Folytatódnak a cserkész foglalkozások!
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Aktívan cserkészkedünk a járvány ideje alatt is!
-Kérjük további támogatásukat!
Mindannyiunk élete felfordult a koronavírus miatt,
beleértve a cserkész programokat és a foglalkozásokat is. De, a
cserkész leleményes! A heti péntek esti cserkész összejövetelek
továbbra is folytatódnak a Zoom videó konferencia programon
keresztül. A Clevelandi Magyar Cserkész Regös Csoport
tagjai telefonon keresztül tartják a kapcsolatot az idősebb
generációval és bárkivel akinek szüksége van segítségre, ne hogy
valaki egyedül érezze magát e nehéz idők alatt.
Bár egy telt-házas Cserkészebédünk volt februárban,
sajnos a 64. Cserkészbál idén elmaradt. A Cserkésznappal
együtt (mely megrendezése jelenleg még kétséges) erre a három
eseményre támaszkodunk, hogy meglegyen az évi anyagi
támogatás a cserkészcsapataink részére.
Mivel nem találkozhatunk a bálon, a Cserkész Barátok
Köre a cserkészek további támogatására egy Némabált szervez.
Az állandó kiadásaink évente kb. $35,000-t tesznek ki. Kérjük
Önöket, ha megengedhetik maguknak, támogassák ezt a
rendezvényt adományukkal. Ha tervben volt részt venni a
Cserkészbálon, kérnénk ha nem is egy-két jegy teljes árát,
legalább a jegyeknek a fél árat küldjék be a Némabálra. Ha nem
szokott bálba járni, akkor itt van az alkalom, hogy támogassa
tevékenységeinket az adóból levonható adományával.
Ezeket az összegeket többek közt a jelenlegi cserkész
programokra/eszközökre, bérekre, biztosításokra és
a
Cserkészház, Teleki tanya fenntartására fordítanánk.
Biztosítanunk kell, hogy amikor visszaáll a régi rend, folytatni
tudjuk a magyar ifjúság nevelését a cserkészet által. Előre is
köszönjük a támogatást! (Horváth Mihály cscst, a CSBK elnöke)

Adományozni lehet/Donations:
 Csekkel a mellékelt borítékban/By check in return envelope:
AHFS, P.O. Box 6783, Cleveland, Ohio 44101
 Honlapunkon/Online at our website: www.csbk.org

-Scouting continues, but we need your help!
The coronavirus pandemic has upended everyone’s normal
life. This includes our scouting programs and activities. But, a
scout is resourceful! Our weekly scout meetings occur regularly
via Zoom video conferencing. Our young men and women in the
Hungarian Scout Folk Ensemble are reaching out via telephone
to the elderly and anyone in need of help or companionship so as
not to be alone during these trying times.
While we had a very successful Scout Banquet in
February, our 64th Scout Benefit Ball had to be cancelled.
These two events, along with our Hungarian Festival on the
Sunday of Labor Day weekend (which is still in jeopardy for this
year) account for most of our fundraising efforts that benefit the
Hungarian scouts in the Cleveland area.
Since we can’t get together for the ball, the American
Hungarian Friends of Scouting is holding a Silent Ball for the
continued support of our scouts. Our annual fixed expenses
amount to about $35,000. We ask those who can, to support this
event with your tax deductible donation. If you had planned on
attending the ball, please consider an amount at least half the cost
of the tickets. Donating options can be found in the left column.
Thank you for your help! (Michael Horvath, President, AHFS)
CARES Act Expands Charitable Giving Tax Deductions

 New $300 Deduction for Qualified Charitable Donations - Individuals

who take the standard deduction can claim an above-the-line tax deduction
for cash donations to qualified charitable organizations, like us, up to $300.

 60% of AGI Limit Suspended for 2020 - For the 2020 tax year,

2020. ápr. 29.

CSBK választmány gyűlés

individuals can deduct any cash contributions made to qualified charitable
organizations, up to 100% of their adjusted gross income (AGI). Deductions
for cash donations were previously limited to 60% of the taxpayer’s AGI.

A „Király és a só” keretmese a
kiscserkész farsangi ünnepen

hónapos, de ő is majd kiscserkész lesz. Örömmel hozom a
gyerekeket a cserkészetre, mert magyar program, és nekünk,
mivel vegyes nyelvű család vagyunk, ez erősíti a magyar nyelvet
és az öntudatot is. Én is itt nőttem fel Clevelandban, és
emlékszem, hogy kiscserkészként örömmel jöttem a
programokra, mert ez szeretett-teljes közösség, itt mindenki
odafigyelt egymásra.”

