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 CSAPATTÁBOROK 2011 NYARÁN 

A FIÚK—  2011 június 19-től 26-

ig tartott a 14-es Görgey Arthúr fiú 

cserkészcsapat nyári tábora a 

Teleki Tanyán. 

Az 5 őrsben mintegy 30 

cserkész táborozott a békáktól zajos 

tó mellett. A hagyományos tábori 

foglalkozások között fontos szerepet 

kaptak a vizi tevékenységek (úszás, 

evezés), tábori épitkezések és 

lövészet (ij és puska). 

Táborunk keretmeséje a Fekete 

Város volt (Mikszáth Kálmán regé-

nye), amely visszavezetett minket a 

középkori szabad királyi városok 

világába. Lőcse, a Fekete Város két 

fontos eszközt használt a fennma-

radásához: a városfalat és a városi 

törvényeket. A cserkész tábor felépi-

tése hasonló volt a város struk-

túrájához. A törzs volt a városi 

szenátus, az őrsök pedig a bástyákat 

védő céhek, élükön a céhmesterekkel  

(örsvezetők). A legenda alapján 

Lőcse város polgárai fekete ruhát 

öltöttek, amig nem sikerül bosszút 

állniuk Görgey Pál alispánon. 

Lőcse városának az üzenete 

nekünk, a mai emigrációs magyar 

cserkészeknek az, hogy a szabályok 

nem azért vannak, hogy korlátoz-

zanak minket, hanem hogy megma-

radásunkat szolgálják. Ugyanúgy, 

ahogy a városfal is nem azér épült, 

hogy börtöne legyen a polgároknak, 

hanem hogy megvédje őket a külső 

ellenségektől. 

A tábor alatt őrsvezetőink 

megszerezhették a három sastoll 

jelvényt, ami egy komoly túlélési 

próba. Annál nehezebb volt ez, mivel 

táborunkban szinte minden napos 

volt a vihar, sőt a kenuportyán is bő-

rig áztatta a társaságot az eső.  

Az őrsi épitmények mellett 

épitettünk városházát, két platformos 

zárható-nyitható tábori kaput, tutajt 

(floating dock), tábori szaunát. 

 Sedenszky István jóvoltából 

még légi riadónk is volt, aki a repülő 

gépével a tábor felett felejthetetlen 

élményt szerzett a gyerekeknek. 

Többszörös körözés és berepülés után 

egy üzenetet dobott ki a gépből, ami 

a tó közepére hullott. 

Vezetőink hozzáállása, őrsveze-

tőink odafigyelése, konyhásaink gon-

doskodása nagyon jó hangulatú tábori 

szellemet alakitott ki.  

A tábor utolsó napján vendégül 

láttuk a lány csapatot és a szülőket. 

Közös vacsora, vidám játékok és han-

gulatos tábortűzzel fejeztük be a 2011

-es csapattáborunkat.  
 

Jó munkát! 

Csajka Tamás cspk. 

    A kiscserkészek Oktober 8.án kirándultak a Clevelandi 
Botanikus Kertekbe.  Összejövetelen tanultunk különböző 
virág fajtákról, megtanultuk nevüket magyarúl.  A kerteknél,  
Josh bácsi, egyik kertészeti szakértő, tanitott a növény 
részekröl és segitett a kiscserkészeknek növényeket ültetni 
vizesüvegekben.  Aztán megnéztük a benti kerteket amik 
ugy vannak kiépítve mint sivatag és esőerdő.  Nagyon 
érdekes volt látni a külömbséget a két éghajlat között.  

 Kiscserkész Őszi Kirándulás 
Azután még volt egy kis idönk körülnézni a kinti 
kertekben.  Nagyon sok szép virágot láttunk, meg is 
szagoltuk az illatos rózsákat a rózsakertbe.  Volt 
alkalmunk játszani a gyerekkertben és felmenni a 
fakunyhóba.  Utána megebédeltünk a muzeum elötti 
nagyréten.  Szép számban gyűltünk, voltunk összesen 
körülbelül negyvenen —   kiscserkészek és vezetök.  
A szép  időjárás is külön  kedvezett nekünk.                        
               

            Jó munkát!  Duna Klári, öv. 
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Az őszi kirándulásunkat a Teleki 
Tanyán tartottuk oktober 7. és 8.án.  
P én t e k  e s t e  e l i n du l t un k  a 
cserkészot thonból ,  és  amire 
elhelyezkedtünk és tábort vertünk, 
egy rövid tábortűz után mindenki 
készen volt meleg hálózsákba bújni.  
Sajnos az éjszaka nagyon lehűlt és 
reggel a többség arrol panaszkodott, 
hogy milyen hideg volt és hogy 
nagyon  f ázt ak  é j szaka ,  de 
szerencsére másnap gyönyörű 
napsütés volt.  Csodálatos volt a 
természet, mind a falevelek 

