
 

  

Jó munkát!  Ismét jelentkezünk kedves olvasóinknál, hogy a tavalyi számunk óta történt egy-egy 

eseményről kis ízelítőt mutassunk be.  Igen élmény dús volt az elmúlt év!  Először is, had köszönjük meg 

Peller Ildikónak több évtizedes szerkesztői munkáját. Ildikó 27 év után idén átadta a Jó munkát! újság 

szerkesztését Gulden Juliannának, aki a technológiának köszönhetően Budapestről látja el szerkesztői 

feladatait.  Kérjük, fogadják ezt a kis beszámolót olyan szeretettel, mint amilyennel azt készítettük.  

(A szerkesztőség)  

33. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM — 2014. ŐSZ   

 58. hagyományos Cserkészbál Clevelandban 

     2014. május 10-én került megrendezésre a clevelandi 
Cserkészbál, immár 58-ik alkalommal! Ez a nagy múltú 
esemény nem kizárólag a cserkészeknek szól. A 
főszervező ezúttal is a Cserkész Barátok Köre (CsBK) 
volt, amely a clevelandi cserkészcsapatok fenntartó 
testületeként háttérszervezeteként működik. Az idei 
bálon közel 250 fő vett részt, többségében cserkészek, 
valamint szüleik, öregcserkészek és pártoló tagok. A 
bálon jelen volt Böjtös László tiszteletbeli főkonzul és 

felesége, a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség (KMCsSz) 
számos vezető tisztségviselője, 
valamint a clevelandi magyar 
cserkészcsapatok parancsnokai 
is. 

      A bál három fő funkcióval 
bír. Jótékonysági célokat szolgál, 
hiszen bevételével a clevelandi 
magyar cserkészetet támogatja. A 
bál egyfajta kulturális tradíció is 
a fiatal, úgynevezett első bálozó 
lányok számára, akik a bálon 
bemutatkoznak a közösségnek, a 
nyitótánc előtt édesapjuk 
szimbolikusan átadja őket 
táncpartnereiknek. A bál továbbá 
kitűnő alkalom a találkozásra, a 
kulturált szórakozásra. Elmond-
hatjuk, hogy örömmel vesz részt 
a bálon mindenki, aki szívén 

viseli a clevelandi magyar közösség ügyét. 

     A bálnak a DoubleTree Hilton Hotel díszterme adott 
otthont. A bált Tábor Bea, a CsBK elnöke, valamint 
Szentkirályi Pál, a KMCsSz vezetőtisztje nyitotta meg. 
A nyitótáncot ünnepi díszvacsora előzte meg, a tánchoz a 
zenét a Harmonia zenekar biztosította. Éjfélkor a 
clevelandi Regös Csoport palotást táncolt, ezt követően 
hajnali 2 óráig tartott a mulatság.   (folytatás a 2. oldalon) 

Dr. Turoczi István, bemutatja első bálozó lányát, Turoczi Lillát. 
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58. Cserkészbál Clevelandban (folytatás az 1. oldalról) 
 

Reméljük, hogy a bál intézménye még hosszú évekig megmarad, és a clevelandi cserkészek közössége sokáig 
élteti ezt a szép hagyományt.  (Bodor Mihály, Kőrösi Csoma Sándor Program önkéntese) 

 

Az 58. Cserkészbálon első bálozó lányok és kísérőik: 

• Bogárdy Aleksa és Johnson Erik 
• Ponti Viktória és Szigeti Mátyás 
• Szabados Zsuzsi és Kovács Gergely 
• Turoczi Lilla és Pigniczky Keve 
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Sikeres és étvágygerjesztő 
Cserkészébed délután! 
 
     Több mint 300-an vettek részt a clevelandi 
Cserkész Barátok Köre és a cserkészcsapatok által 
szervezett Cserkészebéden vasárnap, 2013. február 23
-án a Szt. Imre Templom nagytermében.  A finom 
ebédet Györky Judit és Tábor Kiki főszakácsok és 
munkatársaik készítették.  Az ebéd keretén belül 
bemutattuk 19 újonc vezetőinket, beszámoltunk a 
Regös Csoport 40. évfordulós gálaműsoráról, és 
tájékoztattuk a vendégeket a Cserkész Szövetség 
pénzgyűjtő akciójáról is, amelyet a központi Sík 
Sándor Cserkészpark javára indít, a park 50. 
évfordulójának alkalmából. 