2020. február 8-án tartották a clevelandi cserkészek a
hagyományos kiscserkész farsangot a Cserkészházban. Színes
gyerekprogramokkal készültek, többek között volt bábszínház,
népi játék, kézügyesség, akadálypálya és éneklés. Érdekes
keretmese fogadta a mintegy 35 gyereket, akik között nemcsak
kiscserkészek, de kistestvérek és más magyar gyerekek is voltak.

Nagyon tartalmasan telt el a szombat délelőtt, a
kiscserkészek teli élménnyel tértek haza a kiscserkész
programról. (Csajka Tamás cst.)

Baki Tibor st.
volt
a
program
főszereplője, ő volt
Tibi király: „Az idei
kiscserkész
farsang
keretmeséje a ‘Király
és a só’ népmesén
alapszik. Én, mint
király elkergettem a
legkisebb
lányomat,
mert azt, mondta, hogy
úgy szeret, mint az emberek a sót. Ezután a jelenet után a
gyerekek feladata az volt, hogy megkeressék az elkergetett
királylányt és üzenetet hozzanak tőle. Menet közben állomások
voltak, ahol feladatokat kellett teljesíteni, például ritmikus
gyakorlat, ügyességi próba, közlekedési gyakorlat, kézügyesség
és más furfangok.”

Hideg téli nap vidámíthat!
Van valami szürreális a tél és velejáró nagy fehérség
elkábító hatásában. Hiszen nem mindennapi esemény az, hogy
egy hideg téli nap oly sok lelket elvarázsol. A clevelandi
cserkészcsapatok 2020. január 24-től 26-ig a Windsor, Ohio
Camp Whitewood-nál rendeztek téli tábort. A tábor, melyet
Szentkirályi Julia st. és Dunay Sofi st. vezetett, remekül
illusztrálja a helyi magyarság helyzetét, hisz a kellemetlen
időjárás dacára több mint 50-en vettek részt. Mindenki pozitív
hozzáállással rendelkezett, ami nagyvonalban hozzájárult a tábor
felemelő hangulatához. A röpke hétvégi program alatt bőven volt
lehetőség a gyerekeknek különböző interaktív programokon részt
venni,
amelyekkel
magyarság
ismeretüket,
cserkésztudásukat, de
legfőképpen
önmagukat
fejleszthették.
Eme
programok közé tartozik egy rendkívül színvonalas bábszínház,
egy szerfölött szórakoztató forgószínpad, kézügyesség és egyéb
felejthetetlen programok. Mindazonáltal, különböző programok
révén a résztvevők megismerkedhettek Lord Baden Powell, a
világcserkészet alapítója, történetével. Mindenki fáradtan, de
legfőképpen vidáman tért haza. Konklúzióban, ahogy egy
clevelandi vezető szokott egy kisebb-nagyobb tábort
közhelyesen minősíteni, ez jó volt! (Jasper Ferenc st.)

Szentkirály Hanna cst., az elkergetett királylány,
beszámolt a kiscserkész farsang szervezéséről: „Kb. 15 vezető
vezeti a programot, beleértve az őrsvezetőket is. Szigeti Mátyás
cst. csapatparancsnok tervezte ki az egészet és ez nagyon jól
összehozta a vezetőket. Mindenki kivette a részét kedve és
tehetsége szerint. Szentkirályi Julia st. és Hargitai Ida cst.
szervezték a kézügyességet, ahol álarcot készítettek a gyerekek.
Pál Gergely st., Pigniczky Enese őv., Baki Tibi és jómagam
vezettük a bábszínházat, amiben egy tanmesét adtunk elő a
becsületességről. A népi játékot Szentkirályi Krisztina cst. és
Fissel Anna őv. vezették. Az akadálypályát Szigeti Mátyás,
Nádas Tas cst. és Jasper Ferenc st. készítette elő. A program
csúcsa a királyi ebéd volt, amit Györky József st. és Hajdú Zsolt
cserkészszülő készített elő. A lakoma tanulsága az volt, hogy a
cigánypecsenyében és krumplipürében egy csöpp só sem volt, így
a gyerekek saját maguk tapasztalták meg a mese üzenetét.”
Meg kell említeni a lelkes őrsvezetőinket is, akik az egész
program során segítették és biztatták a gyerekeket. Karetka
Elek kőv., Pigniczky Enese, Fissel Anna és Szentkirályi Juló.
A Süni őrsből kiscserkészeket Nyári Rebekát, Mack
Fiónát és Csajka Rózsit kérdeztük, hogy tetszik-e a program?
„Nagyon élvezzük. A legjobb az az állomás volt, ahol egy rendőr
bácsi volt. Gyakoroltuk a közlekedési szabályokat. Kis guruló
kocsira ültünk és a rendőr bácsi utasításait kellett követnünk,
megállni a STOP táblánál, előnyt adni a gyalogosoknak, stb.”
A Párduc őrsöt Karetka Elek kőv. vezeti, kiscserkészei
nagyon érdekes jelmezben jöttek. Hajdú Ádám egy Márió
autósnak, Sófalvi Dániel, mint Mátyás király, Lipian Kristóf
lovagként, Solomon András fekete párducnak, Mack Manusz
ősembernek és Balázsi Patrik vitéznek volt beöltözve. A fiúk
kedvenc programja az akadálypálya és azon belül az ügyességi
próba volt.

