeti piac, vadon élő állatok 
bemutatója, 
focimeccsek, tűzoltó
- és mentő-bemutató 
is volt, így mindenki 
megtalálhatta a neki 
való programot. A 
Cserkésznap késő 
este zárta be kapuit, 
a szervezőkre még 
hosszú pakolás várt, 
azonban a jól 
végzett munka 
örömével takarítottuk el a „romokat“. Aki pedig 
látogatóként jött ki, egy igazi magyar napban volt része a 
lacipecsenyétől a minőségi magyar néptáncig. A 
clevelandi cserkészek ismét bebizonyították, hogy 
lelkesek, szervezettek és erősek, komoly tömegeket 
képesek megmozgatni, és pótolhatatlan szereplői 
Cleveland és környéke magyar életének.  (Bodor Mihály,  
a Kőrösi Csoma Sándor Program önkéntese)
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Megemlékezés az 1956-os 
forradalomról a belvárosban 
 A clevelandi magyar társadalom október 19-én 
megemlékezett az 1956-os forradalomról.  A nap a 
belvárosi Mindszenty Plázán kezdődött, ahol Dr. Csák 
János, Magyarország angliai nagykövete 2011-2014 
között, megkoszorúzta az 1956-os emlékművet.  Később, a 
Szt. Imre templomban, az Egyesült Magyar Egyletek és a 
Clevelandi Magyar Történelmi Társulat közreműködésével 
rendezett megemlékezésen mondta Csák az ünnepi 
beszédet.  

 A műsor az amerikai és magyar himnuszokkal 
kezdődött, Peller Miklós orgona kíséretével és Ft. Antal 
András atya, a Szt. Erzsébet Egyházközség plébánosa, 
nyitó imájával.  A programot kiegészítette a Szt. Imre 
kórus, a Nyugat Oldali Magyar Evangélikus Templom Kis 
Magyar Kórus Énekkar előadása Nt. Tamásy Zoltán 
vezényletével és Tamásy Márton orgona kíséretével, 
versek 1956-ról, és a 14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapat 
fiúk előadásával. 

 A megemlékezést, amit 
Chmielewski Erika, a 34. 
sz. Zrínyi Ilona leány 
cserkészcsapat segédtisztje 
és a Magyar Harcosok 
Bajtársi Közössége 
Clevelandi csoport 
képviselője vezetett le, a 
Szózat és a Székely 
Himnusszal végződött.  A 
program után, sütemény és 
kávé mellett, a templom 

nagytermében az 1956 szabadságharcról volt egy 
nagyszabású kiállítás amit Lázár András, a Clevelandi 
Magyar Történelmi Társulat múzeum kurátora és Bogárdy 
Imre, az 1956-os forradalom menekültje, állítottak össze. 

Új parancsnok a 34-esek élén 
 Bemutatkozik Stroberné Balássy Ilona cst., aki 
tavaly nyáron átvette a 34. sz. Zrínyi Ilona leánycserkész 
csapat vezetését Hargitainé Lieszkovszky Ida cst.-től.  Ili 
Clevelandben született és — 6 testvéréhez hasonlóan — 
pici kora óta cserkész.  „Még kis cserkészek voltunk (még 
avatás előtt) amikor az első akadályversenyünkön 
megnyertük a cserkész I. pályát.  VK tábor után 5 évig 
vezettem a Törpe Őrsöt.  Utána elkezdtem egyetemi 
pályafutásomat  és gyógytornász lettem.   Először 
neurológiai betegekkel dolgoztam de hamar elkezdtem 
gyermekekkel, illetve csecsemőkkel foglalkozni.   

 Miután elvégeztem a tiszti 
tábort, 1991 és 1995 között 
elvállaltam a Regös Csoport 
vezetését.  1995 után rendszeresen 
nem jártam összejövetelre de itt-
ott táborokban segítettem és 
szövetségi regös táborokban 
segítettem illetve vezettem. 

 2006-ban ismerkedtem meg 
Strober Lászlóval és 2008-ban 
összeházasodtunk. Magyarország-
on éltünk 2012-ig.  2012 nyár óta Medina-ban lakunk.   

 2014-ben megtudtam, hogy új parancsnokot keresnek 
Ida helyére.  Sok gondolkodás után és a férjem 
támogatásával jelentkeztem parancsnoknak.  Úgy éreztem, 
hogy tovább szeretném adni egy újabb generációnak 
mindazt amit a cserkészettől kaptam.  Ezt az Isten 
segítségével, a vezetők és szülők támogatásával szerintem 
együtt meg valósíthatjuk.”  Köszönjük, Ili, hogy 
elvállaltad a csapat vezetését és sok sikert kívánunk hozzá! 

