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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 án ak 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
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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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