
 

  

 Ismét jelentkezünk kedves olvasóinknál, hogy az ez év februári számunk óta történt egyik-másik eseményről kis 

ízelítőt mutassunk be.   Elsősorban, mint mindig, köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik az elmúlt 

honapokban lelkes támogatásukkal lehetővé tették programjaink megvalósítását.  A mai körülmények – cserkész 

otthonunk bizonytalansága és a nyári nagy úttal kapcsolatos rendkívűli kiadások -- bár külön gondot jelentenek 

számunkra, mégis a lelkes és odaadó cserkészvezetők, az önkéntes segítők, és hűséges támogatók munkája a ma-

gyar összefogás nagyszerű példája.  Mindezért hálásak vagyunk, és igy reménykedve bízunk a jövőben. Másodsor-

ban ezúton hívjuk kedves olvasóinkat, tartsanak velünk továbbra is 2012 év hátra lévő részében , hisz közös erőfe-

szítéssel óriási eredményeket érhetünk el.  Kérjük, fogadják ezt a kis beszámolót olyan szeretettel, mint amilyennel 

azt készítettük.   Beszámolót a nyári táborokról a következő számban közlünk.          (A szerkesztőség.) 

31.ÉVFOLYAM, 2. SZÁM —- 2012. AUGUSZTUS    

     Hihetetlen bár, de a 34. sz. Zrínyi 
Ilona lcscs. 60 éves az idén.  Dolesch 
Melinda (Linda-bá) és az alapító törzs 
60 évvel ezelőtt álmodta meg. De ez 
csak egy álom volt.  Isten segítsége, 
önzetlen munka és a cserkész-szellem 
által sikerült.  Ezt ma itt a találkozón 
látjuk és tapasztaljuk. 
     Több mint 100 "Zrínyi lány" sereg-
lett össze 2012. április 21-én egymás-
sal találkozni.  Örültünk egymás láttá-
ra, emlékeztünk és ünnepeltünk!  Néz-
tük a rengeteg régi fényképet és 
mondtuk egymásnak: e m l é k s z e 
l ?  
     Szépen feldíszített terem és egy 
fínom vacsora várt ránk, amit a cleve-
landi Nyugatoldali Magyar Reformá-
tus Egyház háziasszonyai készítet-
tek.  Érdekes előadásokat hallgattunk 
meg a volt és jelenlegi vezetők és több 
más "Zrínyi-lány" előadásában.  Vi-
dám hangulatban gyorsan elrepült az 
idő és eljött az emlékezés órája, ami-
kor fájó szívvel gondoltunk azokra a 
cserkésztestvéreinkre, akik már nem 
lehetnek közöttünk.  Huszonkét név 
hangzott el, és huszonkét gyertya  lob-
bant fel búcsúként értük. 
     Utolsó programként a várva-várt 
tábortűz következett.  Rég nem éne-
kelt népdalok szárnyán visszarepül-

tünk a 
múlt-

b a , majd 
a c s o -

daszép "Serkenj fel kegyes nép, moso-
lyog az hajnal" eléneklése után meg-
kaptuk a 60-as emlékjelvényt, amit 
azóta is büszkén viselünk  cserkész-
egyenruhánkon. 
     Végezetül megalkottuk a szeretet-
kört.  Egymás kezét fogva búcsúztunk 
el a rég nem látott barátoktól, és köny-
nyes szemmel  ígértük meg, hogy öt 
év múlva újra találkozunk.   
     Szeretettel kíván további „Jó mun-
kát!”   

 
Bócsayné, Böőr Klára cscst. 

Mint érdekesség -    A 34-es csapat-
nak fennállása óta (60 éve) 10 
parancsoka volt.  A névlistán több 

mint 500 leánycserkész (volt és aktív) 
neve szerepel.  1952-től 2012-ig 
"hazament" 23 leánycserkész. Jelen-
leg az Egyesült Államokban, Kanadá-
ban, Magyarországon, Erdélyben és 
Új-Zélandban élnek 34-es leánycser-
készek. 