Hangulatos törzsgyűlés, 
vacsora a 33-as csapatnál 
 Leginkább a jó kedv jellemzi a 33. Szilágyi Erzsébet 
felnőttcserkész csapat éves törzsgyűléseit, és 2014-ben 
sem volt ez másképp.  Rátoni-Nagyné Szőke Vali cspk. 
vezetésével, a 33-as csapat főleg jótékonykodással és a 
CSBK támogatásával igyekszik megfelelni a 3-ik 
cserkésztörvénynek:  A cserkész ahol tud, segít! 

Dr. Csák János a clevelandi 1956-os emlékműnél. 
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14-es őszi kerékpártúra 
 Október végén elvittem a csapatot egy 
kerékpártúrára.  Szép, napos időben, 23 cserkész és öt 
vezető vett részt a túrán.  Közel 5 órát bicikliztünk és ez 
alatt az idő alatt 23 mérföldöt tettünk meg.  Baleset nem 
volt és biciklit sem kellett javítanunk.  A túra leginkább 
egy természetjárásnak felelt meg, hiszen konkrét 
feladatunk nem volt — inkább az őrsi szellem és jó kedv 
növelése volt a cél.  A túra egy kiadós reggelivel indult a 
Cserkészháznál.  Ezután útnak indultunk.  Fél úton 
megálltunk kolbászos szendvicset és almát enni.  A fiúk 
saját bevallásuk szerint nagyon jól érezték magukat, és 
nem találták kimerítőnek a túrát.  Remélem máskor is 
szívesen jönnek a fiúk kerékpártúrára!  (Johnson Erik őv.) 

János Vitéz Clevelandbe is  
ellátogatott novemberben! 
 2014 novemberében, a Bocskai Rádió 
szervezésében, a Komáromi Lovasszínház előadta a János 
Vitéz című operettet a John Carroll University 
színháztermében.  Több mint 500 vendég jött el erre a 
nagyszabású előadásra, amiben a clevelandi Cserkész 
Regös Csoport tagjai is közreműködtek.  

Kiscserkészeket avattunk a 
nyári tanyázás alatt 
 2014 júliusában kiscserkész tanyázást szerveztünk a 
Peninsula, Ohio-ban található Camp Butler-ben.  Összesen 
36 vezető és kiscserkész vett 
részt..  Táborunk keretmeséje a 
clevelandi kiscserkészet 
történelme volt.  A tábor elején 
egy időgéppel 1951-be 
utaztunk vissza, hogy 
megtapasztaljuk milyen is 
lehetett a kiscserkészet 
Clevelandben abban az időben.  
Nagyon élvezték a kicsik 
ahogy a “nagypapa” cserkész 
megfigyelte őket és mesélt 
nekik. A szokásos kiscserkész 
programokon vettek részt a gyerekek:  Játék, ének, mese, 
és kézügyesség. 

 A kiscserkészek bemutatták a vezetőknek, hogy miért 
fontos a kiscserkészet. A tábor fénypontja két kiscserkész 
őrs avatása volt, amikor megkapták a kéknyakkendőjüket.  
Örömmel látjuk a sok ujjonc kiscserkészt és örülünk,     
hogy a szülők járatják a gyerekeiket a cserkészetre!  
(Gráber Stefi st.) 
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Június 4-re emlékeztünk 
 Bodor Mihály, a Kőrösi Csoma Sándor program 
önkéntese, rövid előadást tartott a CSBK gyülésen a 
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.  Néhány szóban 
elmagyarázta, hogy milyen jó, hogy most már a hangsúly 
nem a bús, trianoni békeszerződésen van, hanem pozitív 
irányzatott vett a nap azzal, hogy nemzeti összetartozásra 
gondolunk.  A megemlékezést Juhász Gyula ‘Trianonról’ 
című versével zárta.  (Nádas Krisztina cst.)                        

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA, 2014. JÚNIUS 4. 
A Parlament négy évvel ezelőtt, május végén az elsők között 
fogadta el a 2010. évi XLV. törvényt a Nemzeti Összetartozás 
melletti tanúságtételről, mely a trianoni békediktátum 90. 
évfordulójáról megemlékezve a magyarság történetének e 
szomorú dátumát a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. 

