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Bevonulási ének - Entrance hymn 
 

  Adj irgalmat, adj nyugalmat, óh Atyánk, a lelkeknek, 

  Akikért ez áldozattal testvéreink esdenek. 

  Adjon nekik enyhületet a végtelen szeretet.  

  Adj irgalmat, adj nyugalmat minden megholt hívednek. 

 

  A szerető tanítványnak, Szent Jánosnak mondatott: 

  Írd föl: Boldog mindörökké az Úrban elhúnyt halott. 

  Engedd Uram, hogy halottunk, kiért hozzád fordulunk, 

  Tőled hallja ezen égi vigasztaló szózatot. 

 

Kyrie 
 

Az Ige liturgiája - Liturgy of the Word: 
    Első olvasmány - Siralmak Könyvéből 3, 17-26 . . . . . . . . . . . . . . . . .John Wadas 

    Válaszos Zsoltár     

    Szentlecke - Szent Pál 2. Korintusiakhoz 5., 1, 6-10 . . .  Viiberg Alex és Erzsébet 

    Evangélium - Lukács 12, 35-40 

    Szentbeszéd - Homily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ft. Siklódi Sándor
  

    Egyetemes könyörgések: Prayer of the Faithful . . . . . Szentkirályi Endre 

 Kérünk Téged, hallgass meg minket.—  

 Lord, hear our prayer.  



 Az Áldozat Liturgiája — Liturgy of the Eucharist: 
 

Felajánlás-Presentation of the Gifts  . . . . . . . . .Robert Brown, Sandra McKenzie 
 

O Lord, my God! When I in awesome wonder  Consider all the works thy hands have made, 

I see the stars, I hear the mighty thunder,  Thy pow’r throughout the universe displayed 
 

Ref.  Then sings my soul, my Savior God to thee. How great Thou art, how great thou art! 

 Then sings my soul, my Savior God to thee.  How great thou art, how great thou art! 
 

When Christ shall come with shout of acclamation,   And take me home, what joy shall fill my heart! 

Then I shall bow in humble adoration,  And there proclaim, my God, how great thou art! 
 
 

Prefácíó—Preface 

Sanctus: Holy, Holy, Holy 

Eukarísztía Ima—Eucharistic Prayer 
Az Úr imádsága  -- -- The Lord's Prayer 
        Miatyánk   Our Father 
 

Béke köszöntés – Sign of peace 
 

Isten Báránya – Lamb of God  
 

Szentáldozás – Holy Communion 
 

Áldozási énekek– Communion Hymns: 
Óh Üdvözítő Jézusom, szerelmed hogy hálálhatom? 

Szeretni vágylak tégedet, miként szerettél engemet. 

Jézus, kit rejt e nagy Szentség, örökre hõn imádva légy, 

Szûz Mária veled együtt legyen dicsérve mindenütt. 
 

Szomjas, miként forrás után sietve fut, enyhet kíván, 

Hasonlóképp óhajtlak én, óh Jézusom, siess felém. 

Jézus, kit rejt e nagy Szentség, örökre hõn imádva légy, 

Szûz Mária veled együtt legyen dicsérve mindenütt. 

                  *********** 

Megkötöm magamat Isten kötelével, Megkötöm magamat ország igéjével, 

Szabadságom, Uram, Neked visszaadom,Csak a szeretetre formáld át tudatom. 
 

Magamat megkötni, gyönge vagyok, Uram! Segítő kéz nélkül nehéz járni utam. 

Atyám erősítsd meg gyermeked a hitben, Életem példázza: Szeretet az Isten. 
 

Megkötöm magamat baráti kötéllel, Testvéri közösség tartó erejével. 

Testvér ha eloldom kettős kötelékem,Szembesíts magammal, légy felelős értem! 



Áldozás utáni ének— 
 

Közelebb, közelebb, Uram, Hozzád, Boldogan ölelem szent kereszted át. 

Édes lesz az nekem, hisz Te fogod kezem. Közelebb, közelebb, Hozzád, Istenem! 
 

Ha vándor utamon a nap leszáll, Nyugtot fáradt fejem csak kövön talál. 

Álmomban rebegem, Tiéd az én szívem. Mindig csak közelebb Hozzád, Istenem. 
 