Újonnan kinevezett 14-es és 
34-es csapatparancsnokaink 
  

2013 óta több változás történt a csapataink 
vezetésében. A 14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapatot 
átvette dr. Turoczi István, aki így mutatkozik be 
olvasóinknak:  „Öt éves korom óta vagyok cserkész. 
Mondhatom, hogy a cserkészet nagymértékben 
hozzájárult magyar tudatom kialakulásához. A 
közösség, a barátok, a közös élmények, a közös hit 
valahol eggyé tett bennünket egy életre. Kiscserkész 

őrsvezető lettem 
1987-ben, a St. 
Ignatius High 
Schoolban töltött 
gimnáziumi éveim 
alatt. Több éven át 
kiscserkész őrsöt 
vezettem. Közben 
a clevelandi 
magyar iskolában 
fejlesztettem 
magyar 
nyelvtudásomat, 
amit persze a 
szüleimtől 
tanultam először. 
Hálás vagyok a 

szüleimnek, hogy hosszú éveken át vittek magyar 
iskolába, cserkészetre, és később regös próbákra is. Ez 
nem kevés áldozat egy szülőnek egy fárasztó 
munkanap után. Ezt most már én is tudom, mert szülő 
vagyok. Igazán a kiscserkészekhez húzott mindig a 
szívem. Úgy érzem, övék a játék és a jövő. 1991-ben 
kiscserkész-segédtiszt lettem. Az orvosi tanulmányaim 
nagyon sok időt vettek igénybe, mégis folytattam a 
kiscserkész rajvezetést. Számtalan tábort, kirándulást, 
programot szerveztem. Kiscserkész kiképzőként is részt 
vettem több VK táborban.” 
 

A 34. sz. Zrínyi Ilona leánycserkész csapatnál is 
történtek változások.  A cserkész év elején (2013. 
szept.) Hargitainé Lieszkovszky Ida vette át a 
csapatot.  Sajnos a munkája miatt kénytelen volt 2014. 
szeptemberben átadni a csapat vezetését Stróberné 
Balássy Ilonának. Köszönjük, Ida, hogy vállaltad a 
csapatparancsnokságot és bízunk benne, hogy 
számíthatunk Rád a jövőben is!  Köszönjük Ilinek, 
hogy átvette a csapatot.  Nagyon örülünk, hogy együtt 
dolgozhatunk egy ilyen ’vérbeli’ cserkésszel!  A 
következő számban bemutatkozik Ili az olvasóinknak.  
Izgatottan várjuk, hogy Ilinek milyen elképzelései 
vannak a csapatparancsnoksággal kapcsolatban! 
 
 

Mészárosné Vareska Andrea cscst., Cleveland Körzet 
Parancsnok, gratulál az újonnan végzett vezetőknek. 

Dr. Turoczi István cst., a 14. sz. 
Görgey Arthur cscs. parancsnoka. 
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40 éve Kodály 
nyomdokában... 
 

  Hol lehet Kodály Zoltán 
életéről tanulni, az ő kórusműveit 
meghallgatni, és egy olyan néptánc- 
és népdalcsokrot élvezni, amelyet 
maga Kodály gyűjtött össze a 
falukutatásai során? Utazhatunk 
Magyarországra, vagy olvashatunk 
életrajzokat, esetleg kutathatunk 

tudományos gyűjteményekben... De 
van jobb megoldás is: 
ellátogathatunk a Clevelandi 
Cserkész Regös Csoport 40. 
évfordulóját ünneplő gálaműsora! 
Erre került sor 2013. november 16-
án a Lakewood Civic 
Auditoriumban. 
 

  Tavaly ünnepelte a regös 
csoport 40. évfordulóját.  Ez a 
közösség 1973 óta egyetlen céllal 

működik: hogy tagjai a magyar nép 
kultúráját és hagyományait 
megtanulják, elsajátítsák, és 
továbbadják.  E cél Kodály Zoltán 
tanításaival szépen azonosul: 
"Kultúrát nem lehet örökölni. Az 
elődök kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék 
újra meg újra meg nem szerzi 
magának." Így külön öröm volt a 
szokásos néptáncok és népdalok 
mellett Kodály és tanítványai 
egyes műveit is belevonni 
gálaműsorunkba.  Az idei műsor 
sikeresen elérte - sőt talán 
meghaladta - az általuk kitűzött 
magas színvonalat.  A függöny egy 
35 személyes sárközi és 
szilágysági viseletben öltözött 
leánycserkész kórusra nyílt, Dr. 
Fehér Anikó tehetséges vezetése 
alatt.  Ezt követte 
a szilágysági és 
kalotaszegi 
viseletbe öltözött 
50 személyes 
regös és felnőtt 
kórus több 
szólamú dalok 
előadása.  A 
kórusszám 
befejeztével 
egyből szilágysági 
táncba kezdtek a 
regösök, az ifj. 
Magyar Kálmán "Öcsi" által 
vezetett népi zenekar kíséretével. 
  