Őszi kirándulás napfényben, 
kukorica labirintusban 

A 34. Zrínyi Ilona leánycserkész csapat Munkács raja 
október végén kirándulást szervezett a Red Wagon 
Farmon. Négy őrsből, összesen 20 lánycserkész vett részt 
a kiránduláson.  A négy órás kirándulás alatt széna szállító 
kocsikon utazgattunk és kukorica labirintusban 
szórakoztunk.  Az október végi amerikai hagyományoknak 
megfelelően tököt díszítettünk.  Ezen kívül kihasználtuk a 
kellemes, napos időjárást és a szabadban játszottunk.  
Mindenki nagyon jól érezte magát és már tervezzük a 
következő kirándulásunkat!  (Chmielewski Erika st.) 

Székely kapu költöztetés 
ügyes fiúcserkész módra 
 Amikor a clevelandi Magyar Múzeumnak tavaly 
ősszel költöznie kellett a Galleria emeletéről a földszintre, 
ki másra lehetett volna bízni a múzeum büszkeségét — a 
kézzel faragott Székely kaput — és annak költöztetését?  
A clevelandi 14-es és 22-es fiúcserkészek a megszokott 
hozzáértéssel és derűvel nekiláttak a nehéz feladatnak.    

 A kapu még 1980-ban készült Simonyi Viktor cscst., 
a 22-es cscs. cspk. házánál.  Majd 1987-ben, a 
Cserkésznapon, a park bejáratánál állt és azóta a múzeum 
különböző helyszínein várja a látogatókat.  Köszönjük, 
fiúk! 

Kiscserkészeink sárkányra 
vadásztak a téli táborban  

 2014. december végén összesen 24 clevelandi 
kiscserkész és vezető részt vett egy hétvégi 
’sárkányvadászaton’ a 
Hinckley rezervátumon.  
Mivel a hétfejű sárkány 
ellopta a táborhelyről az 
aranyalmákat, a kiscserkészek 
bátran segítettek a hercegnek 
az almákat visszaszerezni. 
Közben sokat tanultak 
Magyarország térképéről, az 
újrahasznosításról, a fa részeiről, és a helyes köszönésről. 
A végén megkegyelmeztünk a sárkánynak és együtt 
meglátogattuk a Whipps Ledges sziklákat. Mindannyian 
nagyon jól éreztük magunkat! (Pigniczky Keve st.) 
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Buffaloban tanácskoztak 
cserkészvezetőink 
 Több mint 70-en gyűltünk össze 2014. november 
második hétvégén Buffalóban a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség tisztikonferenciáján. Képviselve voltak 
főképpen Észak Amerika keleti cserkész csapataink: 
Toronto, Montreal, Hamilton, Garfield, New York, New 
Brunswick, Cleveland, Chicago, Washington és Buffalo 
városokból, de a messzi Calgary-ból is eljöttek. A 
Jubileumi tábor megbeszélése több szórványból érkező 
cserkészt is oda vonzott. 

 Egy tisztikonferencia alkalmat ad megbeszélésekre, 
új ötletek elsajátítására és helyzet jelentésekre. És bizony 
ezekből igen sok volt. A fő témákat a cserkészszövetség 
Intéző Bizottsága szabja meg. Így világszerte ugyanazok a 
témák kerülnek megvitatásra.  

 Ebben az évben vezetők toborzása, megtartása, 
jutalmazása volt a kiemelt téma. Kitért a beszélgetés arra, 
hogy van-e utánpótlás a különböző szövetségi és egyéb 

vezetői beosztásokra. Hány csapatnál gond a 
csapatparancsnok toborzása? Hány kerületnél gond a 
körzeti parancsnok toborzása? 

 

 A "toborzás" magában foglalja a „termék” fogalmát. 
Mit nyújt cserkészetünk? Mennyire vonzó? A "megtartás" 
magában foglalja a korosztályok közti különbséget, a 
közösség összefogó erejét, a program iránti érdeklődést és 
az egymás iránti érdeklődést.  A "jutalmazás" több mint 
egy érem vagy megbecsülő levél, inkább egy identitás, egy 
hovatartozás, egy szinte meg nem nevezhető erő. De vajon 
ez minden cserkészt kielégít?  Korcsoportokra oszolva 
folyt a megbeszélés. Így mindenkinek volt alkalma 
érvényesülni és hozzászólni a témához. 