Tudom, hogy arcodat megláthatom, Véget ér egykoron sok-sok bánatom. 

Sóhajom végszava e hő ima legyen:  Mindig csak közelebb Hozzád, Istenem.  

 

Búcsúztatók—Farewells 
A cserkészek nevében—On behalf of the Hungarian Scouts . . .Mészárosné, Andrea 

A Magyar Társaság nevében - Hungarian Association   . . .Ludányiné, Nádas Panni 

A “Hontalan Sasok” nevében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   nt. Bernhardt Béla 

 

Végső ajánlás - Final Commendation 
 

Áldás – Final Blessing 
 

Magyar himnusz –  Hungarian National Anthem 
Isten, áldd meg a magyart,   Jó kedvvel, bőséggel. 

Nyújts feléje védő kart,   Ha küzd ellenséggel. 

Balsors akit régen tép,   Hozz reá víg esztendőt! 

Megbűnhődte már e nép,   A multat s jövendőt. 

 

 

Szeretetkör –  
Hungarian Scout Farewell 
Szellő zúg távol, alszik a tábor, 

Alszik a tábor, csak a tűz lángol. 

Rakd meg, rakd meg cserkész pajtás azt a tűzet,  

Isten tudja, mikor látunk megint ilyet 

Szellőzúgásnak fárad a hangja,   Kis falucskának szól a harangja. 

Hallga, hallga, szól a harang: bim-bam, bim-bam. 

Lelkünk mélyén kél a visszhang: bim-bam, bim-bam.  

  

 

Jó munkát, - jó munkát, - jó éjszakát! 

 



 Búcsú egy nagyon szeretett férjtől, apától,  

nagyapától, és dédapától 
 
Drága Ferikém! 

     Sajnos a családból senki sem vállalta, hogy szóban búcsúzzon 

Tőled a templomban, mivel oly nehéz könnyek nélkül megtenni.  

Így én választottam ezt a megoldást, hogy levélben búcsúzunk. 

     Ferikém, én még úgy sem tudom felfogni, hogy Te itt hagytál 

minket.  Én is röviden csak annyit tudok írni, amit Te mondogattál 

nekem  „Piri, köszönöm a 40 évet.”  Én is csak annyit tudok 

mondani, hogy „Feri, köszönöm a 40 évet.” 

      Így most ezzel búcsúzik Tőled 

a Téged nagyon szerető és soha nem felejtő feleséged, 

négy gyereked, nyolc unokád, és hét dédunokád. 

 
 

 
BÚCSÚZÚNK FERI BÁTÓL 

A SZENT LÁSZLÓ REND nevében, BEODRAY FERENC emlékére. 
 

     Nem nekrológiát írok, mert ezt mások már nálam sokkal jobban megírták, vagy 

elmondták, és azt is megmondták, hogy rövid legyek. Ezért csak egy egyszerű hálás és 

szerény köszönetet mondok elsősorban a Jó Istennek, hogy Beodray Ferencet 63 éven 

keresztül  barátomnak nevezhettem. A cserkész 3. törvénynek élő példaképe volt a 

számomra. Mindenkori önzetlen segítségére mindig számíthattam  a Rendben és a 

cserkészetben egyaránt, akármilyen nehéz helyzetbe is kerültünk.  
 

     Kedves Feri engedd meg, hogy így utólag köszönjem meg Neked  a sok jó tanácsot  és 

segítséget, amit nekem az évek során nyújtottál. Nyilvános köszönetet csak nagyon ritkán  

és nehezen  fogadtál el, de remélem és hiszem, hogy ahol ma már vagy, az Örök Bírótól 

a kiérdemelt elismerést  megkaptad. Az örök világosság fényskedjék Számodra, és majd 

ha a Jó Isten végtelen irgalma megengedi, jövünk utánad a mennyországi 

cserkészcsapatba. 
 

Rendtársi és cserkész szeretettel,  
 

 v. FalkViktor 



Frank J. Beodray 

 

Frank J. Beodray was born to Frank and Katalin Baitz in Szeged, Hungary on February 26, 1928.  