  Műsorunk sikerét nem csak a 

jelenlegi, volt és jövőbeli regösök 
kemény munkája tette lehetővé, 
hanem több vendégművész 
fáradhatatlan munkájának is 
köszönhető.  Dr. Fehér Anikó, 
budapesti karmester és 
népzenetudós az utolsó két évben 
háromszor látogatott el hozzánk 

hogy a regösökkel foglal-
kozzon.  Emellett az elmúlt hat 
hónapban Budapestről és 
Londonból ő vezette a heti 
kóruspróbáinkat, a “Skype” 
technológia segítségével.  A 
zenekarban közreműködött ifj. 
Magyar Kálmán prímás, és a 
torontói és montreali Gyanta, 
valamint a clevelandi Harmonia 
együttes népzenészei.  A nagyrészt 
önkéntesekből álló Chagrin Falls 
Studio Orchestra lelkesen bővítette 
repertoárját Kodály művekkel.  
Szabó János, a magyarországi 
Nógrád táncegyüttes vezetője, 
mintha varázserővel csalogatta elő 
minden egyes cserkész táncosból a 
szívet és lelket. Akár a 
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cserkészeknek, Janinak is a jellemnevelés a cél, de nála 
az eszköz a tánc. Óriási szerencsénk volt, hogy idén 
kétszer jött az Egyesült Államokba foglalkozni velünk.   
 

  A regös csoport aztán Rimóci lakodalommal, 
Küküllő menti és matyó táncokkal lépett fel, beleadva 
szívüket-lelküket, a nézőközönség nagy örömére. Az 
“alumni” regös táncosok egy székely tánccal 
ünnepeltek, szintén Öcsiék zenéjére.  A leány-
cserkészek egy sárközi karikázóval szerepeltek, 

amelyet saját 
vidám és lelkes 
hangjukkal 
kísértek.  A 
kiscserkészek, 
akik nem csak 
a cserkészet de 
a regös csoport 
jövőjét is 
alkotják, 
moldvai 
táncokkal és 
pünkösdölővel 
hódították meg 
a közönséget. 
A fiú-

cserkészek egy sámli tánccal mutatták be 
ügyességüket. A közönségnek, és egyben a leány 
regösök egyik kedvenc száma a gyönyörűen 
harmonizált, csupa férfihanggal előadott bordalsorozat 
bizonyult. 
 

  Amíg a szünet alatt a táncosok az öltözőben 
lihegve-kapkodva öltöztek egyik viseletből a 
másikba, a közönség vetítésből bővítette tudását 
Kodály Zoltán életéről, illetve élvezte a Chagrin 
Falls Studio Orchestra és Magyar Öcsi előadásában a 
Galántai és Marosszéki táncokat, amelyek elég 
hosszúak voltak, hogy a legbonyolultabb matyó 
fejdísz felöltésére is jusson idő. 

     Nagy sikere volt a műsornak: általa ezer ember 
élete lett gazdagabb. Mind a közönség, mind a 
szereplők rögtön átvette volna a műsor alapján készült 
DVD-t, mert érezték, hogy rendkívüli eseményben 
vettek részt.  Ha nem tudott együtt ünnepelni velünk 

személyesen, még nem késő: tapasztalja meg a 
Clevelandi Cserkész Regös Csoport gálaműsorát 
DVD-ről!   
 

     Érdeklődni lehet a clevelandregos@gmail.com 
vagy  a P.O. Box 6783, Cleveland, OH 44101 címen. 
 

     (Nádas Krisztina cst.) 
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Könyvcsomagolás 
akcióval védjük a 
hazát! 
 

  2013. szeptember két szombat-
ján, tíz óra leforgása alatt, 16 
clevelandi felnőtt cserkész több 
mint 5,000 könyvet csomagolt be 
2,000 dobozba, majd amerikai 
könyvtáraknak és intézményeknek 
postázták el.  Miért volt szükség 
erre az erőfeszítésre? Megvédeni a 
hazát! 
 

