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36. Évfolyam, 2017. Nyár

Jó munkát! Ismét jelentkezünk kedves olvasóinknál, hogy a téli számunk óta beszámoljunk arról, hogy mi történt az
elmúlt hónapokban. Megszerveztük a 61. Cserkészbált és a hagyományos Cserkészebédünket, nagyokat kirándultunk a
természetben, a központi Akadályversenyen kitűnően teljesítettünk és izgatottan készültünk a Nyugati Nagytáborra.
Lapzártakor pedig gőz erővel szervezzük a 62. Cserkésznapot, amire minden érdeklődőt és támogatót nagy szeretettel
várunk! Adományaikkal segíthetik munkánkat a mellékelt boríték használatával, illetve csekket postázhatnak a CSBK
címére: P.O. Box 6783, Cleveland, OH 44101. Köszönjük az eddigi megtisztelő támogatást! (A szerkesztőség)

Jól szórakoztak a 61. Clevelandi Cserkészbálon
2017. május 6-án este került sor a Cserkész Barátok Köre
szervezésében az idei clevelandi Cserkészbálra, amit immáron
61. alkalommal szerveztek meg kb. 200 érdeklődő jelenlétében.
A cserkészinduló eléneklésével vette kezdetét az est, majd
később a bált Szentkirályi Pál cscst., a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség vezetőtisztje nyitotta meg.
A bált megtisztelte jelenlétével az újonnan kinevezett
chicagói főkonzul is, dr. Bencsik Zita, aki örömmel és

A 61. Cserkészbál elsőbálozó lányok és kisérői.
barátsággal köszöntötte a clevelandi magyar közösséget, hiszen a
korábbi amerikai szolgálat teljesítése kapcsán már több itteni
magyart is megismert és mindig szeretettel jött ide akkoriban
New yorki vezető konzulként az itteni magyarokhoz.
Ugyanakkor, ahogy a főkonzul is megjegyezte, ezzel a baráti
szeretettel látogat továbbra is ide, a clevelandi magyar
közösségbe, de immáron, mint chicagói főkonzul.
A vendégek közt jelen volt Böjtös László clevelandi
tiszteletbeli konzul, Szentkirályi Pál cscst., KMCSSZ
vezetőtiszt, Bedy Balázs cscst. KMCSSZ III. kerületi elnök,
Pigniczky Eszti cscst., KMCSSZ vezetőképző vezetőtiszt és a
helyi cserkészcsapatok parancsnokai: Strober Ilona cst., Csajka
Tamás cst. és Kovács György cst.

Dr. Bencsik Zita, ahogy fogalmazott, “nem jött üres
kézzel,” hiszen a bál keretében adta át a Magyarország
köztársasági elnökétől, Áder Jánostól származó magyar
érdemrend ezüst keresztje kitüntetést Szentkirályi Endre cscst.nek. Endre több területen is értékőrző tevékenységet folytatott
több évtizeden át. Mint cserkészparancsnok erkölcsös és magyar
hagyományokat szerető fiatalokat nevelt; ugyanakkor több éve
már tagja az amerikai magyar tanárok szövetségének; több
szociológiai kutatást
végzett a clevelandi
magyarság életének
történelmi múltjáról,
illetve
közösségi
tevékenységeiről;
munkásságával
segített
Pigniczky
Réka cst.-nek az
1956-os
emlékfilm
elkészítésében, ami
az akkor elszármazott
magyarok emlékeit
dolgozza fel. Illetve
segítségére volt a
filmrendezőnek
az
Inkubátor
és
a
Megmaradni
című
filmek
összeállításában.
A
kitüntetett továbbra Szentkirályi Endre cscst. átveszi a
sem zárkózik el a
Magyar érdemrend ezüst keresztjét dr.
magyarságért
kifejtendő munkától, Bencsik Zitától.
hiszen épp most is
egy szociológiai kutatást végez a Cleveland és környékén élő
magyarok közt.
Ezen a kitüntetésen kívül, a több mint 40 éven át kifejtett
munkásságáért a Cserkészvezető Csodaszarvas Díjat adta át
Horváth Mihály CSBK elnök Kovács György cst.-nek,
Gyurinak, ahogy a cserkészek ismerik. A Csodaszarvas Díjat 25
éve, különböző kategóriákban ítélik oda azon lelkes
cserkészeknek, akik vezetőként vagy (folytatás a 2. oldalon)

Jól szórakoztak a 61.
Clevelandi Cserkészbálon
(folytatás az 1. oldalról)

