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Jó munkát! Ismét jelentkezünk kedves olvasóinknál, hogy a nyári számunk óta beszámoljunk arról, hogy mi minden
történt az elmúlt hónapokban. Clevelandi cserkészeink tavaly nyáron megjárták a Vad Nyugatot, megszerveztük a 62.
Cserkésznapot, Regös cserkészeink részt vettek az első Észak-amerikai táncház találkozón, fejet hajtottunk az 1956-os
hősök emléke előtt és szófogadó cserkészeinket meglátogatta a Mikulás. A CSBK idén ünnepli 60. évfordulóját.
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)

Clevelandi cserkészek Xántus János nyomában
A Xántus János Nyugati-parti
Nagytábor tavaly július 1. és 9.
között a kaliforniai Sierra Nevada
hegységben található Badger Flat
táborhelyen,
Huntington
Lake
mellett került megszervezésre. A
tábor Xántus János – etnológus,
természettudós, utazó, néprajzkutató
és szabadságharcos — után lett elnevezve, aki életének egy
részét Kaliforniában töltötte. Kettős — magyar és amerikai —
állampolgársága volt. Az első Nyugati-parti Nagytábort 1977ben szervezték Oregonban, a következőt szintén ott, 1987-ben.
Viszont 1992 óta öt évente szervezik meg vagy Kaliforniában
vagy Kanadában a tábort. A 2017. tábor témája: Megismerkedni
és közelebb kerülni a természethez. Körülbelül 50 clevelandi
cserkész vett részt a táboron. Legtöbben vonattal utaztunk
Clevelandból, ami önmagában is nagy kaland volt: óriási
hegyeken, illetve rettenetes síkságokon haladtunk át miközben
vígan népdalokat énekeltünk és kártyáztunk.

A reggeli zászlófelvonásokon bepillantást kaptunk Xántus
János mindennapjaiba — a Los Angeles-ből érkező
táborparancsnok, Kass Pál cst., Xántus életéről mesélt és, hogy
hova járt és mivel foglalkozott amerikai tartózkodása alatt.
Ehhez hozzájött az, hogy csodálatosan szép körülmények közt
zajlott a 8-napos tábor, így igen közel érezhettük magunkat Isten
teremtéséhez. Különleges érzés volt reggelente tiszta, éles, hegyi
levegőre ébredni, majd izgalmas cserkész programokon részt
venni. Érdekesebbnél érdekesebb programok voltak a tábor ideje
alatt, például íjászat, tábori népijáték, népdal verseny, esti
számháború, kézügyesség és építkezés. Véleményem szerint, a
legjobb program az esti számháború volt. A tábor egyik
fénypontja az volt, amikor mindannyian kirándultunk a
Yellowstone National Park-ba. Olyan természeti csodákat
láttunk, mint például Bridal Veil Falls és Half Dome Rock. Ez
egy egész napos kirándulás volt, ahol végig fantasztikus
természeti csodákat láttunk. A tábor egy felejthetetlen élmény
volt mind mindenki számára. Biztos vagyok benne, hogy
visszatérünk. Ezért járunk cserkészetre, és ezért küldjük
gyermekeinket cserkészetre — mert ilyen lehetőség nincs még
egy. (Pigniczky Bendegúz st.)
A CSBK összesen $12,500 dollárral járult hozzá a clevelandi
Cserkészek útiköltségeihez, illetve a tábordíjukhoz.

Legkisebb cserkészeink
Mátyás királlyal tanyáztak

szükséges tudást. A természet közelsége és az esti tábortüzek
hangulata gazdagítják a tábor élményeit. A tábor ideje alatt
kialakult baráti kapcsolatok egy életre szólnak,” folytatja
Krisztina.

A kiscserkészek nyári táborát tanyázásnak nevezzük. A
kiscserkészek igénye azt kívánja, hogy mind a portyán, mind a
tanyázás során házban aludjanak, ne sátorban — ez különösen
igaz az első alkalommal tanyázókra, a legfiatalabbakra. A
tanyázás rövidebb, mint egy cserkésztábor. Általában 4-6
éjszaka, és a napirendjük is más: mindenképp igénylik a délutáni
pihenőt, és alvásigényük is nagyobb.

Megtudtuk a San Franciscó-i Tóthné Kollár Katalin cst.,
iskolaigazgatónőtől, hogy a gyermekek között vannak, akiknek
családja nemzedékekkel ezelőtt hagyta el a Kárpát-medencét.
Sokuknak ez a tábor jelenti az egyetlen lehetőséget, hogy
magyarul beszélő közösségben töltsenek hosszabb időt. A tábor
ily módon fontos szerepet tölt be a diaszpórában élő magyarság
körében. „A magyar nyelvi készségek fenntartása és a magyar
kultúra iránti érdeklődés felkeltése egyaránt fontos szerepet
játszik céljaink között,” mondja Katalin. „Hálás szeretettel
gondolunk mind azokra, akik ötven éven át fáradoztak azért,
hogy a magyar származású gyermekeknek lehetősége legyen az
anyanyelv ápolására. Ígérjük, hogy a hagyományokat folytatjuk,
és a programot tovább fejlesztjük.”