 

 

 

 

 

 

 

U.i. Aki ezt a beszámolót olvassa, de 
nem jött el a találkozónkra, mivel nem 
kapott meghívót (ez azt jelenti, hogy 
nincs meg a címe), kérjük tudas-
sa  Borosdy Erzsivel.  E-mail: 
lizzib@ameritech.net  Levélcím: 6566 
Queens Way, Brecksville, OH  44141  

    A clevelandi 34. sz. Zrínyi Ilona leánycserkész-csapat ünnepel. 
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    A clevelandi 34. sz. Zrínyi Ilona leánycserkész-csapat ünnepel. 
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HAGYOMÁNYOS CSERKÉSZ EBÉD —- 2012. FEBRUÁR 26. 

     A Szent Imre templom  díszter-
mében 2012. február 26-án  ismét 
több mint 300 vendég fogyasztott fi-
nom ebédet , amit cserkész- mamák, 
papák és vezetők készitettek főszaká-
csunk, Kovács György  nagyszerű  
irányítása alatt.  Az asztalok  felállítá-
sát, terítését, és az ebédutáni takarítást 
és mosogatást pedig cserkészeink vé-
gezték nagy lelkesedéssel , kezdve 
a z z a l ,  h o g y  p é n t e k  e s t e 
cserkészösszejövetel után ott is alud-
tak a cserkészházban, hogy reggel 
frissen és korán kezdhessenek hozzá a 
munkához. 
     Régi szokásunkhoz híven bemutat-
tuk a 2011-es Vezetőképző táborban 
újonnan képzett fiatal vezetőinket. 
Voltak új cserkész őrsvezetők, kis-
cserkész őrsvezetők, cserkész segéd-
tisztek és kiscserkész segédtisztek. 
Minden újonnan végzett vezetőnek a 
szülei is külön elismerésben részesül-
tek, mert hiszen a szülők kemény 
munkája nélkül nem lennének ilyen 

sikeresek cserkészvezetőink. 
     Egy másik szokásunkhoz híven 
Csodaszarvas Díjjal köszöntük meg 
Torma Judit cserkésztisztünk sok 
éven át végzett munkáját. A díjon a 
szöveg így szólt: „ A Cserkész Bará-

tok Köre hálás köszönetét fejezi ki a 

clevelandi magyar cserkészek érde-

kében kifejtett áldozatos és eredmé-

nyes cserkészmunkádért, mint a 33. 

lcscs. parancsnoka, a 34. lcscs. veze-

tői kar tagja, a csapatok fenntartó 

testületi titkára és az értékes munká-

dért a regös csoportban.” 

          Köszönjük mindazoknak, akik 
ezt a sikeres ebédet megteremtették 
számunkra  és azoknak, akik eljöttek. 
Ezévi ebédünk célja a nyári nyugat-
parti nagytábor költségeihez való hoz-
zájárulás, hogy cserkészeink óriási 
élményben részesülhessenek. 

Jó munkát,  Tábor Bea 

2011-ben újonnan képzett 
clevelandi cserkészvezetők: 

Kiscserkész Őrsvezetők: A 14. csa-
patból - Baki Tibor, Gereg Attila, 
Gráber István, Györky József, Kovács 
Gábor, Kovács Gergely, Kozmon 
Gyula, Pigniczky Keve, Szigeti Má-
tyás. 
A 34. csapatból - Chmielewski Eme-
se, Duna Klára, Gáspár Emese, Jálics 
Ilona, Luksa Vivien, Ország Éva. 
Cserkész Őrsvezetők: A 34. csapat-
ból - Szentkirályi Hanna. 
Kiscserkész Segédtisztek: A 34. csa-
patból - Becza Noémi. 
Cserkész Segédtisztek: A 34. csapat-
ból - Gáspár Gabriella, Gráber Stefá-
nia. 
 