  Az Ontario-i Hamiltonban 
működő 105. sz. Hunyadi Mátyás 
felnőtt cserkész csapat 
parancsnoka, Magyaródy 
Szabolcs cscst. a Hunyadi 
Öregcserkész Munka-közösséggel 
közösen már hosszú évek óta végzi 
az angol nyelvű 
könyvakciókat. Céljuk a 
magyarság külföldi hírnevének 
javítása, hazánk ellenfelei 
propagandájának ellen-súlyozása, a 
nemzetközi kormány-szervek 
felvilágosítása. A Magyar 
Külügyminisztérium és különböző 
magyar lobby csoportok segítik ezt 
a tevékenységet, sőt angol nyelvű 
szakirodalommal támogatják. 
Mindezt többnyire külön felkérés 
nélkül teszik. 
  Tevékenységük az angol 
nyelvű, magyar témájú 

történelemkönyvek kiválasztása  
vagy irattatása, fordítása, 
nyomtatása, vásárlása, s végül ezek 
ingyenes terjesztése. 2012 végéig 
110,000 kötetet és CD-t 
ajándékoztak, főként amerikai 
egyetemi, államvezetési, kutató-
intézeti és média könyvtáraknak, 
valamint történészeknek és 
diplomáciai képviseleteknek. 
 
  2013-ban újabb akció keretében 
az alábbi könyveket írattak, 
nyomtattak, kaptak, és javarészt 
postáztak: Magyaródy Szabolcs: 
HUNGARY AND THE HUN-

GARIANS, Botlik: THE FATE OF 

WESTERN-HUNGARY, Molnár-
Szarka: MEMORIES AND RE-

FLECTIONS OF THE DISPOS-

SESSED (kaptuk, elfogyott), 
HUNGARY - Eleven Hundred Years   

of Success (CD), Hungarian World  

Encylopedia (CD, Prof. Pungur  
József adománya). 
 

  A 16 felnőtt cserkész (legtöbbje 
50 éven felüli) lelkes és pontos 
önkéntes munkát végzett. Az akció 
minden tagja, szállásadója, vezetője 
ezzel a segítségnyújtással értékes 
szolgálatot teljesít nemzetünk 
érdekében. Az akció költségeit 
kizárólag az amerikai, európai és 
kanadai támogatók adományai 
fedezik.  
 

További információk itt találhatók:  

www.corvinuslibrary.com 
(magyarul) 

www.hungarianhistory.com 
(angolul)  

 

(Horváth Mihály cscst., Cleveland 
és Magyaródy Szabolcs cscst., 
Hamilton) 
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A Székelyföld ízei 
és hagyományai 
New Yorkban 
 

  Egy szeptemberi hétvégére a jól 
ismert Sík Sándor Cserkészparkban 
létrehoztuk Székelyföldet, vagy 
legalábbis annak hangulatát és 
hagyományait. A 2013-as Regös 
hétvégére hét városból több mint 65 
cserkész gyűlt össze, Jankura 
Kriszti és Tábor Kiki tábor-
parancsnokok felügyelete alatt. 

 

 Szombat 
reggel a 
cserkészek 
őrsöket 
alkottak, 
mindegyik 
őrs egy 
jellegzetes 
székely 
étel nevét 
kapta, pl. 
Bableves 

Őrs.  Reggelire puliszka volt, egy 
kicsit hezitáltak a cserkészek, de 
végül nem hagytak maradékot. 
Reggeli után új székelyföldi táncot 
tanultunk. Ügyesen táncoltak a 
cserkészek s nagyon élvezték. A 
cserkész-parkban éppen ekkor 
állították a Smithsonian fesztiválról 
meg-maradt és a cserkészparknak 
adományozott építményeket. A 
dolgozók között valódi székelyek is  

voltak, akik figyelték, hogy hogyan 
tanulunk a kultúrájukról.  
 

  A sok tánc után rakott krumplit 
ebédeltünk, majd következett a 
forgószínpad, tele népszokással és 

kézimunkával. Pigniczky Kevével  
kürtös kalácsot sütöttünk, Kővári 
Jackie-vel hímeztünk, Györky 
Józsi és a clevelandi fiú vezetőkkel 
kopjafát faragtunk, és Tábor 
Kikivel kosarat fontunk. Játék és 
népdalozás következett, majd 
megtanultuk a Székely 
Himnuszt.  
 