önkéntes munkájukkal segítik és segítették a clevelandi magyar
cserkészet fennmaradását és zökkenőmentes működését. Ez a 25
év alatt immáron 67 cserkészvezetőnek ítélték oda. Gyuri 13
évesen érkezett az Egyesült Államokba és szinte már a
megérkezésétől mindig számíthattak a segítségére. Közel 40 éve
CSBK tag, tíz évig ő volt a Cserkészebéd főszakácsa, több
évtizeden át ő töltötte be a Cserkészbál hangmérnöké és fény
technikusi szerepét, több éve a Cserkésznap lacikonyhájának a
vezetője. De, mint vezető, főleg a gyerekekért szeret
munkálkodni – kirándulásokon, táborokban, akadályversenyeken,
jubileumi nagytáborokban, őrsvezető képző táborokban, és talán
legkedvencebben téli túlélési táborokban segíteni. Immáron 20

köszönték meg a jelenlegi
cserkészek az éveken át
tartó munkásságot. Ahogy
Horváth Mihály CSBK
elnök mondta, “a 65 éve
tartó clevelandi cserkészmunkának a leánycserkész
csapatok vezetésében 25
csapatparancsnoknak volt
része.” Ezen lelkes fiatal
lányok, majd asszonyok,
több éven át tudásukkal és
elhivatottságukkal
segítették a külföldi magyar
leánycserkészek
fennmaradását.

KMCSSZ Clevelandi
Leány Cserkészcsapatok
Parancsnokai
12. sz. II. Rákoczi Ferenc cscs.
1951 - Leányvezető
Shermanné Csűrös Mária

33. sz. Szilágyi Erzsébet lcscs.
1952 - Friedrichné Strada Mária
(Kelet oldali 34. lcscs. Rajpk.)
1955 - Dr. Várdyné dr. Huszár Ágnes
(Kelet oldali 34. lcscs. Rajpk.)
1957 - Dr. Várdyné dr. Huszár Ágnes
1958 - Tarjánné Bognár Ágnes
1960 - Szabóné Tarnay Márta
1962 - Dr.Várdyné dr. Huszár Ágnes
1963 - Csipkéné Hargittay Emőke
1964 - Friedrichné Strada Mária
1969 - Riedlné Payrits Paula
1970 - Csipkéné Hargittay Emőke
1971 - Friedrichné Strada Mária
1976 - Mészárosné dr.Vareska Andrea
1982 - Győri Zsuzsanna
1983 - Tóth-Bócsay Klára
1986 - Gyermánné Nagy Helga
1989 - Horváthné Gráber Judit
1991 - Rátoni-Nagyné Szőke Valéria
1997 - Torma Judit
1999 - Rátoni-Nagyné Szőke Valéria

Az est folytatásaképpen bemutatkoztak az
idei első bálozó leányok,
akiket az édesapák mutattak
be a clevelandi magyar
közösségnek, illetve ezt
követte az első bálozók
nyitótánca, amely alatt a
leányokhoz csatlakoztak a
fiatal kísérőik is. Az idei
első
bálozó
leányok
Balássy
Alexandra,
34. sz. Zrínyi Ilona lcscs.
Bogárdy Makaela, Lukács
1952 - Gaydánné Dolesch Melinda
Julia és Takács Veronika
1962 - Borosdyné Mód Erzsébet
voltak;
kísérőik
pedig
1969 - Thurner Klára
Balássy Sebestyén, Pál
1984 - Táborné Szabadkai Krisztina
1988 - Szentkirályiné Csia Judit
Gergely, Pigniczky Vajk
1994 - Linderné Patay Zsuzsi
és Yost André. Az első
1997 - Szabolcs Andrea
bálozók
nyitótáncát
2000 - Nádasné Ormay Gabriella
Solomonné Gulden Ilona
2005 - Pigniczky Eszti
tanította be, aki csodaszép
2011 - Szentkirályi Krisztina
koreográfiával lepte meg a
2013 - Hargitainé Lieszkovszky Ida
közönséget. Az est további
2014 - Stroberné Balássy Ilona
részében már a táncé volt a
főszerep, bálozhatott a
legfiatalabbtól a legidősebbig mindenki, akinek kedve tartotta. A
talpalávalóról pedig a Harmónia zenekar gondoskodott, akik
széles skálán játszottak keringőtől tangón át jó népzenéig
különböző dallamokat, így mindenki a kedve szerint
mulatozhatott. Éjfélkor a regös cserkészek csodaszép ruhájukban
a magyar királyi palotából származó hagyományos palotás
táncukat adták elő, ami után kinek kedve tartotta, elfogyaszthatta
az éjféli finomságot. A bál a szokáshoz híven hajnali kettő
magasságában ért véget. (Pethő Krisztina, Kőrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjas)

Kovács György cst., a CSBK “Csodaszarvas” díjazottja.
éve a 22. sz. Bessenyei György cserkészcsapat parancsnoka és
az elmúlt években a Fillmore, New York központi Sík Sándor
Cserkészpark igazgató helyettese. A fenti munkásságok is
mutatják, hogy méltán érdemelte meg a kitüntetést, amiért ez
úton gratulálunk és további jó munkát kívánunk a továbbiakra is.
A Cserkészbál ugyanakkor az évfordulók jegyében zajlott.
A két clevelandi cserkészleány csapat ünnepelte alapítási
évfordulóját. A 33. Szilágyi Erzsébet leány cserkészcsapat 60.,
a 34. Zrínyi Ilona leány cserkészcsapat 65. éves fennállását
ünnepelte. Ezen alkalommal a két csapat volt és jelenlegi
parancsnokainak szimbolikusan egy-egy csokor virággal