A
clevelandi
cserkészcsapatok
kiscserkészei
tavaly
június 11. és 15. között
a Hinckley, Ohio-ban
található
Brooklyn
Exchange Cabin-ban
tanyáztak. Ugyanis, a
gömöri nemes urak
vizitációba
hívták
Mátyás
királyt és
népének kedvenceit — a
kiscserkészeket! Mátyás
királyt szolgálták a
Ügyességi játék a tanyázáson.
tanyázás keretén belül,
így kiscserkészeink is
megtapasztalhatták az igazságos viselkedés fontos-ságát.
Nagyon jól erezték magukat a kicsik, hiszen a tanyázás alatt
végig hétágra sütött a nap és sok izgalmas program volt: kunyhót
építettek, vízi sportoltak és tábortűzön is voltak. Nagy volt az
érdeklődés — összesen 45 fiú és lány kiscserkész és 20 vezető
vett részt. (Gyermán Mónika st.)

Reméljük, hogy diákok és tanárok — minél többen
visszatérnek 2018. júliusban. Az idei iskolatáborra (2018. július
7-21.) a www.iskolatabor.org honlapon keresztül már most is
lehet jelentkezni! (Gulden Julianna cst.)

Szt. István nap Cleveland-ben
A clevelandi Szent Imre Egyházközség plébánosa, Mezei
András atya fncs. egyik álma valósult meg, amikor a 2017.
augusztus 19-20-i hétvégén nagyszabású Magyar Fesztivállal
ünnepeltük országalapító királyunk, Szent István emléknapját.
Kettős célja volt ennek: hogy ismertessük magyar kultúránkat
vendégeinkkel és, hogy mi magunk jobban elmélyülhessünk
kulturális hagyományainknak nem csak őrzésében, de
megélésében is.
A nap folyamán több mint
ezer vendég fordult meg.
A
vendégek szórakoztató élő zene
mellett megismerkedhettek a szép
magyar népművészettel is, a
bazárasztal sokféle magyaros
kerámia, hímzés és egyéb
kiállított és eladásra is szánt
tárgyakon keresztül úgy, mint a
Regös cserkészeink szebbnél
szebb előadásán keresztül. A
magyarországi
Holdviola
együttes
népdal
koncertje
nyújtott felejthetetlen szép zenei
Mezei András atya fncs.
előadást.
Vasárnap reggeli
Szentmise és agapé zárta a
sikeres Szent István napi clevelandi magyar fesztivált. A
cserkészek kivették részüket a nehéz munkába és Györky Judit
cst. a nap eseményeinek koordinálásában. Külön köszönet illeti a
szponzorokat,
akik
anyagi
hozzájárulásukkal lehetővé tették
az esemény kivitelezését.

50 éves lett a KMCSSZ Nyári
Magyar Iskolatábor NY-ban
Tavaly júliusban ötvenedik alkalommal érkeztek
gyermekek a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ)
Nyári Magyar Iskolatáborba. Észak-Amerika különböző
pontjairól jöttek Bostontól Ottawáig azért, hogy a Fillmore, New
York-ban található Sík Sándor Cserkészparkban jól tervezett,
mozgalmas programok során észrevétlenül gyakorolják a magyar
nyelvet.

Az 50. Iskolatábort a honfoglalás és a korai magyar
mondák kerettörténetei tették színesebbé, emlékezetesebbé. A
gyermekek a korszak sokoldalúságát, különböző részleteit
ismerhették meg a kézműves programok, a táncház, a viselet, és
a tábortüzek által. „A Nyári Magyar Iskolatábor lényege, hogy a
gyerekek játszva tanuljanak magyarul,” mondja a clevelandi
Walter Krisztina st., táborparancsnok. „Ne diáknak érezzék
magukat, hanem szórakozva, táborozóként sajátítsák el a

Tanultunk Szent Istvánról,
büszkélkedhettünk a nem-magyar
vendégeinknek magyar kulturális
hagyományainkkal, népdal és
néptánc
kincseinkben
gyönyörködtünk, táncoltunk, jót
mulattunk, lelkileg elmélyültünk
és mindenek felett éreztük azt az
összefogó erőt, ami a mi
magyarságunk.
Jó
munkát!
(Pellerné Ildikó cst.)
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Hatalmas vendégsereg a 62.
clevelandi Cserkésznapon
A clevelandi magyarság számára, szeptember első
vasárnapja össze fonódott a méltán híres Cserkésznappal.
Tavaly szeptember 3-án a Cserkész Barátok Köre (CSBK) 62dik alkalommal rendezte meg e nemes eseményt a Parma, Ohioban található German Central Park-ban. Több, mint 3,200
látogató volt kíváncsi a Cserkésznapra, de nem csak
Amerikából, hanem Kanadából, a Kárpát-medencéből és
Brazíliából is érkeztek a vendégek.

A vendég cserkészek is beálltak segíteni az ételosztással.