 

 

 

 

 

Torma Judith — a „Cserkészvezető” 

Csodaszarvas Díj kitüntettje 

     Torma Judith Magyarországon, 
Hódmezővásárhelyen született.  1956-
ig a család Budapesten élt, és az 1956-
os menekülés után Clevelandben tele-
pedtek le.  Judit a 33. Szilágyi Erzsébet 
leány csapat tagja lett 1957 tavaszán és 
cserkész fogadalmat tett az év nyarán.  
Fillmoreban elvégezte az rsvezetőképző 
tábort 1963-ban és a segédtiszti tábort 
1965-ben. Az Ohio State egyetem 
( 1967-1971) után férjhez ment és két 

gyermek Makovits Yvette és Sándor 
édesanyja lett.  Így felváltva a 14. csa-
pat és a 34. csapat fenntartótestület tag-
ja volt 1983-tól 1990-ig.  Cserkésztiszt 
képesítést szerzett 1999-ben 
Fillmoreban, és két évig a 33. Szilágyi 
Erzsébet leánycsapat parancsnoka volt.  
Továbbra a Clevelandi Magyar Cser-
kész Regös Csoport szertárosa 2006-ig.  
Számtalan csapat táboron és központi 
jubileumi táboron vett részt.  Jelenleg a 
clevelandi CsBK egyik titkára és min-
dig „ ahol tud segít.”    
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     Az USA-ban és Kanadában élő 
cserkészeink nagy próbatétele az évi 
akadályverseny. Ez ad alkalmat az 
őrsnek és a  cserkésznek, hogy meg-
mutassa az év folyamán elsajátított 
elméleti és gyakorlati ismereteit. Az 
akadályverseny feladatait egy adott 
történelmi keretben építjük fel, ezál-
tal a cserkész egyben átéli a magyar 
vagy cserkész történelemnek egyik 
szakaszát is. Cserkésztudását –a ter-
mészetben való élést, az elsősegé-
lynyújtást, híradást, nyomolvasást, az 
építmények készítését, a tűzgyújtást, 
szabadtűzön való főzést és sok mást –
egy kerettörténet szereplőjeként kell 
felhasználnia. 
     Az idei akadályversenyre több 
mint háromszáz cserkész érkezett a 
S ík  Sándor  Cse rkészpa rkba 
(Fillmore, NY) május utolsó hét-
végére a következő városokból: 
Cleveland, Boston, New York, Buf-
falo, Toronto, Montreál, Hamilton, 
Ottawa, Garfield, New Brunswick és 
Washington, DC. 
     A hétvégi tábornak a keretmeséje 
a IV. Béla és Kora volt. A tábor 
keretmeséje zászlófelvonásnál a 
Muhi Puszta szélén kezdődött,  ahol a 

tagok mint kunok (cserkész I), do-
monkos szerzetesek (cserkész II) és 
magyar katonák (cserkész III) várták 
a király megérkezését. IV. Béla  
(Fogarasi Miklós alakításában) 
hirtelen kitőrt az erdőből, mögötte az 
üldöző tatár harcosok. A király nagy 
kard összecsapással legyőzte a veszé-
lyes tatárokat.  A király a Muhi 
Puszta veszteségeiről mesélt és 
megadta az őrsöknek a céljukat:  
  —a kunok találják meg test-
véreiket és hozzák vissza Magyaror-
szágra,  
  —a domonkos szerzetesek men-
jenek az országon keresztül és segit-
sennek azoknak akik túlélték a tatár 
támadást,  
  —a magyar katonák pedig a Batu 
kán és hadserege után induljanak és 
probálják leállítani. 
     Minden korosztály (10-12, 12-14, 
14-18 évesek) más-más feladatot ka-
pott: elsősegély nyújtás, iránytű 
használat, távolság becslés, állatnyom 
olvasás, csomózás, stb. Az akadály-
okkal teli pálya kihívást jelentett az 
őrsök számára.  Több, mint 30 őrs 
vonult el a szalagokkal megjelölt, 
erdei ösvényen, ahol probára teszik a 

cserkész tudományukat.  Az akadály-
verseny után, vacsorára paprikás 
krumpli várta a legfiatalabb 
cserkészeket, és az idősebbek pedig 
tűzön, fóliában meg rácson készítet-
ték saját vacsorájukat.  Este a tábor-
tűznél IV. Béla újra megjelent fák-
lyás bevonulással.  Népdal éneklés 
között a korosztályok előadták, 
hogyan segitettek a nap folyamán az 
ország második honalapitásával. 
     Másnap misével kezdődött a nap a 
fenyőkatedrálisnál.  Mise után a 
zászlófelvonásnál a szervezők 
kitüntették a legjobb eredményt elért 
őrsöket.  A következő városokból 
nyertek első díjat:  Buffalo,  Cleve-
land,  Garfield és Toronto.  Büszkék 
vagyunk a cserkészekre, nagyon jól 
teljesítettek, és szép eredményeket 
értek el ezen a hétvégen.  A 
cserkészek átélték a második ho-
nalapitást és életre szóló élményel 
vonultak haza csapataikhoz. 

