
 

  

Idén 70 éves a clevelandi magyar cserkészet! 
Az évtizedeken keresztül voltak többen, akik nem 

gondolták, hogy tartós lesz Clevelandban a magyar cserkészet 
miután elkezdődött 1951-ben. De, itt vagyunk 2021-ben és most 
már 70 évet ünnepelhet a viruló mozgalmunk. Nem tudhatjuk 
pontosan, de biztosan több ezer fiatal fel lett nevelve 
magyarságukban, a természet szeretettére, és akik mai nap is 
megállják helyüket vezetői pozíciókban a társadalomban.  

„Nyelvében él a nemzet” mondta Széchenyi István és a 
magyar nyelvünket ápoljuk, a cserkész szülők segítésével, hét 
évtizeden át a cserkész programjainkon keresztül, hogy itt 
külföldön ne felejtsük el és gyerekeink tanulják meg 
származásunk anyanyelvét. A magyar iskolákkal együtt, a 
magyar cserkészet az egyetlen ifjúsági egyesület, ami nem csak 
őrzi a magyar nyelvünket, hanem gyerekeinkben neveli a magyar 
kultúránkat, hagyományainkat, néprajzát, földrajzát és 
történelmünket.   

Reméljük, hogy ebben az évben a koronavírustól 
normalizál a helyzet és engedélyt add, hogy méltóképen  
megtudjunk emlékezni az elmúlt 70 évről és megünnepelni ezt a 
nemes mérföldkövet. A hagyományos Cserkészebédünket csak 
elvitelre tudjuk megtartani február 28-án. A Cserkészbál mai 
nap is kérdéses, hogy együtt ünnepelhessük évfordulónkat első 
bálozóinkkal együtt május 22-én. Nem is akarunk gondolni arra, 

hogy megint el kell halasztani a 
Cserkésznapot ami szeptember 5-
ére van tervezve.  

Addig is, értesítőinkben 
közöljük Gulden Julianna cst. 
interjú sorozatát, amit a Bocskai 
Rádió/Cserkész TV műsorra 
készített a felnőtt cserkész-
vezetőinkkel, akik vissza- 
emlékeznek és beszámolnak 
cserkész múltjukról és élményeikről.  

A csapatparancsnokok és 
vezetőik ügyesen, okosan és 
biztonságosan folytatják a foglalkozásokat a járvány kihívásain 
ellen. Köszönjük szépen mindazoknak, akik anyagilag 
támogatják munkánkat. A bőkezű adományok a tavalyi Némabál 
alkalmára  és az eddigi ajándékok az évi adománygyűjtéshez 
meghatóak. Nem tudnánk elvégezni és megtenni mind azt, amit 
teszünk a magyar fiatalokért önök hozzájárulásuk nélkül. 

Gratulálok és köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt       
70 évben hozzásegítettek a clevelandi magyar cserkészet 
sikeréhez! A Jóisten fizesse meg. Jó munkát! Horváth Mihály 
cscst., CSBK elnök  

JÓ MUNKÁT! 
A Clevelandi Magyar Cserkészek Értesítője | 14. | 22. | 33. | 34. | Cserkész Barátok Köre               40. évfolyam, 2021. Tél 

Az első clevelandi cserkész őrs — a Tigris 

őrs — eredeti zászlója. A vörös folt 

esetleg egy vérszerződés nyoma? 

Vezetőink vissza emlékeznek múltunkról, 4. - 6. oldalon 

12. sz. II. Rákóczi Ferenc cscs., Beodray Ferenc cspk.; Chászár Ede, kerületi vezetőtiszt.  
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Bóna Richárd atya a Szt. Imre 
templom új adminisztrátora 
és egyben a házigazdánk is 

Miután Mezei András atyát hazahívta a püspöke 
Magyarországra, a Szent Imre és Szent Erzsébet közösségek új 
lelkipásztort kaptak Bóna Richárd atya személyében. A 
kinevezését követő első Szentmisét július 19-én mutatta be, hálás 
a híveknek szívélyes fogadtatásért. Bóna atya számára nem 
ismeretlen Amerika és a magyar közösségi élet, 23 éves korában 
került ide Pozsonyból. Az atya eddigi életútját és a hivatása iránti 
mély elszántságát ismertük meg, amikor beszélgettünk vele.   