 De nem csak beszélgetés volt. A változó évszakokra 
kiscserkész vezetőink több ötlettel léptek elő. Volt játék, 
bábszínház és kézügyesség. A 2015-ös nyári Jubileumi 
táborról a tábor parancsnok, Dr. Szentkirályi Endre 
cscst., tartott ismertetőt. A tábor kerettörténetét II. Rákóczi 
Ferenc kora adja. Hát mit is idéz ez a kor? A magyar nép 
életrevalóságát még az elnyomás alatt is, a közösség erejét, 
Rákóczi híres jelszavát „Istennel a hazáért és 
szabadságért.” Óriási tervekkel készülünk 800 cserkésznek 
felejthetetlen élményt nyújtani. Lásd honlapunkat 
www.jubitabor.org ahol a tábor hírei kibontakoznak. 

 A tisztikonferenciát minta vezetői gyűlésekkel zártuk, 
hogy parancsnokaink, rajparancsnokaink új ötletekkel, új 
ügyviteli módszerekkel megerősödve folytathassák a 2014
-2015 cserkészév munkáját vagyis élményt!               
(Nádasné Gabriella ’Kuni’, cscst.) 
 

Megyünk a Jubitáborba! 
 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség öt évente 
rendez jubileumi nagytábort.  Idén augusztus 6. és 16. 
között közel 800 magyar cserkészt várunk a világ minden 
részéről a Fillmore, New 
Yorkban található Sík 
Sándor Cserkészparkban. 
Az idei tábor keretmeséje 
Mikszáth Kálmán ’A Két 
Koldusdiák’ című regénye. 
A Jubitábor célja: egy 
táborozás, amelynek során 
a résztvevők más 
városokban és más 
földrészeken élő magyar 
cserkészekkel 
ismerkedhetnek, mobil-telefonok nélkül, valamint átérzik 
Rákóczi korszakának főbb jellemzőit — a falusi életet, a 
törökhódoltság elmúltával érzett szabadságvágyat, 
szolgálatot, és a nemzeti tudat építését.  Kiváló alkalom 
találkozni és ismerkedni más városban élő és külföldi 
magyar cserkészekkel!  

 Bővebb információ: www.jubitabor.org és 
www.facebook.com/groups/2015JubiTabor 
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Hazament 
Szendrey Pál fncs. 
(1980-2014) 
 A tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Szendrey Pál fncs., büszkén 
mondhatjuk, cserkész volt.  Lelkülete, 
hozzáállása, modora, egész emberi 
mivolta azt mutatta. Már kis korában 
mindig is másokra gondolt.  Lehetett 
7-8 éves kiscserkész, és hozott az 
egész őrsének valami csokoládét, 
csak úgy kedvességből, magától, mert 
gondolta, értékelnék. 

 Aztán idősebb lett, már 13 éves 
tapasztalt táborozó cserkész volt, egy 

mozgótáboron 
vett részt az 
Allegheny 
National 
Forestban, amikor 
az egész tábort 
elöntötte a jeges 
eső. Hamar kellett 
intézkedni, mert 
az egyik legkisebb 

őrsöt veszélyeztette az árvíz, és Pali 
őrse segített a fiataloknak 
átköltöztetni táborhelyüket.   

 Amikor elcsendesült végre a 
vihar és lenyugodott mindenki, Pali 
azt mondta a táborparancsnoknak, 
“Tudod, amikor segítettünk a 
kicsiknek, az jól esett…” És ezzel 
kimondta a cserkészet lényegét és 
egyúttal saját élete értelmét: Pali 
mindig másokra gondolt. Élvezte a 
táborozást, büszkén hordta a 
cserkészegyenruháját, és amikor 
felnőttként vissza költözött 
Floridából, kérés nélkül eljött a 
cserkészgyűlésekre, kifogástalan 
egyenruhában, mert segíteni akart. 

 2014 májusában utolsó percben 
kiderült, hogy nem kellett dolgoznia, 
és neki más gondolata nem volt, 
minthogy felvezessen az akadály-
versenyre kora szombat reggel és szó 
nélkül beállt egy állomásra, ahol 
szükség volt rá. Mindenki örült, hogy 
eljött. És néhány nehéz ügyben is 
ugrott segíteni aznap este, és a végén 
a pályaparancsnokot átölelte és 

mondta, ”Úgy látszik, hogy 
kellettem…” Igazi cserkész volt, 
mindig szolgálni és másokon segíteni 
akart. Hiányolni fogjuk 
lelkesedésedet és segítségedet, Pali!  
(Dr. Szentkirályi Endre) 

 

Hazament 
Bárdossy 
Vilmos cscst.,       
élt 92 évet 
 2015. január 6-án, 92 éves 
korában, elhunyt Bárdossy Vilmos 
cscst.  Vili bá a clevelandi 14. sz. 
Görgey Arthur cscs. parancsnoka volt 
1953-tól 1955-íg.  Ő volt a csapat 
második parancsnoka.  