Varga Imre, Pittsburgh, PA és  

Nádas János, Oak Ridge, TN  

tudósítója a Magyar Cserkész újságból 

 

KÖZPONTI AKADÁLYVERSENY FILLMOREBAN—2012 

A CLEVELANDI CSERKÉ-
SZEK AZ AKADÁLYVERSE-

NYEN 

     A clevelandi 14-es és 34-es csapa-
toktól 112  résztvevő volt , 29 lány 
versenyző, 38 fiú versenyző, 25 leány-
pontozó és 20 fiúpontozó.  Cleveland-
ból a nyertes örsök a következők:  
Cserkész I. Pálya (10-12 évesek) 
Fiúk—1. hely - Sas Őrs, Kovács Ger-
gő őv, Gráber Pisti, Balássy Sebi, Du-

na András, Fissel Franci, Sundem Sán-
dor, Pigniczky Vajk, Yost André.  
Leányok—3. hely - Pingvin Őrs, 
Chmielewski Emese őv., Balássy 
Alex, Bogárdy Makaela, Solymosi 
Kati, Takács Vera. 
Cserkész II. Pálya (12-14 évesek) 
Fiúk—3. hely - Vidra Őrs, Kovács 
Gabi őv., Fissel Jancsi, Gyermán Sán-
dor, Juhász András, Linder Dániel, 
Linder József, Mepham Kristof, 
Sundem Zoli, Pál Gergely. 

Cserkész III. Pálya (14-16 évesek) 
Fiúk—1. hely - Farkas Őrs, Györky 
Józsi őv., Bajusz András, Gáspár 
Ádám, Johnson Erik, Kozmon Elek, 
Pigniczky Bende. 
Fiúk—2. hely - Jegesmedve Őrs, Szi-
geti Mátyás őv., Baki Tibi, Gereg Atti-
la, Jasper Feri, Pigniczky Keve, Szige-
ti Mátyás. 
Leányok—2. hely - Pipacs Őrs, Duna 
Klári őv., Chmielewski Erika, Gáspár 
Emi, Ország Andi, Petrulis Krisztina  
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A CLEVELANDI NYERTES ŐRSÖK 
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Másodbálozok a clevelandi 56. Cserkészbálon Másodbálozok a clevelandi 56. Cserkészbálon Másodbálozok a clevelandi 56. Cserkészbálon Másodbálozok a clevelandi 56. Cserkészbálon ———— 2012 2012 2012 2012. 
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56. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN56. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN56. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN56. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN———— 2012 2012 2012 2012. 
     Idén az 56. hagyományos Cser-
készbálunkat május 12-én a Tudor 
Arms, Kristály báltermében tartottuk.  
A Tudor Arms Hotel volt a 3-tól a 7-
ik bálok színhelye  1959-től 1963-ig.  
Az este felidéztük a régi szép időket 
és emlékeket.  Külön megtiszteltetést 
kapott az, aki a múlt idő Tudor Arms-
nál volt nyító bálozó.   
     A bál előtti fogadáson finom előé-
telek vártak vendégeinkre. Ekkor volt 
alkalom társalogni és újra találkozni 
régen látott barátokkal.  A fogadás 
után a 230 vendég foglalt helyet a 
bálteremben, ahol folyamatos fínom 
harapnivalókat kínáltak.  A műsorve-
zetők, Pellerné Ildikó és Peller Mik-
lós, ( mind ketten az 1959 és 1960-as 
bálon nyitótáncosok voltak ) köszön-
tötték a vendégeket magyarul és an-
golul.  A műsorvezetők bemutatták a 
bálrendezőket, Balássyné Erzsit és 
Táborné Beát, a tiszteletbeli vendége-
inket, és a csapat parancsnokokat, 
Csajka Tamás, Kovács György, 
Rátoni-Nagyné Vali, és Szentkirály 