Szép emlék…2020. március 6-7., a Szikla Tábor
lelkigyakorlaton. Köszönjük Nt. László Imrének, a Nyugat
Oldali Magyar Református Templom lelkipásztorának, az
építő támogatást!

Megkérdeztünk egy szülőt is, aki valamikor szintén
clevelandi kiscserkész volt. Lipian (Tóth) Melinda
cserkészanyuka három gyereket hozott el a farsangi programra.
„Kristóf fiam 7 éves, Lili 4 éves és Kati még csak kisbaba, 7
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Vezetői hétvége – a NY és a
Cleveland körzet találkozója

hármas szerepéről beszélgettek, a hatékony vezető tulajdonságait
és vezetési módszereit igyekeztek megérteni. A délelőtt
befejezéseként egy elgondolkodtató beszélgetésen vettek részt.
Délután a washingtoni csapat cserkészházánál folytatódott a
program a minta őrsi összejövetelekkel. Előbb a helyi szülők
remek főztjét élvezték a tagok de meg is dolgoztak érte: a 13
washingtoni őrs tagjai mellé mindenhova több vendég-őrsvezető
is került. Minden őrsi összejövetelt pedig egy segédtiszt vagy
tiszt figyelt. Később a foglalkozásokat együtt kiértékelték. A
gyönyörű St. John the Beloved templomban Forró József atya
mondott magyar Szentmisét a résztvevők számára. Az esti
tábortüzet megelőzően, “Milyen a jó tábortűzi szám” címmel
tartottak műhelymunkát a szervezők. Ennek a hatása már
meglátszott aznap este is: a szokásosnál sokkal jobb tábortűzi
számokat állítottak össze és ötletesen vezette Nagy Kinga őv.
(4. sz. cscs.) és Toldy Máté st. (14. sz. cscs). Ezt követően ismét
adott volt az esti társalgási lehetőség és a játék.

Mindkét körzet számára egyedi és fontos programra került
sor február első hétvégéjén. A KMCSSZ egyik jól bevált vezetői
továbbképzési módszere az évközi vezetőképző hétvége. Ez
körzeteken belül, ahol a csapatok egymás között elérhető
távolságban vannak, kerül megrendezésre. A New York-i körzet
évente másik városba viszi ezt a programot a keleti parton, ahol a
helyi csapat vállalja a megrendezést. A hétvégi program átveszi
a helyi csapat jellegét, menetrendjét. A Cleveland Körzet VK
hétvégek pedig az évek során, Cleveland környékén
szerveződtek, barakkban, dús programmal, de elkülönítve a helyi
cserkészfoglalkozásoktól.
2018-ban, Nádas Krisztina cst. clevelandi körzeti
parancsnok javaslatára, a két szomszédos körzet, New York és
Cleveland, elkezdte a közös VK hétvégek tervezgetését. Úgy
gondolták, a közös élményeken keresztül kiépülhet egy
szorosabb kapcsolat a két kerület csapatai között. Idén volt a
második ilyen közös továbbképzés, amikor is a Washington,
D.C. csapat volt a házigazda 2020. február 14-16. között.