átváltoztak az őszi színekre, és 
kellemes volt a kis szél ami fújt amíg 
a nap rásütött a cserkészekre.  
Madzsar Stefi volt a hétvégén a tábor 
parancsnok.  Nagyon ügyes 
programot szervezett a cserkészek 
számára, sok volt a verseny és 
cserkészjáték.  A cserkészek 
gyakorolták az iránytű használatát 
egy iránytű pályán, a nyilazást, 
becslést és csomózást.  Volt 
alkalmuk versenyezni kenúban a 
fiatal fiú örsvezetők ellen és 
megvizsgálni eröjüket a kötélhídon!   
Nagyon szép számban jöttünk össze.  

Voltunk körulbelül ötvenen, vezetők 
és cserkészek.  Örültünk olyan 
cserkész szülőkkel táborozni a 
h é t v é g e n ,  a k i k k e l  r é g e n 
kirándultunk!  Nagyon fínomakat 
ettünk, volt bundáskenyér reggelire 
és tőltött káposzta vacsorára.  Estére 
meghívtuk a szülőket, hogy együtt 
mulassunk a tábortűz mellett.  
Nagyon jól esett együtt tölteni egy 
i lyen szép hétvégét  kint  a 
természetben . 

 

Jó munkát! 
Szentkirályi Krisztina, cst. pk. 

2011 Őszi kirándulás 

Teleki Cserkész Park, Ashtabula, Ohio 

Október 7-8. 
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A  C S B K  2 0 1 1 . 

december 11-én gulyás-

lángos ebédet rendezett 
a Szent Imre templom alagsori 

nagytermében. Közel 200 vendég 
gyűlt össze, hogy együtt töltsön egy 
két kellemes órát fínom ebéd mellett. 
A gulyás-lángos ebédnek idén 
különleges célja volt. 

A bevétel a clevelandi cserkészek 
részvételét támogatja a 2012-es 

Nyugat-parti Nagytáborban, ami 
Calgaryban  2012 július 14-től 22-ig 

lesz. 

A nyugati part magyar emigrációs 
cserkészcsapatai  5 évenként 
rendeznek egy közös tábort. San 
Francisco, Los Angeles, Calgary és 
Vancouver cserkészei összejönnek, 
hogy együtt táborozzanak és 
megosszák egymással a cserkész 
élményeket. 

Most követő nyáron a clevelandi 
cserkészek is elzarándokolnak 
közéjük.  Ez egy nagy élmény lesz 
s zá mu n kr a ,  h i s ze n  l e g t ö b b 
cserkészünk még nem táborozott a 
Sziklás Hegységben. Ugyanakkor a 
calgary-i cserkészeknek is fontos 
esemény lesz, mert mivel annyira 
távol vannak tőlünk, ekkora létszámú 
magyar cserkész közösség még 
sohasem látogatta meg őket. 

A tábor Kananaskis Country-ban 

lesz, kb. 1 órára nyugatra Calgarytól. 
A tábor Ádám János emlékére lesz 
dedikálva, és a magyar cserkészet 
t ö r t é ne l mé re  fo gu nk  b e n n e 
megemlékezni. Lesz külön fiú 
altábor, leány altábor, programtörzs 
és konyha, és nem messze egy külön 
helyen lesz lehetőség a szülőknek is    
táborozni. A tábor programja is 
nagyon ígéretes. 

Szeretnénk, ha minden 
clevelandi cserkész el tudna 
jutni oda, ezért a családok 
anyagi kiadásaihoz a lehető 
legnagyobb mértékben szeretnénk 
hozzájárulni, főleg ott, ahol egy 
családból több gyerek is részt vesz. 
Ezért a decemberi gulyás-lángos 
ebéden kivül tartunk még tavasszal is 
egy hasonló ebédet. Ezenkívül 
minden adományt örömmel fogadunk 
és visszafordítunk a cserkészeinkre, 
hogy megvalósúljon a Calgary út 
minél több gyereknek.   

Köszönjük.                    

 Jó munkát! 
Szentkirályi Krisztina     

Csajka Tamás  

Gulyás-lángos ebéd 

      Tavaszi  

         Gulyás-Lángos Ebéd: 

       2012.  Március 25 