Krisztinát.  Majd a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség alelnöke Dömötör 
Gábor köszöntötte vendégeinket, és a 
szövetség nevében üdvözölte a bál 
vendégeit. 
       Már minden vendég izgalommal 
várta az első és másod bálozó leányok 
bemutatását.  Idén, két elsőbálozó 
leány volt, Duna Klára és Szentkirályi 
Hanna.  Másodbálozók pedig Luksa 
Vivien, Chmielewski Emese, Ország 
Éva, Jálics Ilona, Stiasny Julia és 
Bogárdy Krisztina egy keringővel 
nyitották a bált.  A szülök és nagyszü-
lők buszkén figyelték gyermekeiket 
és unokáikat, visszagondolva arra, 
amikor ők nyitottak.  A közönség 
nagy lelkesedéssel fogadta a nyitó 
párok bemutatóját.  Az est folyamaán, 
a CsBK elnöke, Tábor Bea, hálás kö-
szönetét fejezte ki, és átnyújtotta a 
cserkészet iránt rendkívűl támogatá-
sért a „Cserkészbarát” Csodaszarvas 
díjat Bőjtös Lászlónak,  clevelandi  
tiszteletbeli magyar konzulnak.  Ezt 
követően, díszmagyarban öltözött 

regösök mutattak be egy hagyomá-
nyos Palotást, amelyet Eppleyné Tá-
bor Hajnal, Slattery Kriszta és Tábor 
Mátyás tanítottak be. A bálon a tánc-
zenét a közkedvelt Harmónia Táncze-
nekar szolgáltatta.  Kitűnő volt a zene 
és a hangulat még hajnal fél háromkor 
is, amikor a bál véget ért.  

Jó munkát!        
Balássy Erzsi, Bál elnök 

Balról - 

Duna Klára,  

táncosa  

     Pigniczky Keve 

 

Jobbról— 

Szentkirályi Hanna, 

táncosa  - 

     Ifj. Szabados László 
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Kedves bálrendezők!    Kedves 
cserkészvezetők, regösök, nyitó-
táncosok és cserkészek! 

     Ildikóval együtt szeretnénk 
őszinte köszönetünket kifejezni 
mindazért, amit az idei Cserkész 
Bál jelentett és nyújtott nekünk. 
Bizony, ötven év után érdekes él-
mény volt ugyanazok a falak kö-
zött lennünk, amelyek előtt mi is 
izgulva vártuk a nyitótánc kezde-
tét. Az emberek változtak, a fény-
képeken megörökített bálozó ven-
dégek javarésze már az örök nyu-
govóra szenderült, mások messze 
elekerültek, elszéledtek a nagyvi-
lágban. Egy valami azonban meg-
maradt, és ugyanúgy ott volt az 
idei bálon: a cserkész szellem, a 
cserkész tisztelet és a cserkész 
szeretet.Örommel vehettük észre, 

hogy bár számunk nem érte el az 
50 évvel ezelőtti nagy magyar ösz-
szejövetelek létszámát, az akkori 
bálok bája, az összetartozás és az 
egymás iránti szeretet és megbe-
csülés fogyatlanul ott uralkodott az 
elmúlt szombat esti óráiban. A bál-
terem most is csodálatosan tün-
döklött, mint annak idején. A terem 
tündöklésének az igazi okozója 
viszont a résztvevők kedvessége 
és a jó hangulat volt. Az 
elsőbálozók, a nyitók és a regősök 
a táncok szakszerű betanítása 
folytán pompásan szerepeltek, 
egyesek arcán ugyanaz az izga-
lom ült, mint mirajtunk 50 évvel 
ezelőtt. 
     Köszönjük nektek, hogy meg-
adtátok nekünk azt a megtisztelő 
örömet, hogy Ildikót és engem je-

löltetek ki az összekötő bemon-
dóknak, és azt is, hogy tiszteltétek 
elődjeiteket azzal, hogy kitüntetté-
tek őket virágcsokrokkal. Ismét 
gazdag emlékekkel hagytuk ott 
ennek a csodásan jólsikerült bál-
nak a színhelyét.  
     Mi, clevealndi magyarok büsz-
kék vagyunk Rátok, hogy Ti és a 
veletek együttműködő tehetséges 
cserkészvezetők ilyen életerős 
cserkészetet éltettek, ápoltok oda-
adó munkáitokkal. Isten áldása 
kísérjen Titeket továbbra is! 
     Mégegyszer köszönjük Nektek, 
hogy rajtatok keresztül ilyen új és 
szép emlékeket szereztünk, amíg 
felidéztük magunkban a régi szép 
időket.  