A zászlófelvonás még borús
időben kezdődött, de a cserkészek vidor
hangulatban előadott Süss fel, Nap!
gyermekdal
éneklésével
sikeresen
előcsalogatták a Napot a felhők mögül.
A zászlófelvonás után Horváth Mihály
cscst., a CSBK elnöke és a fesztivál
főszervezője, átadta a Csodaszarvas
Cserkészvezető és a Cserkészbarát
díjakat. Posztumusz díjat kapott
Stanley Harris
Harrisné Szőke Vera st. kiváló
munkájáért, mellyel hosszú éveken át a
cserkészetet vezetőként támogatta. Továbbá díjat kapott Vera
özvegye és a cserkészek jó barátja, Stanley Harris is kimagasló
támogatásáért. A rendezvény színvonalát emelte jelenlétével
Lendvai-Linter Imre, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
(KMCSSZ) elnöke és Dala Irén cst., a KMCSSZ III. Kerület
(USA) parancsnoka.

Miközben felnőttek és gyerekek tömték a bendőjüket, a
clevelandi Cserkész Regös Csoport több alkalommal fellépett
és különböző néptánc stílussal szórakoztatta a közönséget. A
táncbemutatók két helyszínen is folytak, így akik nem szerettek
volna lemaradni a gyimesi-, se a szatmári-, se a kalocsai táncról,
nem is kellett lemondaniuk róluk. Fél óránként újabb
előadásokkal kápráztatták el a közönséget, nem csak
tánctudásukkal, hanem gyönyörű népviseleteikkel is. Akiknek
megtetszett a stílus, ingyenesen részt vehettek a néptánc
tanításon a nagy teremben.

11 órakor párhuzamosan kezdetét vette a Szentmise és az
Istentisztelet. A Szentmisét Mezei András atya fncs., a Szent
Imre római katolikus templom adminisztrátora tartotta. Az atya
prédikálásában éltette a külhoni magyarság kulturális életének
gazdagságát, mellette a lelki gazdagság fontosságát is
hangsúlyozta. Az Istentiszteletet Nt. Tamásy Éva, a
Nyugatoldali Magyar Evangélikus Templom lelkésze vezette.

A férfiak és fiúk nagy örömére a magyar sportág
legkedveltebb műfaja, a foci sem hiányozhatott a palettáról,
délután 2-től 4-ig rúghatták a bőrt a pályán. Természetesen a
gyerekekről sem feledkeztek meg a szervezők! Volt
gyermeksarok, ahol kézműves foglalkozásokkal, ugráló várakkal
és vadon élő állatok bemutatójával várták a kicsiket-nagyokat.
Sőt, a tűzoltók is a helyszínen voltak, örömmel mutatták meg a
gyerekeknek a tűzoltókocsit, akik csillogó szemmel ültek a volán
mögé.

A szertartások végeztével már a
felhők is elvonultak és tiszta, ragyogó
égbolt fogadta a cserkészeket és
vendégeket egyaránt, hogy együtt
ünnepeljék a magyar kultúrát. Egész
napos magyar könyvvásárral várták az
érdeklődőket és a könyvek szerelmeseit.
Akik inkább relikviákkal tértek volna
haza vagy csak az otthoni vasárnapi ebéd
elkészítéséhez kerestek alapanyagot,
nekik a népművészeti piacot volt
érdemes felkeresniük. Beszerezhették a
Gyorsan fogyott a
legújabb dísztárgyukat egy Zsolnay
palacsinta.
porcelán által vagy színesíthettek a
ruházati palettájukat egy új kalocsai
mintás blúzzal. A konyhai szekrények feltöltésére is gondoltak,
lehetett vásárolni Erős Pistát, négy tojásos tésztát és pálinkát.
Több magyar szervezett is képviselte magát a Cserkésznapon
egy-egy standdal. A Bocskai Rádiónak köszönhetően, élő
„stream” szolgáltatáson keresztül követhették az eseményeket
azok, akik nem tudtak ott lenni.
A magyar ízeket a Főkonyhán, a Lacikonyhán és a Pesti
kávéházban lehetett megkóstolni. Volt ott minden, mi szem
szájnak ingere: gulyás leves, pörkölt cipóban, töltött káposzta,
paprikás csirke, lacipecsenye és a nagy nyári kedvenc, a lángos.
Természetesen nem hiányozhatott az étlapról a palacsinta, a
dobostorta, a rétes és a kürtőskalács sem. Hűsítő sör, üdítő és
pálinka kíséretében kóstolhattak bele az éhezők.

A pavilonok felől egész délután élőzene hangjai szálltak a
hallgatóság felé. A Harmónia együttes, Udvary Alex zenekara
és Hegedeös Kálmán húzta a magyar népzene szebbnél-szebb
nótáit. A Cserkésznap programját a Regös Csoport kazári tánca
zárta, utána kezdődhetett az esti táncmulatság DJ Bohár
Lászlóval. Generációk együtt ropták a táncot és tettek pontot
egy újabb értékmegőrző napra.
Jó volt látni a sok önkéntes lelkes munkáját, amelyért a
szervezők minden évben hálás köszönetet mondanak és az egész
napos segítségükért, amit a park teljes területén végeztek! Bárki,
aki ezen a napon a clevelandi Cserkész Barátok Körével tartott,
láthatta a magyar kultúra létezését és éltetését amerikai földön is.
Nem csak komoly hagyományőrző tevékenységet folytatnak,
hanem erős közösségépítő mozgalmat tartanak fenn. A
clevelandi
magyarok
méltán
büszkék
lehetnek
cserkészcsapataikra! (Fogarasi Rita, a Kőrösi Csoma Sándor
program ösztöndíjasa)
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The Hungarian Scout Festival is made possible in part by a
generous grant from Cuyahoga Arts & Culture.