     A kiscserkész vezetők 
igényeit is figyelembe 
vettük, így Kozma Kata 
vezetésével székely nép-
mese alapján adtunk elő 
bábszínházat. Vacsorára az 
őrsök székelykáposztát 
főztek, közben folyt az új 
barátokkal való ismer-
kedés. Néhány palacsinta 
mellett készültünk az esti 

programra: 
egy 
fantasztikus 
táncház és 
tábortűz!           
 

    Vasárnap 
reggel az 
építkezők 
első kézből 
számoltak 
be nekünk a 
Székelyföldi 
életről. Ezután Szentmise a 
Fillmore-i St. Patrick katolikus 
templomban, majd táborzárás. 
Köszönetet mondunk a konyhai-
tündéreknek akik Vaski Lisa 
vezetésével finomakat készítettek 
nekünk, Ági, Edit és Csilla 
segítségével. A tábor nagyon 
sikeres volt és reméljük, hogy 
jövőre még többen leszünk.   
 

(Jankura Krisztina, New York, NY 
és Tábor Kiki, Cleveland, OH) 
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2013 Észak-amerikai Tiszti 
Konferencia Buffaloban 
 

  Sok helyről jöttünk össze: Clevelandból, 
Kanadából, Washingtonból, New Yorkból, New 
Brunswickból és még Bécsből is! Hatvan cserkész 
találkozott a 2013-as éves tiszti konferencián 
Buffaloban. A novemberben tartott kétnapos 
konferencia lehetőséget adott a barátságok 
megerősítésére, ötletcserére, a kijelölt témák 
megbeszélésére. Akinek nem volt még szerencséje 
tiszti konferencián részt venni, annak most elmesélem. 
 

  Az idei főtéma: „A modern élet fejleményeinek 
kihatása cserkészetünkre”, szűkebben a 
kommunikációs módszerek használata. Először a 
résztvevők korcsoportonként beszélték meg a témát. 
Megállapítottuk, hogy az idősebbek az emailt és a 
telefont kedvelik, a fiatal munkakezdők emailt és 
facebook-ot használnak, míg az egyetemisták az sms-

re és a snapchatre válaszolnak legszívesebben. Ez a 
médiahasználat befolyásolja azt is, hogy ki milyen 
hírekre figyel fel, hogyan tölti szabadidejét és 
mennyire ér rá olvasni. Felmerült az egyetemista 
korosztálynál a karrier és az elhelyezkedési gondok 
témája: sokan hosszabb egyetemi tanulást vállalnak. 
Hogy mennyire fogja ez befolyásolni a fiatal vezetőink 
cserkészéletét, az még a jövő titka. 
 

  Újításként, idén az IB (Intéző Bizottság) gyűlés 
nyilvánosan zajlott le, így a nem-IB tagok is 
megfigyelhették. Különösen azon lepődtem meg, hogy 
sok új csapat alakult világszerte; új KMCsSz honlap is 
készülőben van, és aki nem tudott megjelenni annak 
hozzászólását levélben hallgathattuk meg. 
 

     A délután folyamán a 2015-ös jubileumi táborról is 
beszélgettünk az „ötlet börze” keretében. Nem árulom 
el, de majd meglátjátok, hogy milyen klassz lesz a 

tábor! A következő programpont: kreatív próbáztatási 
módszerek, kifejezetten olyan helyzetekre, amikor sok 
a gyerek de kevés a vezető vagy rövid az idő. 
Próbáljátok ki ti is, íme a leírás: állatnyomokat 

követtünk a padlón, kb. minden tízedik állatnyomnál 
egy papírzsákból húztunk kérdéseket. A papírra kellett 
írni a választ és a végén leadni a vezetőnek. A 
kézügyesség keretében szívószálas szövést 
gyakoroltunk, karkötőt készítettünk a következő 
módon: a fonalat a szívószálba belefűztük, hármat 
egymás mellé tettünk és keresztbe a szívószálon alul-
fölül és megint alul (és fordítva visszafelé!) szőttük a 
keresztfonalakat. Amikor befejeztük, kihúztuk a 
szívószálakat. Kipróbáltam a New York-i 
kiscserkészekkel, nekik nagyon tetszett!  Tábortűz 
nélkül nincs cserkészesemény! Témánk az ismerkedés 
volt de „opera és szappanopera” módra kellett 
bemutatni egymást. Természetesen a fiúk vitték el a 
pálmát! Az este terem-focival és kosarazással ért 
véget. 