A felvidéki magyar családból 
származó Bóna Richárd atya 
vegyes nemzetiségű 
környezetben nőtt fel a 
szlovák fővárosban. Szlovák 
alapiskolába, majd magyar 
gimnáziumba járt. A szlovák 
környezet ellenére a szülők 
fontosnak tartották, hogy 
gyermekeik megéljék 
magyarságukat: beíratták őt és 
testvérét cserkészetre, a 
ferencesek templomába jártak 
magyar misére. Bár széles 
érdeklődési köre volt az 
iskolában, mégis tudta valahol 
mélyen, hogy pap lesz. A 

hívás az évek során egyre erősödött a lelkében, mire 
érettségizett, addigra már biztos volt, hogy a hittudományi 
főiskolára fog felvételezni. Akkor sem, és a szemináriumi évek 
alatt sem bánta meg döntését. 

Amikor pályaválasztásának körülményeiről kérdeztük, egy 
kedves kis történetet idézett fel a gyerekkorából. Harmadik 
osztályos korában lett elsőáldozó, ami után rögtön beállt az oltár 
körül szolgálattevők csoportjába. Felvidéken hagyományosan 
csak fiúk ministráltak. Egyszer hazafelé menet a szentmiséről 
megkérdezte szüleit, hogy muszáj-e minden ministránsnak papi 
pályát választani, amire szülei trükkösen igennel feleltek. A 
gyermek Richárd pedig azonnal beleegyezett, hogy ha nagy lesz, 
akkor ő is pap lesz. Ahogy felnőtt, persze rájött, hogy ez 
másképp működik, de a gondolatai hátterében mindig ott volt, 
olykor pedig erősebben előjött, hogy Isten szólítja őt. Sok fontos 
dolog van a Földön, de mind közül a legfontosabb a lelkünk 
üdvössége. Úgy érzi, hogy egy papnak felelőssége és feladata, 
hogy minél több embert segítsen eljutni a mennyországba. Ezen 
szívesen dolgozik, és fog is a jövőben. 

Öt éve volt a Pozsonyi Hittudományi Főiskola hallgatója, 
amikor Amerikában élő unokatestvérei, és rajtuk keresztül 
Roskó László atya, a Szt. Margit templom plébánosa, felkereste, 
hogy utazzon ki, folytassa itt a tanulmányait, és vegyen részt a 
clevelandi magyar pasztorációban. Bóna atya sok gondolkodás 
és ima után Isten akaratában bízva elfogadta az új lehetőséget. 
Az első évben az angol nyelvtanulásra koncentrált, majd pedig 
belépett a clevelandi szemináriumba. Otthonról hozott teológiai 
tapasztalatai másak voltak, itt nem bizonyult elegendőnek a 
szemeszter végi hajrá, egész tanévben aktív kellett, hogy 
maradjon. Az évvégi jegyét nem csak a vizsgája határozta meg, 
hanem az egész tanévben végzett munkája. Pozsonyban 130-an 
tanultak, addig a clevelandi egyházmegyében csak 28 
papnövendék volt akkoriban. Sikeresen alkalmazkodott ezekhez 
a különbségekhez és változásokhoz, beilleszkedett. 

2003-ban szentelték pappá a clevelandi székesegyházban, 
első állomáshelye Rocky Riverben a Szent Kristóf templom volt. 
Négy év papi szolgálat után North Royalton Szent Albert 
egyházközségébe helyezték át. Ezek a pasztorációban töltött 
évek még mélyebben tudatosították benne, hogy megtalálta a 
hivatását. A Szent Alberti évek alatt megkérte a püspöke, hogy 
menjen továbbtanulni, hogy kisegíthessen az egyházmegyei 
bíróságon. Az új tanulmányok Washington DC-be szólították, 
ahol megszerezte a diplomát, később pedig a jogdoktori címet 
kánonjogból. Az egyháznak, mint egy külön társadalomnak meg 
kell szerveznie a belső életét, a jó működés érdekében pedig 
törvényekkel szabályozni azt. Bóna atya az egyházi bíróságon 
dolgozik, főleg házassági ügyekkel találkozik, de előfordulnak 
liturgiával kapcsolatos, szerzetesrendi, ingatlanjogi kérdések is. 