„Az őrs egy banda”

Toborzó: I. Észak-Amerikai
Táncháztalálkozó NJ-ben

A 14. sz. Görgey Arthur cscs. Vadmacska őrs éli ezt a
cserkész mantrát immár négy évtizede. Az őrs 1977. őszén jött
létre Moore Tamás újonnan végzett őrsvezető vezetése alatt.
Azóta is egy banda. 2017. december 27-én a Vadmacskák az
ország legkülönbözőbb pontjairól a clevelandi Market Garden
Brewery-ba érkeztek, hogy együtt megünnepeljék az avatásukat,
illetve az őrsük alapításának 40. évfordulóját.

Tavaly 2017. szeptember 22-24. között New Brunswick,
New Jersey-ben megszervezésre került a „Toborzó,” az Első
Észak-Amerikai Táncháztalálkozó. Ez nagyon büszke pillanat
volt nem csak Magyar Kálmán főszervezőnek/ötletgazdának, és
nem csak a New Brunswick-i Csűrdöngölő együttes tagjainak,
akik megvalósították, hanem mindannyiunknak, akik külföldön
élünk és tanultunk vagy tanítottunk magyar néptáncot, népzenét.
Dr. Diószegi László koreográfus megtisztelő jelenlétével
érezzük, hogy Magyarországon is elismerték, hogy a hagyomány
őrzés nem csak az óhazában történik, hanem nagyon jelentős
szinten itt Észak-Amerikában is. Ez alatt a szűk 43 óra alatt
nagyon dús programot kínáltak: két esti táncház világhírű
zenészekkel; hat külön tájegységről figura tanítás két korcsoport
számára; zeneoktatás, gyermekjátékok, kézügyességek, film
vetítések, előadások, és egy ünnepélyes gála táncbemutató.

Vadmacska őrs, 1977 (felső fotó, első sor, gyertyákkal, balról
jobbra): Nagy Sándor, Jálics Miklós, Hokky Péter, Fricke
Ádám, Bogárdy Péter, Balássy László, Moore Tamás (háttal a
kamerának).

A clevelandi Regös csoport adminisztrátora a
cserkészcsapatok számára is megszervezte, hogy minden
cserkész aki betöltötte a tizenkét évet, részt vehetett ezen a
mérföldköves eseményen. Annak ellenére, hogy a tanév kezdete
után került megszervezésre, tíz regös és négy cserkész egy
csoportban, valamint nyolc egyetemista külön csoportban
megtették az utat, ami összesen 16 óra autózást vett igénybe.

Vadmacska őrs, 2017: Fricke Ádám, Jálics Miklós, Moore
Tamás, Bogárdy Péter, Hokky Péter, Balássy László — Nagy
Sándor hiányzik a képről. (Muhoray György st.)

2017-ben képzett clevelandi Cserkészvezetők.
Új vezetőinket bemutatjuk az idei

Cserkészebéden,
2018. február 25-én!
Mindenki ízlése és tehetsége szerint csatlakozott a
különböző programokhoz. A szombat esti gálaműsoron a regösök
pedig az új kazári koreográfiájukkal léptek fel, amit a közönség,
valamint a tánctudósok is nagyon melegen fogadtak. Eredeti
kazári viseletben léptek fel, ami egyben nagyon szép is, és
nagyon idő igényes a felöltése: másfél órát tart a leányoknak
beöltözni, a kontyolt asszonyoknak pedig még tovább tart.
Hálás köszönet jár mindazoknak, akik megálmodták és
megszervezték a Toborzót. Nagyon örült mindenki, hogy részt
vehetett ezen a szép eseményen, és mindannyian várjuk a
második találkozót! Jó munkát! (Nádas Krisztina cst.)
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Kiscserkész
őrsvezetők:
14. Somogyi Ferenc
34. Szigeti Julianna

Kiscserkész
segédtisztek:
14. Nádas Zoltán
34. Balássy Alexandra

Cserkész őrsvezetők:
14. Toldy Máté
34. Fissel Anna
34. Pigniczky Enese

Cserkésztisztek:
14. Pigniczky Keve
14. Szigeti Mátyás
22. Brenner György

Őszi kirándulás 1848 jegyében

Érdemrend
Lovagkereszt
díjat adott át Mészáros
Elemérné
dr.
Vareska
Andrea cscst.-nek, a magyar
közösség és cserkészetért tett
önzetlen munkájáért. „Andy
néni” a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség
(KMCSSZ) volt clevelandi
körzeti parancsnoka és a
Clevelandi Magyar Múzeum
volt igazgatónője. 1976 és
1982 között a 33. sz. Szilágyi
Erzsébet lcscs. parancsnoka
volt. Andy három cserkész
édesanyja: Mészáros Mihály,
Piercené Mészáros Krisztina
és Mészáros András.