 

    Hazafelé kerülgettük a kátyúkat, de a jó kedvünk 
nem csappant. Találkozunk jövőre, addig is Jó 
munkát!   

 

  (Gagnon Chantal, New York, NY,) 
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VK hétvége ‘otthonosan’ 
 

  2014. január első hétvégéjén olyan rossz volt az 
idő, hogy cserkészvezetőink "otthon" maradtak és a 
Cserkészházban vezették le a hagyományos vezetői 
továbbképzést. Sok új ötlettel gazdagodtak a 
résztvevők, például kim játékkal fejlesztettük 
a magyar szókincsünket. Aztán előadást hallgattunk 
a leánycserkész világ jamboree-ról, Pax Ting-ról, 
melynek idén ünnepeljük 75. évfordulóját. Ez a 
nagyszabású  leánycserkész tábor 1939-ben került 
megrendezésre Magyarországon. Azóta sem 
tartottak hasonló, ekkora létszámú leánycserkész 
találkozót.  
 

(Mészárosné Vareska Andrea cscst.) 

 
 

Rekord kolbász készítés 
 

     A 14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapat évente 
egyszer vagy kétszer készít házi kolbászt eladásra 
mint pénzgyűjtő akció megnövelni a csapat 
kasszáját.  Tavaly, összegyűlt a csapat 13 
cserkésze és cserkészvezetője egy szombat reggel  
a Nyugat Oldali Magyar Református templomban 
kikeverni a húst és elkészíteni a friss 
kolbásztekercseket.  A sok rendelés miatt egy 
rekord-döntő 700 font (318 kg) kolbász készült 
eladásra.  Figyeljék a hírt, hogy mikor kerül 
megint sorra az árusítás (rendszeresen Karácsony 
és Húsvét előtt), nehogy lemaradjanak róla! 

 

34-es csapat téli kirándulás leánycserkész módra 
 

  A cserkészházban aludtunk egy januári péntek este. Szombaton reggeli után őrsi és rajfoglalkozás következett, 
majd forgószínpad, amit a képen is látunk. A lányok kötéllétrát és nyakkendőgyűrűt készítettek, és 
cserkésztörténelem témájú stafétajátékot játszottak.  Ezután kaptunk anyagot, mintát és himzőfonalat, hogy őrsileg 
egységes, magyar mintás csajkazsákot készíthessünk. Következett Gráber Stefi nagyon hasznos bemutatója az 

önvédelemről, ami arra is 
kiterjedt, hogy miként lehet 
megelőzni a veszélyes 
helyzeteket. Ebéd után jól 
felöltöztünk, és kimerészkedtünk 
a fagyos hidegbe: irány a 
Metropark toboggan chute. Ezt a 
szánkózási kalandot nagyon 
élveztük, és hálásak vagyunk 
Nádas Krisztinának, aki sok 
munkájával ezt a nagyszerű 
kirándulást megszervezte.  
(Hargitainé-Lieszkovszky Ida 
cst.) 
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Három hetes Őrsvezetői 
körút Magyarországon 
 

  2013. június 30-án búcsúztunk el 
családtagjainktól, és egyúttal kb. 20-an üdvözöltük az 
új “patchwork” családunkat a világ minden részéről: 
Amerikából (köztük Kozmon Elek, Ország Andrea  
és Tábor Máté Clevelandból), Kanadából, 
Ausztráliából, Európából és Dél Amerikából. 
 
  Szabályos napiparanccsal kezdődött az első nap és 
hamar rájöttünk, hogy milyen lassúak vagyunk 
Pumához (Szemerédi Tibor, a körút vezetőjr) képest, 
pedig ő egy fél évszázaddal idősebb nálunk. Az első 

délutánt egy Gellérthegyi 
réten  töltöttük ismerkedő 
játékokkal és az első 
“előadással”. Még a körút 
kezdete előtt mindenki 
megkapott egy híres 
történelmi személy nevét, 

akiről beszámolót kellett tartani. Így tudtuk meg, hogy 
Ferenc József azért építette a Citadellát, hogy elvegye 
a rebellis magyarok kedvét további lázongásoktól.  
 