 A KMCSSZ titkára volt 
Garfield, NJ-
ben 1951-ben 
és a főtitkára 
1957-től 1959-
ig.  Hosszú 
éveken át a 
Vezetőképző 
segédtiszti és 
cserkésztiszti 
táborok 
előadója volt, 
főleg a 
szabályzatokat 
próbáztatta 

(1957-1959 és 1976-1993).  

 A clevelandi cserkészcsapatok 
Cserkész Barátok Köre fenntartó-
testületét hosszú éveken át anyagilag 
támogatta. Egyik szervezője volt az 
első clevelandi Cserkésznapokon és 
Cserkészbálokon.  A CSBK 2000-ben 
kitüntette Vili bá-t az “Életreszóló 
Teljesítmény” Csodaszarvas Díjával 
mindazért, amit tett és alkotott a 
cserkészetben élete folyamán.  

 A gyászmisén 50 egyenruhás 
cserkész tisztelegve állt sorfalat 
koporsója mellett.  Gyászolja leányai 
Erzsébet, Viktória és Mária, akik 
fiatal korukban a 34. sz. Zrínyi Ilona 
lcscs. tagjai voltak.  Nyugodjon 
békében Vili bá! (Horváth Mihály) 

Hazament           
Zala László cst. 
(1934-2014) 

Zala László cst. 2014. október 6
-án autóbalesetben elhunyt.  Laci bá 
Columbiában született 1934. április 
21-én és gyerekkorát ott töltötte 
szüleivel, testvérével.  Az Egyesült 
Államokba járt egyetemre, Memphis 
Tennessee-be, majd a University of 
Missouri-ba mérnöki diplomát 
szerzett.  1954-ben egy magyar 
professzora javasolta, hogy 
Clevelandben vállaljon munkát a 
nyári szünet alatt.  Itt ismerkedett 
meg Murányi Jutkával és 1955 
szeptemberében házasságot kötöttek.  
Hat gyermekük van - Judit, Marianna, 
László, István, Éva, és Emilia.   

Már 1954-ben nyári táborba járt. 
1966-ban tett cserkésztiszti 

fogadalmat és a 
22. sz. Bessenyei 
György 
cserkészcsapat 
parancsnokságát 
vállalta 1968-ig.  
Továbbra is 
cserkészkedett és 
támogatta a 
cserkészetet. A 
Cserkész Barátok 
Köre 2003-ban a 
„Cserkészvezető” 
Csodaszarvas 

Díját adta át neki a sok éven keresztül 
nyújtott önkéntes cserkészmunkájáért 
és támogatásáért. 

Villamosmérnökként dolgozott a 
clevelandi NASA Glenn Research 
Facility-nél.  Főállása mellett a  
Cuyahoga Community College és a 
Cleveland State University-n, majd a 
budapesti  Műszaki Egyetemen 
tanított. Megszervezte, hogy 
budapesti egyetemi hallgatók a 
NASA-n tanulhattak mérnöki 
tantárgyakat, illetve Marosvásárhelyi 
hallgatók a University of Akron-on 
kémiát.  Nyugodjon békében Laci bá!  
(Szentkirályi Miklós) 

Szendrey Pál 

Zala László 

Bárdossy Vilmos 
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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 

Hálás köszönet! 
A Cserkész Barátok Köre (CSBK) köszöni azoknak,  
akik 2014-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.  

59. Clevelandi Cserkészbál 

2015. április 18., este 7 órakor 
Hilton Garden Inn  - Downtown 

 

Bővebb információ majd  
a Cserkész Barátok Köre honlapján található!  

www.csbk.org 

Ellátogatott a Mikulás a 
cserkészekhez is! 
 Nagy volt a boldogság és az öröm a legkisebb 
cserkészeink számára amikor megjelent a várva várt 
Mikulás bácsi a hagyományos ünnepségen.  A Mikulás 
bácsinak mindenkihez volt egy szép szava és egy guszta 
Mikulás csomag is aminek mindenki nagyon örült.  

Cserkész Karácsonyon 
ünnepeltük Jézus születését 
 A clevelandi 14. sz. Görgey Arthur cscs. és a 34. sz. 
Zrínyi Ilona lcscs. 2014. december 19-én megtartotta 
karácsonyi műsorát a Szt. Imre templomban.  Több száz 
cserkész, szülő és barát együtt ünnepelte a kis Jézus 
születését.  