„Utánam!” — kiáltotta Klapka György 1848/1849 táján.
E szó nemzetünk diaszpórában élő ifjúságát buzdítva
visszhangzott a clevelandi cserkészek 2017. őszi — október 6-7.
— kirándulásán az Ashtabula megyei Teleki tanyán. Ahogy
már kedves olvasóink is tudják, a 14. sz. Görgey Arthur
cserkészcsapat tagjai büszkén tekintenek vissza eme időszakra
– hiszen mindkét rajunk az 1848-as szabadságharc időszakában
kulcsszerepet betöltő tábornokok nevét viseli. Ennek
köszönhetően az idei keretmese témája Komárom ostroma volt
— amit köztudottan cserkészrajunk névadója Klapka György
védett.
Összesen 21 cserkész
vett
részt
különböző
cserkészismereti
programokban – célba
lövés,
kajakozás,
csomózás,
elsősegély,
illetve
más
alaptanulmányok
ismertetése a fiatalabb
generációkkal.
Az
élmenyekben gazdag és
hangulatos nap
végén
tábortüzet, illetve avatást
tartottunk,
ahol
öt
kiscserkészt köszöntöttünk
a „nagycserkészek” sorai
“Hogy is van az a csomó?”
közé. A tábor hasznos
történelmi ismeretekben bővelkedő volt és vidám hangulatban
telt. Jó munkát! (Jasper Ferenc st.)

Mészáros Andrea cscst.
Magyarország
Köztársasági elnöke, Dr. Áder János, „a magyar múlt és kultúra
amerikai megismertetésére irányuló tevékenysége, valamint a
magyar cserkészhagyományok ápolását szolgáló áldozatos
munkája elismeréseként” adományozta Andreának a kitüntetést.
A CSBK nevében
(Gulden Julianna cst.)

szívből

gratulálunk,

Andy!

Ünnepi Szentmise és bankett a
Szt. Erzsébet egyházközség
125. évforduló alkalmából

A kiscserkész engedelmes és...

A clevelandi Szt. Erzsébet római katolikus magyar
egyházközség 2017. október 15-én ünnepelte a 125.
évfordulóját. Az ünnepi Szentmisén az egyházmegye újonnan
kinevezett püspöke, Nelson Perez volt a főcelebráns. A
püspökkel együtt többek közt koncelebrált Roger Gries
segédpüspök, a Szt. Erzsébet egyházközség plébánosa Antal
András atya, a Szt. Imre egyházközség plébánosa Mezei
András atya fncs. és a Detroit-i Szent Kereszt egyházközség
plébánosa, Kiss Barnabás atya.

...segítőkész!
2017.
október 7.-i kirándulásunkon
ezt
be
is
bizonyították
legkisebb
cserkészeink
amikor
a
Hiram, Ohio-i Geauga
Magyar Club területén
Nimród
királynak
segítettek
Hunort
és
Magyart megtalálni. A
kirándulás folyamán volt
kincskeresés, íjazás, tánc,
almáspite készítés és kuckó
építés. A nagycserkészekkel
együtt számháborún vettek
részt és Nimród királyhoz
Kuckó építés közben.
hasonlóan íjat is lőttek.
Sajnos nem találták meg se
Hunort se Magyart, de a kirándulás folyamán a kiscserkészek
megmutatták, hogy milyen ügyesek, engedelmesek és
segítőkészek. (Balássy Alexandra st.)

A magyar kormányt Dr. Szilágyi Péter helyettes
államtitkár és Dr. Bencsik Zita, Magyarország Chicago-i
főkonzul asszonya képviselte. A Szentmise után ünnepi bankett
került megrendezésre a templom nagytermében. A finom ebéd
előtt Cleveland polgármestere, Frank Jackson, gratulált a
közönségnek a mérföldköves évfordulóért és egy díszoklevelet
nyújtott át Antal atyának. Antal atya közel 30 éve a Szt. Erzsébet
egyházközség lelkipásztora. A CSBK nevében gratulálunk
Antal atyának és híveinek a templomuk — Észak-Amerika első
magyar római katolikus templomának — 125. évfordulóján!
(Horváth Mihály cscst.)

Mészáros Andrea cscst. lett a
magyar állam kitüntettje
2017. október 14-én Cleveland-ben került megrendezésre
az
éves
Regionális
Diaszpóra
Értekezlet.
Az értekezlet helyszínét a Magyar Múzeum szolgáltatta. Dr.
Bencsik Zita, Magyarország Chicago-i főkonzul asszonya, az
értekezlet
hivatalos
zárása
előtt
Magyar

Clevelandi cserkészek az ünnepi Szentmisén.
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„A tanterem pontosan olyan,
mint egy tábortűz.”