  A következő nyolc napot korai keléssel és késői 
fekvéssel folytattuk, hogy minél többet ismerhessünk 
meg Budapest és Magyarország történelméből. A 
budapesti villamos-, busz- és trolibuszhálózat  “hop 
on, hop off” kihasználása segítségünkre volt abban, 
hogy a rendelkezésünkre álló rövid idő alatt minél 
több helyre eljussunk: a Margitszigetre, a 
Nagycsarnokhoz, a Rákóczi hídhoz, az Országházba, a 

301-es 
Parcellához, a 
Terror Házába és 
más nevezetes 
helyekre. 
 
  Az első hét 
csúcs-pontjai 
közé tartozott a 
Parlamenti 
látogatásunk, 
melyet a 

Házelnök vendégeiként ingyen járhattunk végig a 
titkára, egy magyar cserkésztiszt vezetésével, így 
sokkal többet láthattunk, mint a hétköznapi turisták. A 
gödöllői Cserkészmúzeumot a polgármester jóvoltából 
ugyancsak ingyen  tekinthettük meg, vezetőnk egy 
anyaországi cserkésztiszt volt.  Láttuk a 
Cserkésztörvények első magyar változatát, 
megnéztünk egy filmösszeállítást  

az 1933-as Gödöllői Világ Dzsemboriról. Itt 
ettük  Magyarország állítólag legfinomabb fagyiját! 
Máriabesnyőn, ami csak pár kilométerre van 
Gödöllőtől, meglátogattuk Teleki Pál sírját. 

  A tízedik napon Esztergomban vertünk tábort, 
majd  próba-kenuzással folytattuk, ami nehéznek 
bizonyult az árral szemben. Egyik kenunk a túl 
lendületes evezés miatt felborult. Esztergomban  
meglátogattuk a Bazilikát és a Vármúzeumot. 
Eseménydús napunkat a ma Szlovákiához tartozó 
Párkányban esti fagyizással jutalmazta Puma. A körút 
harmadik hetének első napján rövid evezés után 
elértük Budapestet, és kikötöttünk a Római Parton, 
ahol leadtuk bérelt kenujainkat. A kenuzási hetünk jól 
kifárasztott, de jutalmunk egy sétahajózás volt. A 
Római Parttól az Erzsébet hídig gyönyörködhettünk 
Budapest panorámájában. 

     Azt hittük, hogy a kenuzás izgalmas és eseménydús 
volt, de még csak most következett a balatoni 
biciklitúra.  A 65 km-es (40 mérföld) utazás 
Alsóörstől  Veszprémig (inkább dombon fel, mint le) 
igazi próbatétel volt mindannyiunknak, nem beszélve 
a két kipukkadt kerékről, az állandóan leesett 
láncokról és kisebb sebesülésekről! A hét végére 
hátunk mögött hagytunk több mint 150 km-t (93 
mérföldet), persze a sok finom fagyizóról sem szabad 
megfeledkeznünk.  
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     Sajnos a három hét túl rövidnek bizonyult és a 
visszaút Budapestre szomorúnak. Az utolsó estét a 
Citadellán töltöttük, tábortűzzel és tűzugrással. Életre 
szóló barátságokat kötöttünk és megfizethetetlen 
élményekben részesültünk. Vasárnap  a gellérthegyi 

Szikla Templomba mentünk Szentmisére, aztán 
mindenki elindult a saját útjára. Remélem, hogy még 
sok cserkésznek lesz lehetősége ilyen kincset 
magáénak vallani.                     
 
(Balog Ágnes, Innsbruck, Ausztria) 

Clevelandi megemlékezés 
az 1848-as magyar  
szabadságharcról 
 

     Az Egyesült Magyar Egyletek szervezésében, 2014. 
március 16-án, a clevelandi Első Magyar Református 
Egyházközség nagytermében megemlékeztünk az 
1848-as szabadságharcról.  Kozmon Gyula, a 14. sz. 
Görgey Arthur cscs. segédtisztje vezette a műsort. 
 

     Az amerikai és magyar himnuszok után Ft. Dr. 
Krasznai Csaba, a templom lelkésze köszöntette az 
ünneplő közönséget.  Fellépett a Kis Magyar Kórus 
énekkara, az Első Magyar Református Templom 
vasárnapi iskolás gyermekcsoportja, a 14. cscs. 
cserkészei, és Pigniczky Enese, a clevelandi Magyar 
Iskola diákja, aki Petőfi Sándor Nemzeti Dal  című 
versét szavalta el.  Ünnepi beszédében Hargitai 
István 1848-as gondolatokat fejezett ki.  A közönség a 
Székely Himnusz éneklésével zárta a nívós 
megemlékezést. 