További jó munkát! 
Peller Miki bá és Ildikó 

 

56. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN56. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN56. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN56. CSERKÉSZBÁL CLEVELANDBAN———— 2012 2012 2012 2012. (folytatás)  

Kedves kitüntetésben részesültek a bálon azok, akik 1959 és 1963 között a Tudor Arms Hotelben rende-
zett cserkészbálon voltak nyitótáncosok.  Az idei elsőbálozok, Szentkirályi Hanna és Duna Klára, ragyo-
gó mosolyukkal virágcsokorral ajándékozták meg öket. A képen láthatók: Dr. Várdy (Huszár) Ágnes, 
Gáspár (Hegedeös) Katalin, Peller Miklós, Peller (Falk) Ildikó, Szabolcs Levente, Kováts (Domján) 
Erzssi, Mészáros Magdi.  

EGY LEVÉL . . . 
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     Végre megérkezett a dátum: 2012, 
Március 31 .  Az utóbbi 5 hónapban a 
munka mind erre a napra készült.  Négy 
művész őrülten dolgozott az utolsó per-
cig, hogy minden tökéletes legyen.  Már 
jóval 4 óra előtt ott voltam a Magyar 
Múzeumban (THE CLEVELAND 
HUNGARIAN HERITAGE MUSEUM), 
biztosítani, hogy minden elő van készít-
ve, hogy nem lett-e valami elfelejtve. 
Nem kellett izgulnom; a Múzeum önkén-
tes tagjai már profik ilyesmi rendezésé-
ben, és Lázár Bandi, a múzeumnak állan-
dó kurátora, már számtalan kiállítást 
állított össze. 
     Azonban jobb lenne az elején kezde-
ni. Hol is van az eleje? Amikor 6-7 éves 
koromban találkoztam Friedrich Ottóval 
és Mária nénivel, akik létrehozták a mú-
zeumot, és azt évtizedeken át egy fan-
tasztikus magyar kulturális központtá 
építették fel? Vagy, hogy életemnek két 
fontos része a magyar cserkészet és a 
művészet; így logikus hogy én is pártfo-
golnám, segíteném a múzeumot, és meg-
tisztelve éreztem magam, amikor nekem 
is sorra jött a múzeumba a kiállításom? 
Vagy talán az a boldogság, amit éreztem, 
amikor sok év után több és több fiatal 
cserkész a művészi pálya irányába igye-
kezett? 
     A lényeg az, hogy négy cserkész, 
Lázár Krisztina, Nádas János, Tábor 
Péter, és Wálter Krisztina tovább fej-
lesztették művészi tudásukat, és komoly 

munkájuk múzeumi falakra kívánkozott. 
A téma, ami összefoglalta a különböző 
esztétikát, abból a kérdésből állt, hogy 
mi a kultúra befolyása ezeknek a művé-
szeknek a művein? Nagyon örültem, 
hogy a négy művésznek tetszett az ötlet 
és lelkesen nekiálltak a munkához 
     Visszatérek a fogadásra. Megjött a 
közönség. Több mint százötven kíváncsi, 
érdeklődő, támogató! Jó, hogy sok fínom 
ennivaló (és persze bor), izlésesen feltá-
lalva, várta a művészeti kiállítás támoga-
tóit. Tele volt a terem, amikor megkezd-
tük a beszédet a kiállításról. Már mind-
egyikünk írt egy szöveget a művekről 
(én, mint kurátor), és ezek a leírások a 
képek mellé lettek elhelyezve, hogy mé-
lyebben lehessen megérteni a művészek 
gondolkodását, filozófiáját. Az előadás 
simán ment, a fiatalok értelmesen ma-
gyaráztak, és gazdag eszmecserére ösz-
tökélték a közönséget. 
     Lázár Krisztina elmondta, hogyan 
fest, hogyan varr különböző anyagokat a 
képeire. És hogy mennyire befolyásolta a 
magyar népi kultúra, nem csak a festmé-
nyeit, hanem a filmjeit is (a videók is 
szerepeltek a kiállított televízión). Nádas 
János direkt a magyar történelemből 
kapja az ihletet, és fekete/fehér olaj fest-
ményei tükrözik a drámát, tragédiát és 
hősiességet a magyar múltunkból. Tábor 
Peti ötletei (conceptual art) fejtegetik az 
értelmet és hozzáállásunkat; hogyan 
“olvasunk” egy képet? Milyen nyelven? 