He was an only child and as many Hungarians, his family fled from Hungary to escape Communism 

and the war.  My grandfather was in the military and decided to further protect his family by moving 

to Germany in 1945 and change his name to Beodray after a small town named “Beodra” located in 

northern Serbia near the Hungarian border.  The family initially resided in a refugee camp in 

Bayern, Bavaria, Germany for the first few years until my father finished high school in 1947.  Fol-

lowing high school he moved to Munich and worked for the Munich Resettlement Center as a 

teacher in Welfare section for 3 years.  In 1950 my grandfather at age fifty became very ill, was 

diagnosed with cancer and died that same year.  At this point my father now 22 and living alone de-

cided to escape the war and his loss, and moved to America to start a new future  .He sent 4 letters 

for sponsorship ,three to California and one to Cleveland of which the Cleveland location appealed 

to him the most because it had the largest population of Hungarians of the 4 locations.  During his 

stay in Germany, my Dad learned to speak German and some French along with his native tongue. 

So at 22 years of age boarded a ship and headed to the United States to a strange little town called 

Westlake, Ohio, to live with his new sponsor family  . 

 

I can’t imagine leaving everything behind, boarding a ship for 12 days without family, to a foreign 

land.  He told me about that trip and how he shared one bed with 3 strangers. It was a rough trip to 

say the least.  Upon landing in New York and because he was of military age, he was told to imme-

diately register for the U.S. Army.  Nine months later my Dad was drafted for the Korean War.  He 

took an intelligence test for the Army and now with his knowledge of 4 languages, got himself a 

ticket back to Bavaria to do Morse code communication work that kept him out of the battlefields. 

  
After completing 2 years in Bavaria he returned to Cleveland where he re-engaged into his passion 

for scouting.  Through scouting he met my mother who at a young age was developing a Hungarian 

Girl Scout troop from the many refugee families that now lived in the Cleveland area.  Their mutual 

passion for scouting ended up in them getting married in 1954 at the West Side Hungarian Lutheran 

Church. 

 

My mother landed a good job as a research assistant at Union Carbide, where she eventually helped 

both my father and my grandfather get jobs.  My Dad stayed and retired from Union Carbide after 

40 years of work as a laboratory assistant, and later manager of their credit union.  Then in 1955 the 

greatest thing on earth happened …. I was born!  Since I was such a handful my Mom stayed home 



to raise me while together my parents grew Hungarian scouting from basically scratch in the late 

50’s, into the 80’s, to what it is today.  Many of us in church today who were scouts at some 

point in our lives have fond memories of this era and of a time when life was much simpler than 

today. Yes-even fun without iPods, cell phones, Internet and 50” big screen TVs! I know those 

early years are some of my best childhood memories of my parents living and enjoying a strong 

Hungarian culture of scouting, soccer and community. We all lived, played and worked together 

everyday.  

 

In 1970 my parents were divorced and later both got remarried.  My Dad remarried in 1974 into 

his second family who grew to love and respect him just as if they were his own.  In fact, two of 

his grandchildren Elizabeth and Alexander Viiberg were by his side in the Ames Hospice Center 

(ironically in Westlake) ,the day he died.  I still hear and will always remember Elizabeth’s 

crying voice telling me that he is gone, on Saturday May 11th at 5:20 AM.   

 

Needless to say everyone who knew him, knew that my Dad really loved children whether they 

were his own or not.  As I reflect back on his life I believe he was truly blessed by having two 

loving families to care for and love him in his lifetime.  I also thank God for allowing to see his 

newest great granddaughter Sophia just days before he fell asleep …. forever.  

 

I spent a lot of time with my Dad the last few years visiting him weekly and assisting him and his 

wife through his battle with cancer.  I was very worried seeing what my Mom and recently my 

cousin Larry went through, fearing that he too would have to fight the pain before departing this 

earth.  The Lord did answer my prayers by allowing him to painlessly slip into to God’s gate 

without even a mutter of pain or announcement.  For this, I am very thankful. 

 

My most memorable times with Dad were scout camps, vacationing at Chautauqua, multiple ca-

noe trips in Maine, Minnesota, Canada and visiting our “Cottage” in Marblehead, which is now 

mine to continue to care for.  My children are enjoying the fruits of his labor in nurturing that 

small 2-bedroom Cottage for me, my children and hopefully for my next generation.  We loved 

going there and I was lucky enough last October to convince him to take a trip there before win-

ter after many years of not going.  We spent time tidying up everything before driving through 

the newly developed Bay Point beach area. We talked about all the changes and how it used to 

look many years ago.  He then helped me cover the boat and put the riding mower away for the 

winter marking another end of a summer season in a place we both loved dearly.  This is going to 

be my most beloved memory of him and in a sad way, I knew it was the last time he would be 

seeing the cottage and Marblehead. 