2

Kőrösi Csoma Sándor
nyomában az Aki-versenyen

Miután
megtalálták Kőrösi Csoma
Sándort a serpák
segítségével,
vissza
kisérték a táborhelyre
Indiában.
De
ott
letartozták
KCsS-t,
mint kém és az angol
főbíróság elé kellett,
hogy megjelenjen. Itt
az őrsöket szétválasztották, ahol a fele
védte KCsS-t, míg a
másik támadta, mint
kém.
Végül
ártatlannak
találták
KCS-t
és
így
elengedték.
Este
régimódi
székely
ünnepséget szervezett
KCsS az őrsöknek,
hogy megköszönje és
megünnepelje
a
magyarságukat. Folyt
a tea, ropták a táncot,
zengett a muzsika, és
még kürtöskalács is
volt.

Az idei KMCSSZ központi Akadályversenyen tizennégy
csapatból 33 őrs gyűlt össze a Sík Sándor Cserkészparkban 2017.
május 27-28-án, hogy megkeressék Kőrösi Csoma Sándort
(KCsS). A zászlófelvonás alatt kiderült, hogy KCsS elindult
felderíteni az őseink eredetét kelet Ázsiában úgy, hogy követi a
nyelvet, ami hasonlított a magyarra. Rendszeresen írt a híres
Magyar Tudományos Akadémiának (MTA), akik szponzorálták
az útját, de 1823-ban az utolsó levél Kalkuttából csak azt írta,
hogy északra indult, utána nyoma veszett. Ezért az MTA úgy
döntött, hogy elküldik az összes diákot, régészt, és nyelvészt
(őrsöket) Tibet irányába megkeresni a testvérüket.

2017 Akadályverseny
clevelandi eredmények
14. sz. Görgey Arthur cscs.
Cs. I. (10-12 éves fiúk):
2. helyezett - Vidra őrs
Pigniczky Vajk őv.
Balássy Krisztián
Nyári Dávid
Takács Dominik
Cs. III. (14-17 éves fiúk/leányok):
3. helyezett - Skorpió őrs
Yost Andre őv.
Karetka Levente
Pál Gergely
Somogyi Ferenc
Sundem József
Takács Sándor
Toldy Máté
34. sz. Zrínyi Ilona lcscs.
Cs. I. (10-12 éves leányok):

1. helyezett - Pingvin őrs
A
tábortűzre
Takács Veronika őv.
meghívott a Magyar
Dunay Jázmin
Tudományos
Halácsy Réka
Akadémia
két
Madzsar Emese
világhírű karmestert
Moya Gabriella
Olaszországból, akik
Varró Katalina
megbarátkoztak
Kőrösi
Csoma
Cs. II. (12-14 éves leányok):
Sándorral amikor ott
tanult olaszul. Ki hitte
3. helyezett - Orgona őrs
volna, hogy Giovanni
Balássy Alexandra őv.
és
Márió
szépen
Meland Ráhel
beszéltek
magyarul
Moya Nicole
még ha csak olaszul
Payne Emília
hadonásztak és egy
Sundem Réka
két népdalt ismertek.
Turoczi Kinga
A tábortűznél nem
volt szám hanem
Cs. III. (14-17 éves fiúk/leányok):
verseny a
három
altábor közt. Gyorsan
2. helyezett – Sas őrs
kellett fát szedni amíg
Szentkirályi Julia őv.
a közönség az Ég a
Fissel Anna
város-t énekelte. A
Halácsy Enikő
Cserkész I. megnyerte
Pigniczky Enese
a versenyt úgy, hogy a
Yost Anna
legmagasabb halom
fát gyűjtötték össze.
Csoportos futóverseny is volt, ahol egy tányér vízzel kellett futni
a tűz kőrül még a közönség az Által mennék én a Tiszán ladikon
népdalt énekelte. Fontos azt is tudni, hogy a világ első,
legnagyobb Elszaladt a krumplileves játék folyt, amin az egész,
300 emberből álló közönség vett részt. A tábortűznél persze
elénekelték Kőrösi Csoma Sándor kedvenc népdalát is — Boci,
boci tarka — oroszul, franciául, spanyolul, lengyelül és németül.

Cs. I., 1. helyezett: 34. sz. Zrínyi Ilona lcscs., Pingvin őrs
A Cserkész I. pályát Nádas Tas cst., törzsvezér, sikeresen
vezette a clevelandi gardájával együtt. Itt a cserkészek Tibetben
egy kincs kereső pályán vettek részt, ahol több mint 40 próba és
állomás volt amiből lehetett választani a Sík Sándor cserkészpark
környékéről. Mindegyik helyen volt egy rejtvény, ami segített az
őrsnek megtalálni KCsS-t. Egy vándor zenész állomás is volt,
ahol szívesen dúdoltak egy nótát, ha a cserkészek rájuk találtak.
Azt hisszük, hogy Szélpál Károly cst., Hokky István fncs. és
Muhoray Gyuri st. még most is vándorolnak az erdőben.