A vasárnap
délelőtti
programok
keretein belül, az
előző
évekhez
hasonlóan
az
őrsvezetők
először
kidolgozták
hogyan és milyen vezetőkkel képzelik el csapataikat 1, 5 és 10 év
múlva, és hol látják magukat benne. Ez mindig egy hasznos
tervezés, és nagy öröm látni, hogy milyen lelkesen tekintenek
csapataik jövőjébe. A következő kihívásuk pedig az volt, hogy a
nagy képet nézve, Dala Irén cscst., III. kerület (USA)
parancsnok, megkérte a cserkészeket, “Építsünk kerületet“
azaz, gondolják végig fiatal vezetőink a jelenlegi észak-amerikai
területi beosztást és, hogy az ő városuk milyen regionális
kapcsolatokat tudna tovább fejleszteni más városok csapataival.
Reméljük, hogy például az egyetem miatt más városba költöző
cserkész diákjainknak így az is majd megfordul a fejükben, hogy
a szomszéd helyiségben hol folytathatná a cserkészkarrierjét is.
Vagy esetleg hol indíthatna új csapatot, ha éppen olyan helyre
jutna, ahol vannak magyarok, de nincs magyar cserkészcsapat.

Fogarasi Miklós cst., New York-i körzetparancsnok szerint
sokat tanulnak hozzáállásban, fegyelmezettségben, érdekes
témákban, cserkészháttérben a clevelandi cserkészektől. A New
York-i körzetben már évek óta nagyon jól működik az őrsvezetői
továbbképzés. Ezt korábban is a körzeti parancsnokok vezették.
A korábbi ŐV korosztály most már segédtiszt korba lépve is
eljön és átadja a tapasztalatokat, melyeket évekkel ezelőtt, mint
fiatal résztvevők szereztek. Elsősorban nem előadások vannak,
hanem kisebb közös beszélgetések, műhelymunkák, játékok.
Ezeknek
a
nagy részét
már
nem
csak
az
idősebb
vezetők,
hanem
a
fiatal
segédtisztek
dolgozzák ki
és
bonyolítják
le. Például, a
vasárnap
délelőtti négyállomásos őrsvezetői forgószínpad és az ezzel egy
időben zajló segédtiszti beszélgetések összesen hat témájából
ötöt már a fiatalok vezettek. Azokban a helyiségekben, ahova a
hétvége elkerül, mindig felélénkül az érdeklődés a cserkészet
iránt.

A hétvége nagyon jó hangulatban telt, viccelődéssel,
vidámsággal. Összesen 9 cserkésztiszt, 9 segédtiszt és 40
őrsvezető vett részt – képviselve Boston-t, Cleveland-et,
Chicago-t, Garfield-et, New Brunswick-ot, New York-ot,
Venice-t (Florida) és Washington-t, sőt egy cserkészünk, Tóth
Anikó, aki Sydneyből éppen itthon járt szintén részt vett. A
körzeti és kerületi parancsnokok jelenléte így lesz jelzés arról az
őrsvezetőknek, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a
szövetségünkben.
Az ilyen programok által erősödik a vezetőkben a tenni
akarás érzése, közös élmények születnek. Az esemény a tél végén
van, két nyári VK tábor között félidőben. Jó lehetőség arra, hogy
feltöltődjenek a vezetők energiával, ami utána nyárig kitart.
(Patarica Edvin, a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa)

Merre tovább? Talán a létszám jövőre még nő, de nem
egyedül ez a cél, inkább az, hogy terjed a hír, megy a tanulás,
szívesen eljönnek a fiatal vezetők, most is negyven őrsvezető
regisztrált. A szervezett foglalkozásokon, az esti társalgások
alkalmával is tartós baráti közösséget formálnak.
A péntek esti beérkezést követően egy gyors ismerkedés
játék vette kezdetét, majd a vacsorát követően a jubileumi tábor
keretmeséjével ismerkedtek, a Száz év vagány című
magyarországi cserkész filmet megnézték, majd késő estig
társaloghattak a vezetők. Szombat mindig a hétvége fő napja; a
reggeli ébresztő után a zászlófelvonás alatt a 13 csapatból
érkezett résztvevők új őrsöket alakítottak ki. A délelőtti program
kapcsán az őrsvezetők betekintést nyerhettek a jól előkészített
őrsi foglalkozás titkaiba. Ez alatt a segédtisztek a rajparancsnok
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Ismerkedjünk meg a
Szövetségünk elnökével
Lendvai-Lintner Imre cscst. 1949. október 14-én született
az ausztriai Feldkirchben pár hónappal azután, hogy szülei a II.
világháború után elmenekültek Magyarországról. Imre édesapja,
Lendvai-Lintner Béla, 1899-ben született és az I. világháború
során az olasz fronton teljesített szolgálatot, míg a II.
világháborúban a lövészeknél volt tartalékos tiszt az orosz
fronton. Miután Béla megsebesült a Don-kanyari harcokban, egy
erdélyi munkaszolgálatos tábor vezetője lett és emiatt 1948-ban
halálra ítélték, habár számos zsidó munkaszolgálatos írt levelet
érdekében. Bélának sikerült megszöknie és elmenekülnie
Magyarországról. Nem sokkal később 1949-ben Béla felesége
aki ekkor már terhes volt Imrével szintén kijutott
Magyarországról és Feldkirchben találkozott férjével. Imre már
Ausztriában született, de a születési anyakönyve szerint
állampolgárság nélkül (hontalan), mivel szüleit megfosztották
magyar állampolgárságuktól. A család 1956-ig Ausztriában élt,
amikor végre emigrálhattak az Egyesült Államokba.