 

From the entire Beodray and Wadas family, we love you and thank you for the love and support 

you have given us all these years. You will truly be remembered.  
 

Szeretettel,  Ferkó  



Visszamosolyogni mindenre  

 

     Kiscserkész vezető vagyok.  De nem vagyok clevelandi.  Az 1990-es évek során többször 

voltam kiképző a kiscserkész vezetőképző táborokon.  Ebben az időben, megismertem sok kék 

nyakkendős vezetőt.  A 2000-es Jubileumi Nagytáboron összehívtuk a szövetség kiscserkész 

vezetőit, hogy átírjuk a próbarendszert és megálmodjuk a munkánk korszerűsítését.  Itt a régi jó 

gárdából megismertem Bócsay Klári nénit, Dolesch Linda nénit és másokat, akiknek 

nyomdokaiban jártunk, de Beodray Feri bá’ nem volt ott.   

     Mivel messze laktam Clevelandtól, Beodray Feri bá’val nem találkoztam addig soha, csak a 

nevével és hírével.  Hontalan Sas volt.  A külföldi magyar kiscserkész mozgalom megálmodója 

volt.  Ő alapozta meg a mi munkánkat és nevét mint valamilyen legenda nevét már többször 

előidéztem a táborban.  Mások meséltek róla...hogy milyen kedves volt...hogy mennyire szereti 

a gyerekeket...hogy másokkal szemben gyöngéd, de magával szemben szigorú.   

     2001-ben Clevelandban volt a KMCSSZ Közgyűlése.  Csapatparancsnok voltam és 

elmentem oda.  Kicsit késve a hosszú út után, beültem a cserkészház nagytermébe, ahol már 

folyt a gyűlés.  Körbe néztem, hogy kik vannak ott.  Voltak ott ismerős és számomra ismeretlen 

vezetők.  Észre vettem egy pár asztallal arrébb ült egy idősebb kék nyakkendős vezető.  Tudtam, 

hogy ez lesz Beodray Feri bá’, akiről olyan sokat hallottam. 

     És mint Petőfi versében, egész reggel a gyűlésen, azon gondolkodám, miként fogom szólítani 

ezt a legendás cserkész vezetőt.  És jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat.  

Gondoltam, hogy mondom majd neki, hogy „Marshall Tomi vagyok.  Olyan sokat hallottam 

Feri bá’ munkájáról.  Nagyon örülök, hogy végre megismerhetem.”   

     Közben szóltak, hogy be kell mennem a szavazóterembe, hogy leadjam a csapatom 

szavazatait.  Kis szobába toppanék...valaki mögülem megszólított.  Megfordultam és ott állt Feri 

bá’.  Megszólalt.  „Marshall Tamás?  Beodray Ferenc vagyok.  Olyan sokat hallottam 

munkádról.  Nagyon örülök, hogy végre megismerhetlek.” 

     Ezzel átölelt.  Nem tudtam, mit szóljak.  Ott csüggtem szótlanul, mint a gyümölcs a fán.  

Nem tudta, hogy ez fordítva kellett volna legyen?  Nem tudta, hogy ő az a nagy ember, akit 

megtiszteltetés megismerni?  Nem tudta, hogy ő a legenda? 

     Nem.  Nem tudta.  De az volt.  És éppen ezért volt ő az.   

     A legjobb vezetők sokoldalú természetűek.  Vidám, de meggondolt.  Határozott, de kedves.  

Türelmes és szerény.  Ez volt Feri bá’.   

     Mi kiscserkész vezetők ma egyik édesapánkat búcsúztatjuk, aki évtizedekkel ezelött 

megálmodta, hogy meglesz a módja annak, hogy a legfiatalabb cserkészeket megnyerhessük egy 

életre a mozgalmunknak.   

     Köszönjük a szeretetteljes jó munkádat, amellyel arra tanítottál, hogy visszamosolyogjunk 

mindenre...Isten veled, Feri bá’! 
 