Bátran mondhatjuk, hogy az idei központi Akadályverseny
nagy élmény volt mind a cserkészeknek, mind a vezetőknek.
(Nádas János cst.)

Tanácskoznak a Magyar Tudományos Akadémia tagjai.
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“A kolbászos kirándulás”
Az idei téli kirándulást a Windsor, Ohio-ban található 4-H
Camp Whitewood-ban tartottuk 2017. február 3-5. között. A
szomszéd terület védett, ahol őserdő, palakő sziklák, vízesések és
rengeteg vadak vannak. Kitűnő időjárást fogtunk ki, sütött a nap,
kék volt az ég és lábszárig ért a hó. Este csillagos égre
nézhettünk fel. Összesen 80 kiscserkész, cserkész,
vándorcserkész és vezető vett részt a péntek estétől vasárnap
délig tartó kiránduláson. Péntek este farsanggal kezdtük a
programot amire a legkisebb kiscserkészek is meg voltak hívva.
A kirándulás keretmeséje a Holló Jankó című mese volt.
Holló Jankó egy szegény legény volt, aki szerencsét ment
próbálni. Útközben találkozott és megsegített
egy hangyát, egy hollót
és egy halat és ennek
fejében ők adtak neki
egy-egy sípot, hogy
hívhassa majd őket, ha
szüksége lesz rájuk. Egy
királyhoz
szegődött
szolgaként Jankó, aki
lehetetlen
feladatokat
adott neki, de az állatok
segítségével meg tudta
oldani azokat. Mivel
Jankó olyan ügyes volt,
a király férjhez adta
volna Jankónak az egyik
királylányt, fél királyságát, és három szekér aranyat. De Jankó
csak a három szekér aranyat vette magához, mert haza akart
menni a szüleihez. Ezt a mesét mind a kiscserkészek mind a
cserkészek nagy beleéléssel oldották meg a hétvége folyamán.

következők voltak: természetjárás, forgószínpad a hóban, népdal
tanulás, népi játék, bábszínház, kézügyesség, szánkózás,
csatázás, gyertyaháború és mise. Mezei András atya fncs.
szombaton csatlakozott hozzánk.
Ami különleges volt a többi kiránduláshoz képest az az
volt, hogy Szabó Ági és Mester Márk vendég tánctanárok is
érkeztek Magyarországról. Együtt töltötték velünk a szombati
napot, táncot tanítottak külön-külön minden korosztálynak, majd
a királynak szombat este bemutatót tartottak.
A cserkészkorosztály is örült a forgószínpadnak, ahol
csomózással, hóban tűzrakással és kukorica pattogtatással, víz
szűréssel és becsléssel foglalkoztak. A konyhában Tábor Tamás
és Strober László remekeltek. Azért neveztük el „kolbászos
kirándulásnak,” mert minden étkezésnél volt valamilyen kolbász.
(Pigniczky Eszti cscst.)

Elképesztő verseny volt az idei
clevelandi vezetői hétvégén

Csajka Tamás cst. játszotta a királyt, Szigeti Mátyás st.
játszotta Holló Jankót, míg Ország Andrea őv., Gyermán
Mónika st. és Bajusz Lexi cs. játszották a királyleányokat.
Chmielewski Emese st. szervezte a kirándulást annak ellenére,
hogy egy távoli egyetemen tanul. A kirándulást rábízta több
vezetőre, de Pigniczky Keve segédtisztre esett a program
koordinálása és levezetése. Óriási vezetői gárda vett részt, így
minden terv meg is valósult.

2017. január 6-8. között ismét Györky Judit cst. szervezte
meg a Vezető továbbképző hétvégét a clevelandi körzet számára.
Csodálatra méltó, hogy ennyi év után, még mindig újabb és
érdekesebb ötletekkel tud előállni Judit. Most “Az elképesztő
versenyt” szervezte meg az őrsvezetőknek és segédtiszteknek.
Felnőtt vezetőket hívott segítségül, akik állomásokon segítettek
vagy sofőrködtek.
Minden állomásnál volt
feladat, amik elvégzése után
kaptak egy borítékot, amiben
benne volt az, hogy mi lesz a
következő állomás, amit a
térképen meg kellett találni,
hogy elmehessenek oda.

