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A KÉPEK BESZÉLNEK 

Fent:  :  Augusztus 28-ikán, Vasárnap délután a 14-es számú Fiú 
Csapatnak vezetői résztvettek a Clevelandi Kultúr Kertnek 
hagyományos "One World Day" ünnepségén, ahol a Clevelandi 
magyar közösséget képviselték. Alkalmuk volt találkozni Cleve-
land polgármesterével, Frank Jacksonnal  is. 

Jobbra: Az Ukrán "Heritage Park" -nak hivatalos nyitására 
meghívták a Clevelandi cserkészeket, hogy a nemzetiségi 
felvonuláson vegyenek részt. Öt újonc regös cserkész 
népviseletben és négy cserkésztiszt egyenruhában képviselte 
a Magyar közösséget ezen az ünnepélyes felvonuláson Par-
mában. 

Balra:   Cleveland Körzetnek veze-
tői Vezetőképző Hétvégét tartottak 

Camp Butler, Peninsula, Ohio-ban, 
amin résztvettek nem csak a Cleve-
landi csapatoknak őrs- és raj veze-
tői, hanem Chicagóból és Buf-

falóból is eljöttek őrsvezetők és 

cserkésztisztek. Sok új anyag, ötlet 
és játékot tanultak a vezetők, és 

közben sok lényeges és időszerű 

kérdés került megtárgyalásra. 

Ohio állam kormányzója, John R. Kasich 
díszoklevelet küldött a clevelandi magyar        

cserkészeknek a 60.  évforduló ünneplésére. 
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A LÁNYOK —-  A 34. Zrínyi Ilona 
lcs.csapat tábora—Letchworth State 

Park, NY,    Június 19-25. 

Idén egy igazán dús és izgalmas 
nyarunk volt! A tanítási év vége 
után egy héttel megtartottuk a 

kiscserkész tanyázást (Sík Sándor, 
Fillmore). Utána rögtön egy napos 

vezetői vadvizi evezésre mentünk 
(Letchworth State Park, NY), majd 

utána egyenesen beleugrottunk a 
csapattáborba , ami után három 
napra rá a 2. sz. Regös körútra 
mentünk (Nógrád megye, Kárpátalja 

és Felvidék) és ami után egy héttel 
később volt a Vezetőképző Tábor 
(Fillmore). Köszönjük mindenkinek 
a támogatást és azt, hogy ránk 
bíztátok gyermekeiteket! 

 Letchworth State Park-ról már 

mindenki hallott, de nem biztos, 

hogy mindenki volt ott. Sőt, idén 
tudtam meg, hogy van olyan 

clevelandi cserkészvezető, aki 
huszon-valahány éve jár Sík Sándor 
Cserkészparkba, de még soha sem 
látogatott el a parkba, vagy csak 

annak a nagy uszodáját látta. Egy 
csodálatos park, amely csak 25 

percre van a Cserkészparktól, tele 
természeti tüneményekkel. William 
Prior Letchworth telke volt és ő 

adományozta New York államnak. 
Többen a parkot úgy titulálják, hogy 
„the Grand Canyon of the East.“ A 

Gennessee folyó partján húzódik a 
park. Három vízesés, egy természet 
és hely tudományi múzeum és sok-

sok gyönyörű természet látható a 

parkban. Nekünk sikerült minden 
zeg-zugával megismerkednünk.  

 Többek között, volt alkalmunk... 

  - h e l y i  a m e r i k a i 

lánycserkészekkel vacsorázni és 
tábortűzezni. 

  -Perry-be elmenni misére, ahol 
a pap a mise után beszámolt nekünk 
a templomnak és a varosnak 

( folytatás a 7. oldalon) 
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történelméről. 
  -a múzeumot megtekinteni, 

amelyben mamut csontváz is van. 
  -kenúzni egy helyi tavon (mert 

a Gennesse folyó túl sekély volt 
akkor.) 

  -portyázni a csodálatosan szép 
Fingerlakes Trail-on. 

  -egy gyalog túrát tenni, amely 
alatt megnéztük a közép és felső 
vizeséseket és a Glenn    Iris Inn-t 

amely a Letchworth úrnak a 
lakóhelye volt, ami most szálloda és 
vendéglő. 

  -A Mt. Morris gátat megnézni 
közelről. Sőt, be is mentünk a 
gyomrába és a sötétben a    f a l a t 

tapogatva haladtunk egy 10 percig!  

  -sárközi leánytáncot tanulni. 
  -Zrínyi Ilona életéről minden 

n a p  t a n u l n i .  N á d a s  K u n i 

parancsnoksága alatt, Kuni  kérésére 
Rácz Zsuzsa írt egy roppant 
érdekfeszítő füzetet a csapat részére, 
amelyben    Ilonának életéről  és a 
korszakáról precízen beszámol. 
Annyira beleéltük magunkat az 

életébe, hogy Z.I. frizurákat 
készítettünk magunknak fonásokból 
és szalagokkal díszítve,   mielőtt a 
fiúcsapattáborba mentünkszombaton. 

 Szombat reggel táborbontás után, 
elmentünk Sík Sándorba tusolni 

(mert a tábor folyamán csak 
tisztálkodni tudtunk, mert az uszodát 
csak a hónap végén nyitják) és utána 

a Teleki Tanyára indultunk. Ott 
e g y ü t t  j á t s z o t t u n k ,  m a j d 
vacsoráztunk a fiúkkal. Egy kiváló 
hangulatú tábortűz után, a közös 

zászlólevonás  kere tén  belül 
csapatparancsnoki átadás volt. A 
Zrínyi Ilona lcscs. -nak volt 

parancsnokai közül is sokan jelen 
voltak támogatásukat mutatva az új 
parancsnoknak. Igazán megható volt 

a szertartás.  
 Összeségében egy kiváló 

hangulatú és tapasztalatokban gazdag 
táborunk volt.  
 

Jó munkát! 

Pigniczky Eszti, cscst. 

( folytatás a 6. oldalról ) 