JM: Mikor jöttél rá, hogy tanítani akarsz? Villámcsapásként
ért?
DG: Ez inkább egy hullám volt, idővel, de a cserkészet volt a
hajtóerő. Örsvezetőként már éreztem, segédtiszti táborban és
később kiképzőként megerősödött bennem. Jó érzékem volt az
emberekhez, értettem a gyerekek nyelvét, szerettem ösztönözni
őket, hogy maximalizálják a képességeiket. Az oktatási terület
lehetővé tette számomra, hogy a klasszikus cserkész képzésre, a
csapatmunkára, és a felelősségtudatra építsek.

2016. szeptemberében a híres Forbes magazin megírta a
látszólag nyilvánvaló, de indokolt cikket, amely felsorolta, hogy
milyen előnyökkel jár alkalmazni olyan embereket akiknek
cserkész múltuk van (www.scout.org/why-to-hire-someonewho-has-been-a-scout). A Jó munkát! (JM) szerkesztői is
kíváncsiak voltak a mi saját clevelandi cserkész alumnusainkra
és az érdekes karrier útjaikra. A következő számokban a Jó
munkát! a 14-22-33-34-es jelvényeket viselő cserkészek egyedi
és érdekes életútjaikról számol majd be.

JM: Milyen konkrét tanulságok vagy emlékek voltak a
pályafutásod során, amik befolyásolták a karrieredet, akár
még ma is?

A közelmúltban a Jó
munkát! újság szerkesztői
felkeresték
Dolesch
György st.-et, bár nem
volt egyszerű dolgunk,
mivel jelenleg Svájcban
él. A Dolesch név a
legtöbb olvasónk számára
jól ismert. Gyuri a néhai
Dolesch Gyula és Mária
fia, a clevelandi és a
KMCSSZ
cserkész
közösség két oszlopos
tagja; Gyuszi, Milli és
néhai Laci testvére; és
Mepham Kristóf és
Natália nagybátyja.

DG: A vezető szerephez jutó kanyargó úton szükséges az
empátia, a becsületesség és a jó humor érzék — de ha egy
konkrét leckét kell választanom, ami megmaradt bennem, akkor
az a tábortűz vezetés. Arra kényszerít, hogy kapcsolatot teremts a
közönséggel a dalok, a számok, a tempó és az időtartam
megszervezésével, majd azonnal reagálni vagy igazítani a
visszajelzésekből. A tanterem pontosan olyan, mint egy tábortűz.
JM: Mik azok a kiemelkedő kalandok,
megkoronázták a karriered választását?

amelyek

DG: Hol kezdjem? Nyilvánvaló, hogy az utazás a világban és az
izgalmas, híres, epicentrikus helyeken való munka emlékezetes
volt: Budapest a vasfüggöny megszűnése után; megismerni az
arab világot Dubaiban; Moszkva mindig valami közepén van.
Azonban a legnagyobb kalandom Mallorcán volt amikor a
Mester fokozatra tanultam. Ott ismertem meg Mary feleségemet,
aki szintén ott tanult. Azóta együtt élünk ezen a hullámvasúton.

Jo
munkát!
(JM):
Gyuri,
mesélj
az
aktuális állásodról és a
munkahelyedről.

Fiam, Zalán, Dubaiban született, Zsófi lányom pedig
Moszkvában. Szerencsére ma már a felderítő utunk a svájci
Aesch-i iskolától összesen egy 3-perces kerékpár út.

Dolesch György st.

Dolesch Gyuri (DG):
2016. augusztus óta a
bázeli Nemzetközi Iskola (ISB) általános iskola igazgatója
vagyok. Az általános iskola az óvoda felkészítőtől az 5. osztályig
tart, kb. 550 diákért és 85 tanárért vagyok felelős. Ha
hozzávesszük a középiskolát és a gimnáziumot, akkor 1,400
diákunk van. Az ISB privát és koedukált, és egy növekvő, több
mint 50 nemzetiségből álló közösséget szolgál. Az iskola
nemzetközileg akkreditált és az oktatás angol nyelven folyik. A
hivatalos küldetésünket egy 5. osztályos diák dolgozta ki, és
szerintem ragyogó: „Mindannyian többet akarunk tanulni;
Mindannyian különböző módon tanulunk; Mindannyian
szórakozva tanulunk; Mindannyian segítünk.”

JM: Kik azok a nevek, akiket olvasóink is ismerhetnek, akik
nagy hatással voltak rád vagy szerepet játszottak utadon?
DG: Lehetetlen kérdés, mert véletlenül lehagyok valakit a
listáról. Érdekes, hogy talán Balássy Géza Pál és Zsigó Feri
(torontói cserkész) gyújtották meg bennem a tüzet. Az akkoriban
újnak számító e-mail technológia segítségével, Géza összehozott
Ferivel, aki 1992-ben felvilágosított a budapesti tanítási
lehetőségekről.
Budapesti tartózkodásom alatt a barátaim Balássy Laci, Balássy
Tamás, Balássy Péter, Jálics Miki, és Dunai Feri voltak.
Abban az időben Budapest olyan volt mint egy mini-Cleveland.
Fantasztikus élmény volt Tábor Erikát felvennem 2. osztályos
tanárnőnek Moszkvában. Erika egy igazi cserkész és született
tanárnő.