A farsangi mulatságot a királyi udvarban tartották meg.
Érkezéskor mindenki bemutatkozott, majd volt kézügyesség,
ügyességi verseny, népi játék, csillagászat, kiszámoló tanulás,
uzsonna, tánc és népi játék. Szombaton a programok a

A versenyen kívül több
csapatépítő játék is volt.
Önismereti teszt és eszmecsere
volt arról, hogy a csapatoknál
milyen
típusú
személyek
vannak és hogyan tudnak jól
együttműködni. Népi játékokat
felvettünk videóra Molnár
Zsolt segítségével, hogy azokat
a kis filmeket majd feltehessük
a szövetség honlapjára, hogy az Állomás a Kossuth szobornál.
alakuló csapatoknak segítsünk
anyaggal. Este villamossal mentünk a belvárosba korcsolyázni,
utána pedig magyar népmesékkel kapcsolatos társasjátékot
játszottunk. Vasárnap reggel készültünk az ifjúsági misére, ahol
énekeltünk és felolvastunk. (Pigniczky Eszti cscst.)

Bábszínház előtt a király felvezeti Holló Jankó meséjét.
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Finom és szórakoztató
Cserkészebéd a tél közepén

hangvételű
támogatást vehettek át
most, de mivel sokba
kerül a gyengélkedő
újraépítése,
így
tovább is folytatódik
a gyűjtés.

A clevelandi cserkészcsapatok és a csapatok fenntartó
testülete, a Cserkész Barátok Köre (CSBK), a szokásos
cserkész ebédjét 2017. február 26-án tartotta a Szent Imre
templom dísztermében. Az eseményen a cserkészeken kívül
nagyon sok érdeklődő vett részt, ahol háromszáznál is többen
voltak jelen, így nem csoda, hogy mondhatni zsúfolásig megtelt a
templom díszterme.

Egy tartalmas
délutánban volt része
annak, aki részt vett a
cserkészek ebédjén.
Felemelő érzés volt
látni,
hogy
a
dísztermet mind a
cserkészet
iránt
elkötelezett idősek, Csibi Loránd átadja a Bocskai Rádió
fiatalok, gyermekek $2,000-os adományát Nádas Krisztina
töltötték meg, hiszen cst.-nek.
a
szülőföldtől
elszakadva különösen
fontos szerepet tölt be a nyelv, a hagyományok és az igaz értékek
megőrzésében a cserkészet. Kívánunk továbbra is ehhez „Jó
munkát!” (Pethő Krisztina, Kőrösi Csoma Sándor Program
ösztöndíjas)

Az idei ebédet az újonnan megválasztott CSBK elnöke,
Horváth Mihály cscst. nyitotta meg köszöntő szavaival,
melyben háláját fejezte ki a jelenlévőknek, a támogatóknak, hogy
fontosnak tartják a cserkészetet és annak fennmaradását itt, a
diaszpóra magyarság körében is. A köszöntő szavak után
kezdődhetett a finom falatok elfogyasztása, amelyek Tábor Kiki
cst. és Györky Judit cst. irányítása alatt készültek el majd sok
szorgos cserkész hathatós és gyors kiszolgálásának köszönhetően
fogyaszthatott el a tisztelt vendégsereg.

Petőfi szobrot koszorúztak
1848-ra emlékezve
Az Egyesült
Magyar
Egyletek szervezésében 2017.
március 11-én emlékeztek meg a
clevelandi magyarok az 1848-as
szabadságharcra. A belvárosi
könyvtár
harmadik
emeleti
termében koszorúzásra került az
ott
lévő
Petőfi
Sándor
mellszobor.
A
koszorút
elhelyezte Rátoni-Nagy Valéria
st., az EME elnök asszonya, aki
egyben a 33. sz. Szilágyi
Erzsébet felnőtt cserkészcsapat
parancsnoka, és Dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám a chicagói
konzul, kb. 100 vendég jelenlétében.

A cserkészek arról is gondoskodtak, hogy megmaradásuk
fontosságának létét és komoly szerepét is indokolják. Így az
egybegyűlteknek örömmel mutatta be Cleveland Körzet
Parancsnoka Mészáros Andrea cscst. a 16 újonnan kiképzett
vezetőket. Az új vezetőknek gratulálunk és lankadatlan
lelkesedést kívánunk a felelősségteljes munkához!
Az ebéd során adták át a CSBK részéről a Cserkészvezető
Csodaszarvas Díjat is. Az idei év kitüntetettje Táborné
Szentkirályi Bea cscst., aki nemrégiben adta át a CSBK
elnökségi tisztségét, de emellett vagy még inkább ezen kívül is
kiemelkedően fontos munkát végzett főképp a clevelandi
cserkész életben és azt meghaladva
is.

Csodaszarvas Díjas
Tábor Bea cscst.