A Legjobbat! 

Marshall Tomi cscst. 

A kiscserkész vezetői család hálás tagja 

Garfield, 2013. május 11. 



„Beo” emléke 
 
 

 A külföldi magyar cserkészet egyik vezéralakja és a „Hontalan Sasok” egyik utolsó 

tagja örökre elköltötöztt tőlünk. Mi idősebbek, de a nála kicsit fiatalabbak Beonak hívtuk, a még 

fiatalabbak pedig Feribának, ahogyan hagyományszerűen a cserkészetben az idősebb vezetőt 

szólítjuk, a kellő tiszteletet megadva.   
 

 Halálával az egész külföldi magyar cserkészet gyászba borult. Valóban nagy ember 

volt, kiváló cserkész és vezető a cserkésztörvények megélésében, valamint az igazi tiszta 

lelkületű ember példamutatásában. A cserkészet volt az élete, még akkor is, miután már a gya-

korlati vezetésből ki is esett. Jóformán minden vele való társalgás a végén e témába torkollt. 

Alkotó ember volt, a gyakorlati cserkész megtestesítője, egyben a kiscserkészet szakembere is. 

Egyik összekötő kapocsa volt a háború előtti és utáni emigrációs, vagy ha úgy tetszik, 

a szórványban működő cserkészetnek, sőt egyik kezdeményezője az emigrációs magyar 

cserkészetnek.  
 

 Kezdeti emigrációs cserkész életéről csupán annyit, hogy a II. világháború menekült-

jeként, 1946-ban bekapcsolódik a Passau-i Magyar Gimnáziumban működő 9. sz. Teleki Pál 

cserkészcsapat munkájába, ahol annak segédtisztje lesz. A következő évben megalakítja a pfar-

rkircheni 12. sz. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatot és annak csapatparancsnokává nevezik ki. 

Később a clevelandi magyar cserkészet egyik alapító tagja is. 
 

 Mindig kiállt az elvei mellett, mindenkiben kereste a jót, a közösségépítő vonásokat. 

Amikor kellett, felszólalt a helytelen magatartás vagy cselekvés ellen. Az emberek megbíztak 

benne. Mindig jól megérezte a cserkészvezetéshez hajlandóságot mutató fiatalokban a 

képességet-tehetséget, és szárnyai alá vette őket, sokszor cserkészpályafutásukat végigkísérve.   

 Még az ötvenes években többedmagával megalapozta az emigrációs magyar cserkészet 

kiscserkész próbarendszerét, amely az egyik legsikeresebb programjává vált. A külföldön 

felnevelkedő magyar cserkészek számára a részletesen kidolgozott próbarendszer az emigrációs 

menekült cserkészszövetségek között is egyedülálló. 
 

 De nem csak ez volt Feribá erőssége. Értette a cserkészet nevelési erejét, a mozgalom 

lényegét, lelkivilágát és céljait, valamint maga is ezt igyekezett saját életén át megvalósítani. 

 

E sorok írója is egy igazi cserkész-mintaképnek tartotta, akinek saját életére is jelentős hatással 

bírt. 
 

 Vele eltávozott az Örök Hazába a külföldi magyar cserkészet egyik vezéralakja, aki az 

emigrációs magyar cserkészetben meghatározó szerepet vállalt. Örökre beírta a nevét azok közé, 

akik tiszta gondolkodásukkal, erkölcsiséggel, önzetlenséggel, szívós munkabírással, mérhetetlen 

áldozattal és hozzáértéssel szolgálták a külföldi magyar cserkészetet.  
 

 Élete legyen példa mindannyiunk számára, úgy is mint becsületes és egyenes magyar 

ember, s úgy is mint cserkész a Sík Sándor-i értelemben. R.I.P. 

 

Fischer Viktor 

  



HAZAMENT 
 

Beodray Ferenc, mindnyájunk Feribája  
 

     Életrajza egy színes mozaik, egy színes életpálya, amit azok - főleg cserkészvezetők - jártak meg akik 

a Második Világháborút követően hazájukat elhagyni kényszerültek. 