Mi a kommunikáció a művész és a néző 
között? Walter Krisztina személyi ta-
pasztalatairól beszélt, benyomásairól, 
hogy társadalmunk hogyan reagál egy 
katasztrófa után, és hogyan tápászkodik 
fel a túlálás után. Rajzai és festményei 
absztrakt romokból reményt nyújtanak. 
     Még napokig is mehetett volna a kö-
zönség és művészek között a beszélge-
tés…Utána mindannyian kimentünk a 
teremből a Galleriába, ahol Lázár Krisz-
tina előadott egy 5 perces szereplést 
(performance art) ami szokatlan volt 
biztos a tradicionálisabb elképzeléshez, 
de nagy része a “modern művészet-
nek” (contemporary art scene).  
Ritka az alkalom, amikor a mai művészi 
világ találkozik a magyar közönséggel, 
és a két világ között hidat alkot.  
      Nagyon büszke vagyok a művészek-
re, nem csak mert fantasztikus kiállítást 
hoztak létre, nem csak mert magyarságu-
kat hirdetik a nagy világnak képeikkel, 
nem csak hogy mindegyik okos és értel-
mes fiatal, de még azért is, mert mind-
egyik fantasztikus cserkész-vezető. 

Jó munkát!  
Kozmon György 

FIATAL MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA 
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     Cleveland környékén általában 
kemény hideg tud lenni januárban, 
de idén a január 7-i hétvégén csodá-
latos szép idő volt: napsütéses, lágy 
hőmérséklet vett minket körül Camp 
Butlerban.  Camp Butler Peninsula, 

Ohioban van kb. 30 mérföldre délke-
letre Clevelandtól.  Összesen 36 
cserkészvezető vett részt a hétvégi 
programon. Összejöttek Chicagóból, 
Buffalóból és Clevelandból felújítani 
cserkészvezetői energiájukat, és el-

sajátítani a sok gyakorlati ötletet, 
amit kaptak a hétvége folyamán. 
Györky Judit, cst., volt a hétvégi 
tábor parancsnoka. 
     Programpontok közé olyan témák 
kerültek, mint az interneten való tár-
sadalmi médiával kapcsolatos kérdé-
sek, a jó őrsi kirándulás tulajdonsá-
gai és a kiscserkész 7 módszernek 
gyakorlati használása.  A visszhang 
a hétvégéről pozitív volt. Köszönet 
azoknak a csapatvezetőknek, akik 
időt szakítottak erre, és vezetőiket 
elhozták a hétvégére és azoknak a 
vezetőknek, akik lelkesen készültek 
előadásaikkal vagy drága szabad 
idejüket töltötték a tábori konyhán.  

Jó munkát! 
Mészáros Andrea cscst. 

Cleveland Körzet Parancsnok 

 

2012 CLEVELAND KÖRZET VEZETŐKEPZŐ HÉTVÉG 

Téli tábor 2012 

     A két clevelandi cserkeszcsapat 
2012. január 20 és 22 között tartotta 
a téli táborát a Whitewood 4H tábor-
ban, 57 résztvevővel. A tábor 
Windsor, Ohióban volt (Chardontól 
1 0  p e r c r e  k e l e t r e ) . 
      Mivel az idei keretmese téma IV. 
Béla és kora, a téli tábor 
Tatárországról szólt. Cserkészeink 
számára a tábor nemcsak összeková-
csolódást jelentett, hanem nagy él-
m é n y t  i s . 
       Péntek este kinti tábortűz volt a 
hóban, ennek keretében megismer-
kedtünk a tatár szertartásokkal. 
      Szombaton tartalmas cserkész 
programok vártak a gyerekekre. Dél-
előtt forgószínpad, mely többek kö-
zött magyar történelmet, elsősegélyt, 
túlélési gyakorlatokat és énektanu-
lást tartalmazott. Rohampályán is 