A Szent Imre és Szent Erzsébet templom lelki vezetőjeként 
arra fog törekedni, hogy Jézus Krisztushoz vezesse az 
embereket, megerősödjenek, és a hétköznapi életük részévé 
váljon a hit. Ne vegyék magától értetődőnek az Isten jelenlétét, 
hanem kincsként megbecsüljék azt. Főleg napjainkban aktuális 
ez, amikor a világ egyre jobban húzódik el a vallás törvényeitől. 
Az emberek lelkének ápolása mellett Bóna atya szívügye, hogy a 
magyar közösségek megmaradjanak, és a többi generációnak át 
lehessen adni azt a szép üzenetet, hogy őseik a diaszpórában 
megtartották a hitüket és nyelvüket. Tudja, hogy az egyház 
Clevelandben a magyar közösség összetartó intézménye és lelki 
tartóoszlopa. Bóna atya támogatásáról biztosítja a híveket, és a 
következő üzenetet szeretné a szívükre helyezni: “Az Isten a 
legfontosabb az életünkben, és minden döntést, amelyet hozunk, 
minden igyekezetünk, ami van, minden projektünk központjában 
az a cél, hogy az Isten dicsősége növekedjen, hogy mi úgy 
legyünk felismerve, mint hívő magyarok.”  
(Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió) 

2004-ben új papként áldoztat a clevelandi VK hétvégén tartott misén. 

Bóna atya misét tart a Szt. Imre 

templomban 2020. novemberben. 

Cserkésznapon szentbeszédet mond a misén 2008-ban. 
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Három Csodaszarvas Díj kitüntetés a clevelandi CSBK-tól 
A Cserkész Barátok Köre tavaly egy kisebb ceremónia keretein belül jutalmazta a magyar cserkészeket kiváló munkájukért. 

Györky Judit cst., Szentkirályi Mihály cst. és Stróber Ilona cst. vezető személyiségei a clevelandi cserkészmozgalomnak, igazán 
méltóak a közösség elismerésére. Átlagos körülmények között a Cserkészbál, Cserkészebéd vagy Cserkésznap szokott lenni az a 
rendezvény, ahol átadásra kerülnek a Csodaszarvas díjak, azonban ilyen nagyszabású alkalomra a járvány miatt most nem volt rá 
lehetőség.  

2020. augusztus 31-én a Szent Imre egyházközség dísztermében Horváth Mihály cscst., a Cserkész Barátok Körének elnöke 
köszöntötte az egybegyűlt hozzátartozókat, cserkészvezetőket, és szólította színpadra a három jelöltet. Az elismeréseket tavasszal, a 
64. Cserkészbálon tervezték átadni, ám mindez csak Némabál formájában tudott akkor megvalósulni. A szeptemberi 
nagyrendezvényük, a Cserkésznap, szintén a jövő évre tolódott, viszont az eme 
cserkészvezetőket megillető dicséretet nem szerették volna elhalasztani. A Bocskai Rádió 
felvételén keresztül pedig minden clevelandi tud csatlakozni, és együtt örülni a cserkészekkel. 

A Csodaszarvas Díj a legmagasabb cserkészelismerés a CSBK-tól, a cserkészcsapatok 
fenntartó testületétől. Három kategóriában lehet jelölést benyújtani: Cserkészbarát, vagyis olyan 
személy részesülhet benne, aki nem cserkész, de elősegíti és támogatja a mozgalmat, képzett 
Cserkészvezető, aki legalább 3 éve aktívan dolgozik a cserkészetért. Az Életre Szóló 
Teljesítmény tulajdonosa pedig az lehet, aki minimum 25 éve tevékenykedik a clevelandi 
cserkészetben. A magyarság közel 70 éves clevelandi múltja alatt eddig 73 cserkészvezető 
kezébe került elismerés. A díj elnevezése az 1993-ban Magyarországon, Gödöllőn 
megrendezett IV. Dzsembori (Cserkész Világtalálkozó) hivatalos jelvényéből ered. 