reserve officer (artillery captain) on the Russian front. After
being wounded on the Don River, he was posted as an officer in
charge of a forced labor unit in Transylvania; he was sentenced
to death in 1948 (although he was morally exonerated by letters
from the Jewish inmates of the labor camp). He managed to
escape captivity and fled Hungary shortly thereafter. In 1949, he
was reunited in Feldkirch with his wife, who was expecting
Imre. Imre was born in Austria, but his birth certificate reads
“stateless,” as both his parents were stripped of their Hungarian
citizenship. The family remained in Austria until June of 1956,
when they emigrated to the United States.

Amerikában az erős magyar közösséggel rendelkező New
Jersey állambeli Passaic-ba kerültek. Itt sok emigráns magyar
család élt hasonlóan: napközben a gyárakban dolgoztak, míg
hétvégenként a különböző magyar klubokban és szervezetekben
voltak aktívak. Béla több ilyen szervezetben volt a pénzügyekért
felelős és a család általában nagyon aktív volt a magyar emigráns
közösség vallási, politikai, és kulturális életében. Imre a passaic-i
Gábor Áron 6-os számú magyar cserkészcsapat egyik alapító
tagja, baráti köre és ismerősei azóta is a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség (mivel Magyarországon a cserkészetet 1948ban betiltották) környezetéből kerültek ki. Élete során Imre
számos pozíciót töltött be a Külföldi
Magyar Cserkészszövetségben aminek
1993-ban a szövetség elnökévé
választották. A Külföldi Magyar
Cserkészszövetségnek 75 tagszervezete
van 14 országban. Imre emellett a
Magyar
Cserkészszövetségek
Fórumának is elnöke, amelynek tagjai
az 1990-ben újraalapított Magyar
Cserkészszövetség,
valamint
a
romániai, szlovákiai, szerbiai, horvátországi és ukrajnai
magyar cserkészszövetségek.

In the United States they were immediately ensconced in
the heavily immigrant — and heavily Hungarian-American —
community of Passaic, New Jersey. Many of their family’s
friends lived similar lives — working in the factories during the
week but taking part in Hungarian clubs and organizations on the
weekends. Imre’s father was the treasurer of many of these
organizations and the family was very active in the religious,
political, and cultural life of the emigré community. Imre was
one of the founding members of the Gábor Áron Hungarian
Scout Troop #6 in Passaic. Since then, his community has
always centered around the Hungarian Scout Association in
Exile (scouting in Hungary had been banned by the Communist
government in 1948). Imre served as a scout leader at all levels
and leadership positions. In 1993, he became the President of the
Hungarian Scout Association in Exteris (changed from Exile
after 1989), which has 75 troops in 14 countries. He is also the
president of the Hungarian Scout Forum, which now
encompasses the newly-formed Hungarian Scout Association (as
of 1990) as well as the Hungarian Scout Associations of
Romania, Slovakia and Serbia, Croatia and Ukraine.

Imre a New Jersey állambeli Stevens Institute of
Technology-n szerezte kohómérnöki diplomáját valamint
mesterfokozatát és karrierje során különböző olajipari cégeknél
mint az ExxonMobil dolgozott mérnök és menedzserként — 32
éven át tartó karrierje során Imre dolgozott Texasban, az
Egyesült Királyságban, Virginiában és New Jersey-ben. Három
gyermeke és 9 unokája van, akik közül 6 beszél magyarul és 4
pedig cserkész. 13 éve van nyugdíjban és New Jersey-ben él.

Imre received his BA and MA in metallurgical engineering
at Stevens Institute of Technology in New Jersey and worked
as a corrosion engineer and manager at various oil companies,
including ExxonMobil. During the span of his 32-year career,
Imre worked in Texas, the U.K., Virginia and New Jersey. He
has three children and 9 grandchildren (6 of whom speak
Hungarian and four of whom are Hungarian scouts). He has been
retired for 13 years and lives in New Jersey.