Magyar Iskola diák és cserkész Pigniczky Enese,       
Petőfi Sándor Nemzeti Dal című versét szavalja. 

Cserkészek az 1848-as megemlékezésen. 

Hargitai István ünnepi beszédet mond. 
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Hálás köszönet! 

A Cserkész Barátok Köre (CsBK) köszöni azoknak,  akik 
2013/2014-ben a United Way-n keresztül juttatták el 

hozzánk adományaikat.  A United Way lehetőséget ad 
arra, hogy egy adakozó az adományának egy részét a 

CsBK-nak irányíthatja.   
Kérjük, forduljanak Globits Lászlóhoz a  

(440) 777-4677 telefonszámon bövebb felvílágosításért.  

Figyelem! Figyelem! 
A különböző cserkész rendezvényeinkről készűlt 

képek és egyéb érdekes közlemények, 
megtalálhatók a CSBK honlapján:                  

www.csbk.org   
is our website. 

Újraindítják a  
Magyar  
tanulmányokat a 
Cleveland State 
University-n 
 

  2013. decemberében jött a hír, 
hogy vendégprofesszori állást 
hoznak létre és újraindítják a magyar 
tanulmányokat a Cleveland State 
University (CSU) 
Bölcsészet és 
Társadalomtudo-
mányi karán. A 
CSU képviselői, 
köztük a képen 
látható Dr. Greg Sadlek, dékán, 
írtak alá együttműködési 
megállapodást a Fulbright Magyar-

Amerikai Oktatási Csereprogram 
Bizottsággal a vendégprofesszori 
állás létrehozásáról és a magyar 
nyelv és kultúra oktatásáról.  A 
képen látható hölgy, Dr. Gárdosi 
Rita, a meghívott Fulbright-előadó, 

2014 őszén kezdte meg munkáját. A 
státusz létrehozásához hozzájárult a 
Clevelandi Magyar Történelmi 
Társulat (Cleveland Hungarian 

Heritage Society), a Clevelandi 
Magyar Fejlesztési Munka-közösség 
(Cleveland Hungarian Development 
Panel), a Magyar Társaság 
(Hungarian Association), a 
Cserkész Barátok Köre (American 
Hungarian Friends of Scouting), 
az Északkelet-Ohio Magyar Kultur-
ális Központja (Hungarian Cultural 
Center of Northeastern Ohio), a 
Clevelandi Magyar Iskola 
(Cleveland Hungarian School), a 
William Penn Társaság (William 
Penn Association), a Magyar Baráti 
Közösség (Hungarian Community of 
Friends), és egy magánszemély 
nagylelkű adománya. 
 

Regösök Magyar                   
Szolidaritás Tüze  
 

   2013. aug. 20-án este kilenckor a 
Clevelandi Magyar Cserkész Regös 
Csoport részt vett a Magyar 
Szolidaritás Tüzében, illetve adta 
tovább a lángot.  Ez a láng tizenhat 
órával korábban az ausztráliai 
cserkészekkel indult, akik saját 
időszámításuk szerint este kilenckor  

gyújtották meg.  Kilenc órával 
később elérte a Kárpátmedencét, 
ahol Erdélyben és Kárpátalján 
gyújtottak először tüzet, egy órával 
később pedig Európa többi részén 
gyulladtak meg a lángok.   
      
     Az 1933-as gödöllői Jamboree-n 
a  Magyar Cserkészszövetség 
Magyar Szolidaritás Napot 
rendezett.  Az előre megbeszélt 
időpontban Magyarországon és az 
elcsatolt területeken tábortüzet 
gyújtottak magyar cserkészek.  Ezt a 
kezdeményezést 2003-ban felújította 
a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség, és ezúttal most 2013-ban 
Clevelandben kis szertartásunk-
kal  kísértük ezt a lángot tovább a 
földgömböt körüljáró útján.   Miután 
felelevenítettük  cserkészeinkkel ezt 
a kis történetet, gyertyákkal 
körbeadtunk egy lángot.  Utána 
imával és egyperces csönddel 
emlékeztünk a sok külföldön élő 
magyarra, főleg azokra akik elcsatolt 
területeken nehéz körülmények közt 
élnek.  A Himnusszal zártuk.  
 

(Nádas Krisztina cst.) 