A
Nemzeti
zenekar
március

programban szerepelt Veres Sándor Petőfi Sándor
dal szavalata, a Magyar Adventista Templom ifjúsági
koncertje, a 14-es és 34-es cserkészcsapatok 1848.
15. megemlékezése, Hargitai István Petőfi Sándor
Föltámadt a tenger
szavalata, és a 30 tagú
Clevelandi Magyar
Egyházak Kórusának
koncertje. Az ünnepi
beszédet
Dr.
Márkusfalvi-Tóth
Ádám mondta. A nívós
program a kórus és
zenekar
Vörösmarty
Mihály
Szózat
előadásával
és
a
magyar Himnusz közös
Dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám és
eléneklésével záródott.
Rátoni-Nagy Valéria st.
A program után a
terem előszobájában állófogadás volt mindenki részére ahol
finom pogácsák és sütemények kerültek felszolgálásra.
(Horváth Mihály cscst.)

Az
ebéd
folytatásában
átadásra került az a “szerény”
adomány is, amelyet a Sík Sándor
Cserkészpark gyengélkedőjének
újraépítésére szánt a Bocskai
Rádió
és ennek érdekében
előzőleg egy gyűjtést is szerveztek
egy előadó est keretében még
januárban. A $2,000-os adományt
Csibi Loránd adta át a Bocskai
Rádió részéről Nádas Krisztina
cst.-nek, aki a KMCSSZ pénzügyi
alapjának
ügyvezető
elnöke.
Miután a KMCSSZ nevében
hálásan megköszönte az ügyvezető
elnök az adományt, felhívta arra a
figyelmet, hogy bár egy nagyobb
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Húsvéti locsolás cserkészmódra
Húsvét hétfőn, 2017. április 17-én, a hagyományainkhoz
híven, megtartottuk a cserkészkorosztálynak a húsvéti locsolást.
Este 7-kor gyűltünk
össze a Cserkészháznál.
Népi játékokkal nyitotta
meg
Szentkirályi
Hanna st., a locsolás
szervezője,
a
foglalkozást.
Majd
kimentünk a Cserkészház mellé, hogy a fiúk
meglocsolhassák
a
lányokat.
A lányok kihúzták
a fiúk neveiket sorra
egy kis kosárból. Az a
fiú elmondta a versét,
“Szabad-e locsolni?”
majd húzott egy másik
kosárból egy locsolási
módszert és meglocsolta a leányt. A fiúk kölnivel, kis kanálra
való vízzel, merőkanálra való
vízzel, pohárra- vagy lavórravaló vízzel locsolhatták meg a
lányokat. Szerencsére nem
fordult elő a lavóros locsolás,
mert elég hűvös volt. A
lányok hímes tojást adtak a
fiúknak cserébe egy versért.

Esik eső, zúg a malom…
...holnap lesz a lakodalom!
A clevelandi Regös cserkészek az
idei regös táborukat Kalotaszeg
jegyében tartották meg március
10-12. között a Cserkészházban.
Chmielewski Erika st. és
Gyermán Mónika st. vezetésével
a regösök nagy lelkesedéssel
beleélték magukat a falusi életbe.
Kalotaszegi énekeket tanultak,
illetve
előadásokat
hallottak
Kalotaszeg
elhelyezkedéséről,
hagyományairól, templomairól, és
a házak kidíszítéseiről.
A
kalotaszegi
népviselet
a
legszínesebb a magyar viseletek
között, így időt fordítottak a híres
írásos hímzésre is. Nádas Andrea
st. és Nádas Tas cst. kazári táncot
tanítottak. Pigniczky Bendegúz st. kalotaszegi legényest
mutatott be, míg Szentkirályi Hanna st. a hajfonással
foglalkozott. Köszönjük Mezei András atya fncs. részvételét!
Utána pedig nagy lakodalmat csaptunk finom tortával. Nagyon jó
volt a hangulat! Éljen az ifjú pár! (Gyermán Mónika st.)

Mezei András atya
fncs. is meglocsolta az összes
lányt,
illetve
a
mezei
virágokat, szentelt vízzel. A
locsolást követte egy kis
falatozás, néptánc és játék.
(Pigniczky Eszti cscst.)

Kcs.-ek tojáskeresésen voltak
A tojáskeresést Nagyszombat reggel, 2017. április 15-én,
tartották és kb. 25 kiscserkész és kis testvérük vett részt. Eleinte
jó idő volt, de aztán elkapott minket az eső. A gyerekek ügyesen
befejezték a kézügyességet és utána időt töltöttünk népi
játékokkal. A hangulat nagyon jó volt. A gyerekek élvezték a
tojáskeresést és mindenkinek bőven jutott az uzsonnából és a
csokiból is. (Kósa Karina cs.)

Mezei András atya fncs., a Szt. Imre plébánia adminisztrátora,
is kedvet kapott a húsvéti locsoláshoz.
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„Éhes a banda!”

„Achtung, baby!”

Úgy tűnik, hogy Szendrey János st. mindig tömegnek
főzött. Szendrey Ferenc és Erzsébet otthonában minden étkezés
egy kihívás volt. „Fogalmam sincs, hogy kell egy ember számára
főzni,” mondja Janó komolyan. „Amikor az édesanyád napi 27
adag ételt tálal, korán megtanulod, hogy kell az ételeket, illetve a
költségvetést elkészíteni,” magyarázza Janó. Az e féle korai
edzés és „a cserkész ahol tud
segít” hozzáállásból kiindulva
érthető, hogy Janó miért lett
tábori
szakács.
Daróczy
Péter
fncs.
2004-ben
megkérte Janót, hogy jöjjön el
egy cserkésztáborba főzni és
azóta Janó vagy segített, vagy
fő szakács volt kb. 13-14
csapattáborban vagy hétvégi
portyán.