Imre interjúja a közelmúlt magyar történelmének számos
területére nyújt betekintést, mint a szélsőjobb politika,
szociáldemokrata politikai aktivizmus, a keleti-parti emigráns
magyar közösség mindennapjai illetve a KMCSSZ története.
Lásd a több mint egy órás interjút Imrével ezen a linken:
memoryproject.online/hu/lendvai-lintner-imre/

Imre’s Memory Project interview is notable for his family’s
political history in Hungary (which includes both far-right and
social-democratic activism), his formative years in the
Hungarian-American emigré community on the East Coast, and
his service and leadership in the Hungarian Scout Association in
Exteris. His interview provides a compelling and concise
overview of all three subject areas. Watch it here:
memoryproject.online/hu/lendvai-lintner-imre/

- Meet the president of our Association
Imre Lendvai-Lintner was born on October 14, 1949 in
Feldkirch, Austria, just months after his parents fled Hungary in
the aftermath of WWII. His father, Béla Lendvai-Lintner (born
1899) served in WWI on the Italian front and in WWII as a
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Több mint 300 vendég lakott
jól az idei Cserkészebéden

hallhatott a közönség.
Pignicky Eszti cscst. főszervező, az idei évben
megrendezendő jubileumi táborról tartott összefoglalót.
Bemutatójában köszönetet mondott azon cserkészeknek, akik
1945-ben elhozták nyugatra a cserkészet szellemiségét és
értékeit. Az öt évente megrendezendő tábor logójáról, fő
jelmondatáról
„Építsünk
Országot”
és
fő
célkitűzéseikről
„Építsünk
Nemzetet
a
Diaszpóra
Összefogásával”
beszélt.
Megemlítette, hogy az idei
tábortéma
„Szent
István
Intelmei” lesznek, illetve, hogy
a világ nagyon sok részéről
érkeznek táborlakók. (Azóta a
Jubi tábor a járvány miatt el
lett halasztva jövőre — Szerk.)
Ezekután felszolgálták a főételt: alföldi töltött karajt paprikás
krumplipürével és vöröskáposztával, illetve desszertként somlói
galuskát. A közelgő események hirdetései után a tombola
következett. Tizennégy, Dr. Bakos Ildikó st. által összeállított
ízléses csomagot sorsoltak ki. A kisebb cserkészlányok kitartóan
és lelkesedéssel árulták a sorsjegyeket. A játékot és a cserkészek
koordinálását Szentkirályi Judit cst. szakszerűen vezette.

A Cserkész Barátok Köre és a
clevelandi cserkészcsapatok idén is sok
szeretettel várta a kedves vendégeket,
mostani és régi cserkészeket a mára
már
hagyományossá
vált
Cserkészebédjükre. A rendezvénynek a
Szent Imre Templom nagyterme adott
otthont, amelyre 2020. február 23-án,
vasárnap került sor. A rendezvényen több mint 300 vendég és
cserkész jelent meg és ennek kapcsán 325 adag ebéd készült, így
bátran kijelenthetjük, hogy egy teltházas eseményről beszélünk.
A dekoráció hűen tükrözte a cserkészek szimbólumait és ezáltal
nagyszerűen idomult az ünnepi alkalomhoz.
A program Horváth Mihály cscst. – a Cserkészbarátok
Köre Elnök – ünnepi köszöntő beszédével indult 12:30-kor, aki
méltóképpen üdvözölte az egybegyűlteket és beszélt a cserkészet
alapításáról. Ezután Nádas Krisztina cst. Cleveland körzeti
parancsnok mutatta
be és tüntette ki az
új
tiszteket,
segédtiszteket és
őrsvezetőket.
Kihangsúlyozta,
hogy ezek az ifjak
vezető
kiképző
táborban
vettek
részt, ahol külön
vizsgát
tettek
magyar
irodalomból,
földrajzból, történelemből, cserkész ismeretekből, sőt esetenként
managementi tárgyból is. Megköszönte az idősebb cserkészek és
szülők támogatását az újabb cserkész generáció kinevelésében.