     Szegeden született, 1928. február 26-án. Az első három elemit Tatatóvárosban, a negyediket és az első 

három év gimnáziumot Budapesten, utána három évet Szegeden, majd a háború utolsó évében fél évet 

ismét Budapesten járt. A menekülés után a Passaui Magyar Gimnáziumban egy évet töltött és ott 

érettségizett. Mint a legtöbb emigránsnak, neki is nehéz volt a kezdés. Az Egyesült Államokba 1950 

koratelén érkezik és  Clevelandban telepedik le, esti egyetemre jár, miközben gyári munkásként keresi 

kenyerét. De hamarosan eléri őt is - mint sok hasonló korú bevándorlót - a katonai behívó. 1951-től 53-ig 

szolgál, ami alatt visszakerül mint amerikai katona a nemrég menekültként elhagyott Németországba, ahol 

egy páncélos hírszerző alakulatban kap beosztást. Leszerelése után a clevelandi Union Carbide cégnek 

könyvelője. Itt 32 évig dolgozik, majd 1986-ban önállósítja magát és adókészítő és könyvelői céget alapít, 

melyet 12 évig, a nyugdíjazásáig vezet. 

     Cserkészpályafutását 1937-ben kiscserkészként kezdte a budai tanítóképző gyakorlati elemiben, majd 

1938-tól 1942-ig a budai 7. sz. Erős Gusztáv cserkészcsapat tagja volt. A háború után, 1946-ban, a Passau

-i Magyar Gimnáziumban működő 9. sz. Teleki Pál cserkészcsapat segédtisztje lett. A következő évben 

Pfarrkirchenben megalakítja és csapatparancsnoka lesz a 12. sz. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatnak. A 

csapat az akkori időben 73 fővel a Szövetség második legnagyobb csapata volt. Szintén 1947-ben a 

Waldwerkében tartott húsvéti őrsvezetőképző tábor megrendezésére, aminek levezetésére megbízást 

kapott vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc főcserkész úrtól. A sok meghívott vezető között ott volt egy Bodnár 

Gábor nevű cserkész is kiképzőnek. Feribá volt az aki bemutatta őt a főcserkész úrnak. Ebben a táborban 

Gáborbának teljesített munkája győzte meg a Főcserkészt arról, hogy őt bízza meg a külföldi magyar 

cserkészet megszervezésével és vezetésével. Feribá a csapatmunka mellett tagja lesz a Hontalan Sasok 

törzsének. Ebben a hőskorban a csapat parancsnoksága mellett az 1948-ban megalakuló Magyar Cserkész 

Szövetségben is számtalan szervezői és adminisztrációs feladatot betölt. A Szövetség működésének 

minden funkciójában - a vezetőképzéstől a Mi Könyvünk kiadásáig - aktív és kulcs szerepet vállalt. Az ő 

munkássága nagy részben felelős azért a sok sikerért és eredményért amit az emigrációban újraébresztett 

cserkész mozgalom azokban a mostoha években felmutatott. 

     Az USA-ba való kivándorlása után, 1951-ben, megalapította a clevelandi magyar cserkészetet és 

katonai bevonulásáig a Clevelandban újjáalakult 12. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatot vezeti. Ebből 

a csapatból szerveződött aztán meg később a 14.sz. Görgey Arthúr és a 22.sz. Bessenyei György cserkész 

csapat. 

     Katonai szolgálata alatt egy évet Németországban töltött, ahol szolgálati felelősségei mellett újra 

bekapcsolódott a még ott tovább működő cserkész csapatok munkájába. Táborokat látogatott meg szerte 

Németországban és nagy része volt 1953-ban az első München mellett megtartott nagytábornak 

beindításában. Ezt a tábort már mint távollétében megválasztott szövetségi vezetőtiszt látogatta meg.  
     1953 végén tért vissza Clevelandba. Itt azonnal bekapcsolódott a cserkészmunkába. Sokrétű szövetségi 

munkája mellett a 14.sz. Görgey Artúr cscs. működését segíti, parancsnoka is lesz annak két ízben, 1956-

tól 57-ig, valamint 1965-tól 1967-ig. Többszöri parancsnoka a nagy sikerű clevelandi Cserkésznapoknak. 

Feribá „ötletgyár” és mindenütt szervező és kezdeményező volt. Ez adott lendületet sok személye körüli 

cserkészmunka beindítására vagy tovább vitelére.  