A 14. sz. Görgey Arthur cscs. néhány felnőtt tagja és
hozzátartozói idén februárban az osztrák Neukirchen am
Grossvenediger-ben találkoztak. Muhoray Gyuri, Gulden Juli,
Moore Tomi, Duna Kristóf, Hokky István, Balássy András,
Nádas-Tausz Kati, Nádas János és Strada Pál együtt síeltek,
szánkóztak és élvezték egymás társaságát. „Achtung, baby” volt
a jelszavuk. Hálásak lehetünk a KMCSSZ-nek az ilyen életre
szóló barátságokért. (Gulden Julianna cst.)

Janó megközelítése egy
tábor számára alapvető, de
bizonyított.
Először
is,
Szendrey János st. és felesége,
csakúgy,
mint
a
Marilyn.
katonaságban,
egy
cserkészcsapatot a gyomra
fűti. „Egy kis többlet erőfeszítéssel nagy különbséget tudok tenni
egy étkezésben, ami egy boldog cserkészt és remélhetőleg egy
simább tábort eredményez.” Másodszor, egy tábor működtetése
elég komoly munkát jelent a parancsnoknak. „Megpróbálok a
táborparancsnok válláról levenni egy gondot. Arra törekszem,
hogy a nap egyik pozitív élménye az étkezés legyen.” A
harmadik, egyszerű étkezési szabályok: tojás nincs kétszer
egymás után; egy főétel csak egyszer szerepelhet a heti étlapon;
portya előtt jól esik sokat enni; legalább egy különleges főétel
legyen a heti étlapon, pl. taco saláta, csirke marsala, stb. De nem
maradhatnak ki a hagyományos magyar ételek sem — gulyás,
lecsó és paprikás csirke.

Tavaszköszöntő kirándulás

Az évek során Janó szerint a gyerekek megváltoztak, de az
igények lényegében ugyanazok. „Napjainkban a gyerekek ízlése
sokkal kifinomultabb — a kivi, az avokádó most már része a
mindennapi étkezésünknek és így a táborban is találhatók. Ezen
kívül ügyelni kell az allergiákra, és néha még a tábor
keretmeséjéhez is igazodnunk kell.” Az előkészítés, főzés,
higiénia, hűtés, stb. nem változott. „Egy 40 fős tábor
gyakorlatilag 800+ ételadagot jelent. Ezt nem tudnám teljesíteni
a parancsnokok, a konyha csapat és természetesen a feleségem,
Marilyn, bátorítása és segítsége nélkül. Szerencsés ember
vagyok.”

Idén május 12-13.-án a cserkésztanyán készültünk az
Akadályversenyre egy tavaszi kirándulás keretén belül.
Forgószínpad, rohampálya, őrsi főzés, akadálypálya és
kézügyesség mellett jól szórakoztunk körülbelül 45-en. Az
alapos felkészülésnek meglett az eredménye a központi
Akadályversenyen! Lásd a 3. oldalt. (Gyermán Mónika st.)

Arra a kérdésre, hogy a legnagyobb kihívás a mai napig mi
volt, Janó mérlegel, de aztán könnyen utal a 2015-ös KMCSSZ
Jubitábor lakodalomra. A lakodalom a 10-napos Jubitábor
csúcspontja volt. „Arra kellett számítanunk, hogy 1,100 cserkészt
és vendéget kell vendégül látnunk a tábor záróeseményén —
csajka, evőeszköz és ülőhely nélkül. Sikerült egy órán belül
finom, laktató vacsorát felszolgálnunk — a mosolygó arcok, a jó
kedv és a bókok volt a jutalmunk.”
Szendrey Janó tökéletes példa arra, hogy mit jelent
cserkésznek lenni. A clevelandi cserkészek, illetve a Szövetség
szerencsések, hogy sajátjuknak mondhatják. Szeptember 3-án a
Deutsche Zentrale alagsorában lesz elérhető az új munkakörében,
hiszen a Cserkésznap konyha felügyeletét idén átveszi
Megyimóri Marika és Jánostól, akik több, mint 10 éven
keresztül vezették. Ha találkoztok Janóval, ne felejtsétek
elénekelni az „Éhes a bandá-t…” Ezt a dalt mindig nagyon
viccesnek találta. Csak így tovább! (Muhoray György st.)
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„Krumpli! Héja! Krumpli! Héja!
Krumpli! Héja, Héja, Héja!”

esélyt adott arra, hogy valamit visszaadjunk a cserkészetnek, de
az új és visszatérő barátságokra nem számítottunk,” mondja
Marika büszkén. Megyimóriék 2016-ban vezették utoljára a
Cserkésznapon a konyhát. Úgy érezték, hogy eljött az idő, hogy
egy új generációnak átadják a munka örömét. A clevelandi
magyar
közösség
hálás
az
elkötelezettségükért
és
szenvedélyükért. Köszönjük meg tehát mindenképpen úgy, hogy
„Krumpli! Héja!...” (Muhoray György st.)