A rendezvény nagyon jó hangulatban zajlott, de ahhoz,
hogy egy ilyen esemény zökkenőmentesen zajlódon vajon még
kik álnak a háttérben?
 Elsősorban a konyha személyzete a szakácsok és
szakácssegédek. A főzést Györky Judit cst. és Tábor
Krisztina cst. vezették. Mellettük még 20-25 szorgos
kézpár segítette az ízletes ebéd létrejöttét.
 A pincérek, akik ezúttal is a cserkészekből tevődtek össze.
Pontos szervezés volt, hogy ki melyik asztalért felel.
 A jegyeladók, akik értékesítették a jegyeket, hogy ezáltal
több támogatás jusson a cserkészek részére. Név szerint:
Peller Ildikó cst., Globits Zsuzsi cscst. és Mészáros
Andrea cscst.
 A dekorációt és terítéket a nagyobb cserkészlányok állították
össze. Így elegáns kinézetet biztosítottak a teremnek és az
asztaloknak.
 A bárban az ital felszolgálók Horváth Lehel st. vezetésével.
 És még talán jó pár embert meglehetne említeni, akik nélkül
ez az esemény nem jöhetett volna létre.

A kitüntetettek névszerinti listája: Tisztek: Hargitai Panni,
Pigniczky Bendegúz; Segédtisztek: Turóczi Enéh, Toldy
Máté; Örsvezetők: Balássy Julián, Jálics Márton, Karetka
Elek, Halácsy Réka, Madzsar Emese, Sundem Réka.
A vezetők bemutatása után Györky
József fncs. a Cserkészház parancsnoka
beszámolót tartott a clevelandi Cserkészház
30 éves múltjáról. Előadása közben kitért
az 1989-es szerződésre a cserkészet és az
egyház között, illetve az álmok életben
tartására, hiszen kezdetben nem jósoltak túl
sok esélyt a szervezet fennmaradására és az
összefogás következtében mégis 30 éve
működik ugyanazon a helyszínen.

De mi is a küldetése és célja a Cserkészebédnek?
Mondhatjuk a cserkészek támogatása és hogy sok ember
összegyűl egy helyen. Szerintem, ha alaposabban megvizsgáljuk
a helyzetet és az eseményt ennél sokkal többről van szó.
Összetartásról, egy közös eszme iránti elkötelezettségről,
alázatról, önkéntes munkáról, vidámságról, csapatmunkáról, a
generációk összekapcsolásáról, életre szóló barátságokról, egy
nevelési formáról, a magyar kultúráról, egy nemzetről szól. Nagy
élmény számomra, hogy én is részese lehettem ennek az
„egynek” és betekintést nyerhettem egy ma is aktívan
együttműködő közösségnek. (Jártó-Kocsis Emőke, a Kőrösi
Csoma Sándor Program ösztöndíjasa)

Az előadást egy vetítéssel egybekötött bemutató követte,
amit ifj. Gráber István cst. tartott. Beszédében kép
illusztrációval felelevenítette a múltat, beszélt arról, hogyan
segítette a Cserkészház újra tervezését és kivitelezését, illetve
édesapjáról, aki elsőként adományozott az új épület javára.
Beszédében megemlíti, hogy most már igazi hagyománya van a
háznak, hiszen több mint 100 éves az épület. Az előadások után
Mezei András atya fncs. köszöntése és asztali áldása
következett. A közös imádság Muhoray Kornél fncs. lelki
üdvéért, az idős és fiatal cserkészekért szólt.
A májhúsgombóc leves Madzsar Erzsébet cscst. receptje
alapján tiszteletére és Erzsi néni elmékére készült. Az ízletes
leves után egy újabb színes vetítéssel egybekötött előadást
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A cserkész munka folytatódik a
koronavírus járvány ideje alatt is!

számomra mindig öröm találkozni velük, akkor is ha csak a
képernyőn keresztül.

A cserkészet általában úgy működik, hogy élvezetes, nevelő
és egészséges gyűléseket és táborokat tartunk, hogy a
gyerekeknek legyen alkalmuk együtt barátkozni, dolgozni közös
célokért, megismerni és értékelni a természetet és a kinti életet és
sok mindenben fejlődni. A kinti programok és a táborozás azok a
leghasznosabb eszközeink, amivel fejleszthetjük a vidám és
meggondolt,
kötelesség
teljes
közösségünket.

A cserkészet új formája most a karantén alatt sokkal
kreatívabb vezetést igényel. Egyik példa a "Geo-Guesser" ami
egy körképet hoz fel és ki kell találni, hogy ez mit ábrázol, és hol
van. Használtuk már a világ verziót és a híres magyar helyeket
is. Ez egy jó virtuális eszköz arra, hogy a földrajzot gyakoroljuk.
Alkalmaztuk már a "Kahoot" weboldalt is, amin keresztül fontos
magyar történelmi eseményeket tanulmányoztunk. Fontos az is,
hogy ez alatt az időszak alatt gyakorolják a cserkészek a magyar
nyelvet is. Azért hogy a szókincset bővítsünk egy "Activity" nevű
játékot játszottunk. A cserkészek egy képzeletbeli dobókockával
dobtak és a kapott feladatot eljátszották, lerajzolták, vagy
elmagyarázták.