Lord Robert Baden-Powell, a világ cserkészet alapítója, ezen az eseményen a következőket mondta: ”Úgy tekintsétek a 
csodaszarvast, mint az igazi cserkészszellemet, mely csak előre és fölfele tud ugrani, mindig újabb és újabb akadályok felé hajtva 
téged, új kalandok felé, hogy megtaláld a cserkészet magasabb rendű eszményeit – olyan életcélokat, melyek boldoggá tesznek téged. 
Ezek a célok: kötelességteljesítés Istennek, hazádnak és embertársaidnak, a cserkésztörvények hű követésével. Ilyen módon segítesz 
abban, hogy Isten országa – a béke és jóakarat birodalma – megvalósuljon a földön.” Baden-Powell szavai ma is megérinthetik 
lelkünket, hiszen a csodaszarvas üzenete ősidők óta nem évült el. 

A jelölteket egy héttagú bizottság választotta ki a 14 évet betöltött cserkészek javaslatai alapján. Az elismerésen felül a 
közönség vastapssal jutalmazta a kitüntetetteket, a díjazottak pedig szóltak pár szót. Elsősorban szüleiknek és cserkészvezetőiknek 
mondtak köszönetet, hogy gyermekkoruk óta tagjai lehetnek a cserkészmozgalomnak. Hálájukat fejezték ki a családtagjaiknak, hogy 
nem csak tolerálják, de támogatják a cserkészetben végzett munkájukat, hiszen kötelezettségeik nem kevés időt igényelnek. 

Gratulálunk Juditnak, Mihálynak és Ilinek! Köszönjük a fiatal generációért végzett fáradhatatlan munkájukat, bízunk benne, 
hogy a jövőben is alázattal és meggyőződéssel fogják munkálni a magyar kultúra megmaradását a diaszpórában. Cserkész Rádió / TV 
– 2020. szeptember 6-i adása - Bocskai Rádió (bocskairadio.org) (Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió) 

Györky Judit  

cst. a 34-es 

számú Zrínyi 

Ilona leány-

cserkészcsapat 

tagja kis-kora 

óta. Mint őrs-

vezető, rajvezető 

és cserkésztiszt 

példamutató 

életet él. A cserkészprogramokon túl részt 

vállal évente a központi, templomi feladat

-okban, illetve mindabban, ami a helyi 

magyar társadalom életét támogatja. Judit 

színvonalas vezetőképző hétvégéket 

tartott a clevelandi körzetben, hogy 

tovább fejlessze a fiatalok tudását. A 

Regös Csoportnak egykori szertárosa, és 

a CSBK rendezvényein is bemutatja 

vezetői tehetségét. A Cserkészebéd egyik 

főszakácsa, a Cserkésznapokon pedig 

logisztikai, szervezési képességével 

biztosítja a konyhák működését. Ezek 

mellett a Cserkész Barátok Körében 

pénzügyi ellenőr szerepben is jelen van.  

Szentkirályi 

Mihály cst. a 14

-es Görgey Arthur 

cserkészcsapat 

tagja. Az elmúlt 

10 évben kiváló 

jobb keze, 

segítője, volt a 

mindig aktuális 

csapatparancsnok-

oknak. Mihályra nagy felelősség hárult, 

amikor sokszor helyettesítette a 

parancsnokot a távollétük miatt, de 

kiválóan helyt állt minden alkalommal. 

Irányított mint napostiszt, felügyelte a 

fiatalok által előkészített programokat. 

Idejét hétvégente és nyaranta is gyakran 

áldozta a magyar ifjúság nevelésére, 

legyen az egyhetes csapattábor vagy 

hétvégi kirándulás részvételeken, 

tervezésekben. Hosszú évek óta tagja a 

Cserkész Barátok Köre választmányának, 

és besegít ott, ahol szükség van rá. 