„Krumpli! Héja!” lehet egy csatakiáltás a jól elvégzett
munkáért vagy két szakács automatikus válasza, amikor mély
álomból ébresztik őket. Megyimóri Marika és János esetében
valójában mindkettő. Több, mint 10 éven keresztül, Marika,
Jancsi és csapatuk örömmel és nagy tudással vezették a
Cserkésznapi konyhát.

Elhunyt Dolesch Mária cscst.

Miután éveken keresztül vezették a Szt. Imre plébánia
konyháját, illetve Madzsar Erzsi néninek segítettek a
Cserkésznap konyháján, Györky Jóska annak idején megkérte
Megyimóriékat, hogy
vegyék
át
a
Cserkésznapi konyha
feladatait. „Gyorsan
rájöttünk, hogy a
legtöbb
Cserkésznapra érkező vendég
a
hagyományos
magyar
ételekre
vágyik, amiket a
nagymamák és az
édesanyák
asztalaiknál ettek,” mondja
Marika. „Nekünk egy
tipikus Cserkésznap
100 fej káposztával
kezdődik,
hogy
azokból 1,100-1,300
darab töltött káposztát
készítsünk,
majd
Megyimóri János (jobb oldalt) és
jöhet a 300-400 font
felesége, Marika (balról második).
csirke, 100 font liszt,
150 font krumpli, 500
-600 debreceni és így tovább. A főzés a Cserkésznap-előtti
csütörtökön kezdődik, a hétvégén folytatódik, és vasárnap este 10
órakor fejeződik be, amikor az utolsó edény el van mosva.”
Marika lányuk segítségével elkötelezett csapatot gyűjtöttek
össze. „Egyszerűen vezetett a nagy busz, de Gulden Kati,
Györky Nyuszi, Falk Miki és fia Krisztián, Tóth Bence,
Skerlán-Viiberg Marika és számtalan mások segítségével nem
ment volna,” hangsúlyozza Marika. „A Cserkésznapi konyha

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dolesch Mária cscst., a
34. sz. Zrínyi Ilona lcscs. hűséges tagja, életének 78. évében
visszaadta a lelkét Teremtőjének. Nagy veszteség a clevelandi
magyarság számára, mivel egy olyan asszonytól és
cserkésztestvértől kell elbúcsúznunk, akinek szíve-lelke volt az
itteni magyarság, akár a cserkészeten belül, akár a Szt. Imre
közösségében.
A
Gondviselés
megáldotta
négy
csodálatos
gyermekkel: Gyuszi, Gyuri, Milli és
Laci-val, az utóbbi gyermeke, Laci, 40
éves korában költözött az örök hazába.
Nagyon szerette az unokáit: Natália,
Kristóf, Zalán és Zsófit, akik nagy
boldogságot jelentettek számára. A
clevelandi cserkész-, illetve Szt. Imre
közössége és mind azok, akik ismerték
Mária
nénit
imádkozunk
örök
nyugalmáért. (Mezei András atya fncs.)

62. Clevelandi Cserkésznap!

Minden hónap első vasárnapján du. 3 órától
hallgassák a clevelandi cserkészcsapatok
rádióját, WJCU 88.7 FM

Mária lelkes cserkészvezető volt.
A 34-eseknél hamar kitűnt vezetői tehetsége. Rendkívüli
tábortűzvezetői készségével is elismerést nyert. Minden rábízott
vezetői beosztásban jeleskedett, amire a központi vezetés is
felfigyelt. Ennek révén több szövetségi megbízatást is kapott és a
Szövetség Intéző Bizottságnak is több éven át tagja volt. Számos
csapat-, körzeti-, központi- vezetőképző-, valamint jubileumi
táboron vett részt, mindig mint vezető, illetve kiképző. A
cserkészet szolgálatáért a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
legmagasabb kitüntetését is kiérdemelte — a Jó munkát! Telekiemlékérmet — amit még 1970-ben vehetett át. Legutoljára az
1989-ben tartott Pax-Ting Emléktábor szervezésében és
levezetésében vett részt. Ez a nagyszabású rendezvény az 1939ben tartott első leánycserkész világtalálkozó 50. évfordulójának
emlékét ünnepelte. (Fischer Viktor cscst.)

Vasárnap, 2017. szeptember 3.

Magyar ételek, zene, szórakozás!
German Central Park
7863 York Road | Parma, OH
Részletek: www.csbk.org

A honlapon mindig elérhető a legfrissebb beszámoló!
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