Pál Gergő, Klapka György raj, cserkész rajvezető

Cserkész
foglalkozások
alatt többnyire
kerüljük
a
technológiát és
a
digitális
világot,
nem
azért mert nem
hasznosak azok, hanem azért, hogy jobban az egyszerű és
nagyszerű dolgokra összpontosíthassunk. Így cserkész
foglalkozást tartani virtuálisan egy kicsit olyan, mint halászni
egy pocsolyában vagy tortát készíteni krumpliból és tejfölből. De
azért az adott helyzet miatt mégis kipróbáltuk.

Örömmel látom, hogy az évek során a cserkészek
megtanultak alkalmazkodni és ebben a rendkívüli helyzetben
könnyedén állnak hozzá a kihívásokhoz. Ez a generáció már a
kezdetektől számítógépekkel nőtt fel, így nem okozz nekik gondot
a cserkészet új formája. Ezen felül a "Zoom" használata még
fontos módja annak, hogy életre való kapcsolatokat fejlesztenek a
cserkészek.
Lelkesen szervezzük a virtuális gyűléseket, és még nagyobb
lelkesedéssel várjuk a pillanatot, amikor újra együtt lehet a
cserkészcsapat. (Szigeti Mátyás cst., cspk.)
A 34. sz.
Zrínyi
Ilona
lcscs. is virtuálisan
gyűl.
Először
csapat
szinten
gyülekeztünk,
szinte
100%
részvétellel,
elénekeltük
a
csapat indulót —
nem annyira szépen sikerült, mert mindenki az internet
gyorsasága szerint kapcsolódott be, aztán külön őrsi Zoom
"szobákba" vonultunk. Én az óvoda szobában voltam a fiammal,
ott az őrsvezetőjük, Pigniczky Enese őv., elolvasott nekik egy
esti mesét, a három kis malacot. Az őrs és raj vezetők sok jó
ötletes programokkal készülnek! (Slattery Kriszta cst., cspk.)

Április 17. óta a 14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapat
virtuális gyűléseket tart. Ezek a gyűlések persze nem
helyettesíthetik a személyes találkozást, hanem inkább alkalmat
adnak arra, hogy fenntartsuk a kapcsolatot a gyerekekkel,
próbáljuk lelkesíteni egymást, és mégis tanuljunk valamit
egymástól. A gyűléseinket jelenleg péntek esténként tartjuk, és
külön gyűlnek a kicserkészek és a cserkészek. A rajvezetők akik
a programot vezetik itt beszámolnak a gyűlésekről:
Somogyi Ferenc, Kiss Ernő raj, kiscserkész rajvezető
Eddig olyan programokat igyekeztem tervezni a kiscserkész
fiúknak, amik figyelembe tartják a cserkészet hagyományos
tartalmát és ugyanakkor új dimenziót hoznak a programhoz. Már
többször gyakoroltuk a magyarságismeretünket a Google Earth
segítségével, a Kárpát medence magyar települései
barangolásával. Ezen kívül, digitálisan átalkottunk néhány
cserkészjátékot, mint például a Kim játékot a Microsoft
PowerPointtal és a staféta versenyt az online magyar kvízekkel.
Több időt nyújtok az őrsvezetőknek a digitális gyűlésekben
használható „kisszobák” segítségével, amikben őrsi foglalkozást
vezethetnek a őrsvezetők.

Members of Folk Ensemble
reach out to help elderly
The Hungarian Scout Folk Ensemble
would like to call older Cleveland-area
Hungarians, in part to help them in these lonely
times, and also as an ethnographic research
project. Email names and phone numbers of those
you think could use a phone call to clevelandregos@gmail.com;
the young scout leaders will engage them in conversation and
offer help with any tasks that may require assistance.

Én hiszek abban, hogy a kiscserkész korosztály az
kulcsfontosságú az magyar identitás építéséhez. Így nagyon
örülök az aktív kapcsolatnak, mert fontos az állandóság, hogy
építsük a clevelandi magyar közösség jövőjét. A virtuális
cserkészet értelmes, mert bemutatja, hogy a fizikai gyűlés nélkül
is lehet együtt lenni. Ezen kívül, nagyon szeretek a
kiscserkészekkel játszani, foglalkozni, és tanulni, szóval

Köszönjük a ’Jó munkát!’ kiadásának támogatását!...
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