DOLESCH GYÖRGY ST.
Szakmai pályafutás
 2016 - általános iskola igazgató; International School of
Basel; Bázel, Svájc
 2010-2016 általános iskola igazgató; Anglo-American
School; Moszkva, Oroszország
 2009-2010 általános iskola igazgató; Stamford American
International School, Szingapúr
 2005-2009 általános iskola igazgató; Universal American
School; Dubai, Egyesült Arab Emírségek
 1993-2005 tanár, 5. osztály; American International
School, Budapest
Végzettség
 2003 MEd oktatási vezetés, College of New Jersey
 1992 BEd általános oktatás, Cleveland State University
 1986 érettségi, St. Edward High School, Cleveland

Nyilvánvaló, hogy a családom volt a legnagyobb befolyás és ők a
legnagyobb támogatóim. A feleségem és a gyerekeim a biztos
pont az életemben független attól, hogy hol élünk. A testvéreim
kulcsfontosságúak, mivel állandó kapcsolatot jelentenek az
otthonomhoz.
Mint minden olvasó, én nem lennék ez a férfi a szüleim nevelése
nélkül. Dolesch Gyula és Maria két éves koromban vittek el az
első cserkesz táboromba. Ők a cserkészetet mindennap élték
ahogy én tanárként is mindennap élem.
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A cserkészet engem jól szolgált. (Muhoray György st.)

A clevelandi magyarok együtt
emlékeztek meg 1956-ról

illetve szerveztem. Az Akadályverseny tervezésében is aktívan
részt veszek, mint altáborparancsnok a clevelandi pályákon.
A magyar tánccal is
már rég óta foglalkozok.
Nyolc éves koromban
kezdtem
táncolni
a
Csárdás tánccsoporttal. A
Csárdás
tánccsoporttal
több
helyen
is
szerepeltem,
például
Playhouse
Square,
Severance
Hall,
Cleveland Museum of
Art, Blossom
Music
Center, és a Rock & Roll
Hall of Fame. Tánc
táborokon is részt vettem
a budapesti Csillagszemű
együttessel és a detroit-i
Csipke táboron.

A clevelandi magyarok az Egyesült Magyar Egyletek
szervezésében
megemlékezést
tartottak
az
1956-os
szabadságharcról vasárnap délután, 2017. október 22-én, a
Nyugatoldali Magyar Református Templomban. Az amerikai
Himnusz után Nt. Tamásy Éva, a Nyugatoldali Magyar
Evangélikus Templom lelkipásztora és a Nyugatoldali Magyar
Református Egyházközség beszolgáló lelkésze, imával nyitotta
meg a programot. Majd Pálmai Zsuzsanna, Magyarország
Chicago-i konzul asszonya, üdvözölte a közönséget.

A Regös csoportba
2006-ban léptem be és
aktív tagja voltam 2009ig. 2014-ben visszaléptem
a Regös csoportból, majd később férjemmel, Nádas Tas cst.-el,
újra indítottuk a Regös csoport újonc programját. 2015. és 2016.
között a Regösök segédvezetője voltam és a kalocsai és gyimesi
táncokat segítettem betanítani. 2017. január óta hivatalosan is
vezetem a Regös csoportot. Idén egyik nagy feladatom a 45.
évfordulónk Nagyszereplése tervezése és végrehajtása. Már gőz
erővel készülnek a Regösök a november 10.-i szereplésre. Eddig
nagyon élvezem ezt a feladatot és bízom benne, hogy 2018
sikeres lesz!”

Az ünnepi szónok Lázár Andrea, a Kapossy Magyar
Rádió szerkesztő-műsorvezetője és ’56-os volt, aki vissza
emlékezett azokra a napokra amikor szüleivel menekült a szovjet
megtorlások alól. A műsort ifj. Solymosi Aladár, a Nyugatoldali
Magyar Református Egyházközség angol gondnoka vezette, aki
bemutatta a megemlékezés többi szereplőit. Felléptek a
Nyugatoldali Magyar Evangélikus Templom magyar iskolás
gyermekei Simon Judit szóló énekeivel, a 14. sz. Görgey
Arthur cscs. és a 34. Zrínyi Ilona lcscs. tagjai
megemlékezésükkel, Kékedy István szavalatával és a
református, evangélikus, adventista és baptista magyar
templomok közös kórusa Nt. Tamásy Zoltán vezényletével és
Boda Erika zongora és orgona kíséretével.

Sok sikert kívánunk munkádhoz, Andi, és egyben kérjük
kedves olvasóinkat, hogy jegyezzék fel a Regös Nagyszereplés
dátumát: 2018. november 10! (Gulden Julianna cst.)

A Mikulás bácsi a clevelandi
cserkészekhez is ellátogatott

A programot Mezei András atya fncs., a Szt. Imre
egyházközség plébánosa imával zárta a magyar Himnusz előtt. A
megemlékezés után szendvics, sütemény, kávé és üdítők kerültek
felszolgálásra a templom dísztermében. (Horváth Mihály cscst.)

Nádas Andrea st. erősiti a
Regös csoport munkáját

Nádas Andrea st.