részt vettek cserkészeink, volt kéz-
ügyesség, kinti és benti játék.  
      A legizgalmasabb tevékenység 
az ún. "élő csocsó" volt. Ez az asztali 
csocsóhoz hasonlóan rudakból ösz-
szeszerelt focipálya, ahol a játékosok 
a rudakhoz vannak csatolva. A játék-
hoz magas szintű csapatmunkára van 
s z ü k s é g . 
      Az esti tábortűz vidám volt, mert 
Tatárország szokásairól és törvényei-
ről szólt. Vasárnap a csomagolás 
mellett nem maradt el a szánkózás és 
a  h ó  c s a t a  s e m .  
      A tábor nemcsak kikapcsolódás 
volt a gyerekeknek, hanem tanulás 
és közösség építés. 

Jó munkát! 

Csajka Tamás cst., cspk. 

Március 15 

     A clevelandi magyarság, megün-

nepelte március 15-ét, és ezen a 
hagyományos ünnepélyen a 34. 
Zrínyi Ilona leánycserkész-csapatnak 
cserkészei is szerepeltek. A Nyugat 
Oldali Evangélikus Templomban 
méltó szavalattal és ének csokorral 
adták meg a Márciusi Ifjúknak a 
tiszteletet. A programvezető is egy 
cserkészvezető, Chmielewski Emese  
volt.  
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 Chászár Ede cscst.   -Csede bá- 
Született: Nagyrákos, Vas megye, Magyarország, 1920. szeptember 29. 

 Elhunyt: State College, Pennsylvania, USA, 2011. szeptember 11. 

A KMCSSZ szervezetén belül csapatparancsnok 1947-1950, Olaszországban.  
Ugyanott országos megbízott, majd Kerületi Vezetőtiszt és Szövetség Vezetőtiszt 
helyettese.   

Első csapatparancsnoka a 22. sz. Bessenyei György cscs.-nak Clevelandban, 1951-
52-ben.  Intéző Bizottság tag és Végrehajtó Bizottság tag az 1950-es és 60-as évek-

ben.  Külügyi Vezetőtiszt helyettes 1952-53.  Külügyi Vezetőtiszt 1965-68, 1971-83.  1984 óta WOSM 
(Cserkészmozgalom Világszervezete) összekötő.  Társelnök 1960-tól; tiszteletbeli elnök 1970-től.  A központi 
vezetőképző csapat tagja.   

Részt vett az 1933-as gödöllői, az 1937-es hollandiai, és az 1955-ös kanadai világdzsemborin.  Kontingensveze-
tő az 1960-as World Indában Hollandiában, utána a Pan-Arab dzsemborin és afrikai körúton, majd 1961-ben a 
karibi dzsemborin, 1965-ben a panamerikai dzsemborin.  1951 óta tagja az amerikai cserkészszövetségnek (Boy 
Scouts of America), melyben különböző tisztségeket viselt.  Alkalmi tanácsadója a cserkész világirodának. 

Emlékét őrizzük! Nyugodjon békében! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Képek — Clevelandben megalakul a magyar cserkészet —- 

HAZAMENT 
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The Jó Munkát Newsletter published by:  American Hungarian Friends of Scouting / Cserkész Barátok Köre 

                     P.O. Box  6783,   Cleveland, OH 44101       Editor:  Ildiko Peller 

                     Website:   www.csbk.org 

Hálás Köszönet 
 A Cserkész Barátok Köre, ( CSBK) , szeretné 
megköszönni azoknak,  akik 2011– 2012-ben a 
United Way-n keresztül adományoztak.  A United 
Way megadja a lehetőséget, hogy egy adakozó 
irányíthatja az adományának egy részét a CSBK-
nak.  Kérjük, forduljanak Globits Lacihoz a 440-
777-4677 telefonszámon bövebb felvílágosításért.  

Figyelem! Figyelem! 

 A különböző cserkész rendezvényeinkről 

készűlt képek és egyéb érdekes 

közlemények megtalálhatók a CSBK honlap-

ján:                  

       www.csbk.org  www.csbk.org  www.csbk.org  www.csbk.org   

                           is our website. 