      Az 1966-os központi jubileumi tábornak parancsnoka volt. Későbbi jubileumi táborok sikeres 

szervezeti felállítása és programmenete nagyban köszönhető Feribá gondolatinak és ötleteinek.  



 

Grandpa can you help me with my homework? Sure I'll help. What do you need help with? Grandpa, I 

just told you I need help with math. We both just look at each other smiling. That was about four years 

ago, but I still remember it like yesterday. Of course it happened in Hungarian, but I wanted everyone to 

read this.  

My grandpa was a great man, he always tried to make everyone happy. There was never a time that I 

went to see him that I didn’t smile. He just had a way of making that grin go across my face. He was a 

loving caring man who would sometimes bug me by letting me win at chess, he never would say that he 

was letting me win, he would even pretend to be in deep thought. But when I won, I knew he let me be-

cause he could whoop my sister while he was barely trying and I couldn’t beat her more the twice in my 

life so far. By that I could tell he was letting me win, but there were still good times with him.   

I know he will be looking down and watching over me, my sister, our entire family and even all of you. 

Because that’s just the way he was. All in all, I think he will be missed a lot...very much actually.  I think 

it's safe to say that everyone who met him...liked him. 

                   His grandson, Alex          I love you Nagypapa          I will always love and miss you. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Thank you : The Family wishes to thank you for your friendship, your prayers, your kind 

support throughout Feri bá’s illness, and your presence today at his funeral liturgy. We 
know that he is very grateful for all the kindness you have shown him in life.  
 
Please join us for light refreshments in the church hall downstairs following today's liturgy. 

     A kiscserkész munkában eltöltött évei 1967-től 1986-ig tartottak. Az ő elképzelése volt a mintatáborok, 

kiscserkész keretmesék kezdeményezése, a kiscserkész próbaanyagban a Kis és Nagy Játék bevezetése és a 

kiscserkészvezetők avatási szertartása. Szövetségi munkájában elsőként kitervezte és megszervezte a 

kiscserkész vezetőképzés intézményét, ami akkor egy teljesen új fogalom volt, és ami azóta is 

eredményesen működik a Szövetség életében. Feribá a kiscserkészet „apja” volt, neki köszönheti nevelői és 

kiképzési módszereinek évek óta felmutatott sikerét.  

     Hosszú évek cserkészmunkája után 1986-ban visszavonul az aktív cserkészmunkából és idejét, 

energiáját más magyar „civil” szervezetek és aktivitások szolgálatába állítja. Beindítja a magyar családok 

hagyatékában hátra hagyott magyar könyvek összegyűjtését és azoknak a cserkésznapokon való 

kiárusítását. A clevelandi Cserkész Barátok Köre (CsBK) ellenőre évekig. Elnöke majd alelnöke lett a 

Magyar Segély Egyletnek. Bekapcsolódott a Magyar Társaság munkájába, ahol alelnökké választották, 

amely tisztséget 10 évig viselt. A Szent László Társaságban az USA Törzs helyettes széktartója lett. 

     Feribá sokrendű cserkész és társadalmi szolgálatát számos emlékérem, oklevél, kitüntetés bizonyítja. 

Ezek közül kiemelten megemlítendő a Magyar Cserkészszövetség Teleki Érme, a clevelandi Cserkész 

Barátok Köre Csodaszarvas díja, és a Szent László Társaság lovagkeresztje.  

      Beodray Ferenc 1954-ben lépett házasságra Dolesch Melindával, egy hasonlóan aktív 

cserkészvezetővel, amiből egy fiúgyermekük, Ferkó, született. Idővel Ferkó és Karen házasságából három 

leányunoka, Krista, Andrea és Katlyn születtek akik nagy szeretettel vették körül nagyapjukat. 

Dédunokákban is gyönyörködhetett, Krista unokája meghozta ezt az örömöt, Ryan és Sophia gyerekein 

keresztül. Második házasságában elvette özv. Skerlán Gyulánét, Piroskát, akivel 40 éves boldog 

házasságban élt és aki hosszú betegsége alatt nagy szeretettel és önfeláldozó munkával ápolta haláláig. 
 

Szappanos István  (Forrás: Vezetők Lapja 108.sz. Fischer Viktor cikkje alapján) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