Tavaly január óta erősiti Nádasné
Horváth Andrea st. a clevelandi Regös
csoport
munkáját
miután
a
csapatparancsnokok felkérték őt erre a
szerepre. Megkértük Andit, hogy
mutatkozzon be olvasóinknak… „Nevem
Nádas Andrea, és most már egy éve hogy
Tábor Matyás cst.-el együtt vezetem a
Clevelandi Cserkész Regös Csoportot.
Négy éves korom óta cserkészkedek a 34.
sz. Zrínyi Ilona leány cserkészcsapatban. Kiscserkész őrsvezető lettem
2006-ban majd 2008-ban kiscserkész
segédtiszt.
2009-ben elvégeztem a
cserkész segédtiszti tábort is. Sok
táboron és kiránduláson vettem részt

Mint minden jó gyerek, a cserkészek is mindig nagyon
várják a Mikulás bácsi érkezését. A Mikulás nagy boldogságot
okoz kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Izgatottan várja minden
cserkész, hogy mit tud mondani róla a jó öreg, fehérszakállú
bácsi. Persze, ilyenkor a Krampusz sincs messze és, bár játék az
egész, azért még a nagy lányok is egy kicsit félnek tőle...

7

Clevelandi Cserkészcsapatok
Karácsonyi Ünnepsége

felebarátainknak,
nemcsak
az
foglalkozzunk, hanem az igazi
szeretteinknek.

ajándékok
átadásokkal
értékeket tudjuk átadni

2017. december 15-én, péntek este a clevelandi magyarság
szép számban gyűlt össze a Szent Imre templomban, ahol a helyi
cserkészcsapatok tartották Karácsonyi Ünnepségüket. A templom
karácsonyi pompájában díszelgett, mikor felcsendült a jól ismert
karácsonyi ének: Csendes éj, szentséges éj – ezalatt a cserkész
lányok és fiuk bevonultak hátulról az első padokba.
Az alkalmat a Nyugatoldali Evangélikus Templom lelkésze,
Nt. Tamásy Éva nyitotta meg melyet a fiúk betlehemi játéka
követett. A betlehemi játékok minden évben megnevettetik a
jelenlevőket, de velük egyszerre gondolataink hazaszállnak
szülőhazánkba,
megelevenítve
az
egykori
karácsonyi
emlékeinket.

Az ünnepség záróakkordjaként Stróber Ilona cst., a 34. sz.
Zrínyi Ilona lcscs. csapatparancsnoka vette át a szót, aki
köszönetet mondott minden vezetőnek és segítőnek az elmúlt év
során tett szolgálatukért a cserkészet előrehaladása érdekében.
Külön kiemelte Pigniczky Eszti cscst. és Nádas Krisztina cst.
tanácsadó és segítő munkájukat amellyel zökkenőmentessé tették
az ő feladatát. Végül a szülőknek mondott köszönetet, hogy
hétről hétre elhozzák a gyerekeiket a foglalkozásokra, mert
ezáltal létezhet a cserkészet, majd mindenkit szeretettel
meghívott
a
díszterembe
egy
agapé
fogadásra.
(Molnár Zsolt, a Bocskai Rádió szerkesztő-riportere)

A továbbiakban őrsönként szolgáltak a cserkészek, kik
énekeket, kik szavalatokat mondtak a kis Jézus születése
hirdetésének örömére. Újdonságnak számított az egyik fiú őrs
zenei előadása, akik különböző hangzású csövek földhöz ütésével
elzenélték a jól ismert Kis Karácsony, nagy Karácsony című dalt
utánozva a harangkórust, majd el is énekelték mindenki örömére.
A nagy cserkészek közös kántálása volt a csúcspontja a
karácsonyi ünnepségnek, amelyet a Pigniczky Enese őv. és
Pigniczky Keve cst. duettje színesített. Az énekek végén a
házigazda Mezei András atya fncs. szólt az egybegyűlt ünneplő
gyülekezethez, aki arra kért mindenkit, hogy az ünneplés
közepette ne feledkezzünk meg Jézusról, hadd szülessen meg
szívünkben, hogy Őróla tudjunk bizonyságot tenni

Cserkészebéd!

A Clevelandi Cserkész Regös Csoport
45. évforduló Nagyszereplése

A CSBK és a clevelandi cserkészcsapatok szeretettel
hívják Önt és kedves családját a hagyományos
cserkészebédjükre:

J e g y e z z é k f e l a d á t u m o t!

2018. február 25., vasárnap 12:30-kor

2018. november 10., szombat este 7:00-kor
Lakewood Civic Auditorium | Lakewood, OH

Szt. Imre Templom | 1860 W. 22nd St. | Cleveland, OH

Bővebb információ majd a
www.csbk.org honlapon lesz elérhető

Jegyrendelés/asztalfoglalás/információ a CSBK
honlapján található: www.csbk.org

The Jó munkát! newsletter is published by:
American Hungarian Friends of Scouting | Cserkész Barátok Köre
P.O. Box 6783 | Cleveland, OH 44101 | USA
Editors: Julianna Gulden | Michael Horvath
www.csbk.org
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