Munkája példát adhat minden 

cserkészvezető számára.  

Stróber 

Ilona cst. Mihály

-hoz hasonlóan 

négy éves kora óta 

cserkészkedik a 

34. sz. Zrínyi 

Ilona 

leánycserkész- 

csapatban. Az 

1990-es évek 

elején négy évig volt a clevelandi Regös 

Csoport egyik vezetője. Sőt, két évig 

egyedül vállalta ezt a felelősséget. Egy 

ideig Magyarországon élt férjével, majd 

visszaköltözése után hamarosan felkérést 

kapott a csapatparancsnoki pozícióra. 

Bátran állt a nagy kihívás elé a clevelandi 

cserkészek érdekében. A csapatvezetés 

mindennapi munkát kívánt tőle, a 

lányokat kirándulni vitte, nevelte, 

táboroztatta, és közben rendszeresen ott 

volt a heti összejöveteleken is. Ili a 

Cserkész Barátok Köre rendezvényein is 

lelkes és odaadó vezetőként működött 

együtt a tagokkal.  

https://www.bocskairadio.org/cserkesz-radio-tv-2020-szeptember-6-i-adasa/
https://www.bocskairadio.org/cserkesz-radio-tv-2020-szeptember-6-i-adasa/
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Falk Viktor cscst. emlékei a 
cserkészet aranykoráról  

Nosztalgiázni ment Falkékhoz a Cserkész Rádió. Viktor bá 
megtisztelőnek és meghatónak érezte a látogatást, szívesen 
mesélt az életéről, cserkész múltjáról és a magyar jövőt illető 
meglátásairól. Cikkünkből megismerhetik a számos kitüntetéssel 
büszkélkedő, nyolcvanas éveinek végén járó cserkészparancsnok 
kivándorlásának történetét, megtudhatják, mit tanult az 
egyetemen és hogyan lett jó pozíciója az amerikai hadseregben. 
Minden ügyét az életben át szőtte a cserkészet és magyarság 
iránt érzett elkötelezettsége. Bár harminc éve nyugdíjas, és 
otthonról követi az eseményeket, határozott véleményt alkot a 
diaszpóra előtt álló évtizedekről. 

Anno egy évre vállalta el a csapat 
parancsnokságot, amiből először tíz 
esztendő lett, utána pedig 
nyugdíjazásáig volt a clevelandi 
cserkész közösség szíve-lelke. Falk 
Viktor cscst. 1931-ben született 
Kecskeméten, oda járt iskolába a 
harmadik osztály befejezéséig. Ahogy 
átkerültek Nagyváradra, 1944-ben már 
menekülniük is kellett, hiszen 
Románia átállása miatt a várost a 
szovjet megszállás veszélye 
fenyegette. Nagyváradról Kőszegre 
kerültek, ami azért volt fontos állomás 
a fiú életében, mert elkezdte a 

cserkészetet. Fogadalmát majd később egy ausztriai 
menekülttáborban tette le, bár rengeteg dolgot megélt a 
közösségben, mégis ez a legkedvesebb cserkész-emléke. A 
menekülttáborban volt magyar gimnázium, letette az érettségit.  

 “1949. október elsején, tizennyolc évesen tettem le a lábam 
az ígéret földjére.” – fogalmazott Viktor bá. A kezdeti 
kalandokhoz és nehézségekhez hozzátartozott, hogy az első szűk 
évet szüleivel egy tejfarmon töltötte South Dakotában. Viccesen 
mondta, hogy az állatok sosem biztosítottak számukra pihenést, a 
hét mindennapján keményen dolgoztak. Egyszerű körülmények 
között éltek, az összkomfortot egyedül a villany jelentette. 
Egyetlen húga, Pellerné Ildikó cst. S.D.-ban kezdte az  iskolát.  

 A Krónika című 
magyar újság szerkesztőjének 
írt egy levelet Viktor bá 
édesanyja, amiben megfogal-
mazta, hogy nagyon egyedül 
vannak South Dakotaban, 
mivel nincsenek magyarok, 
akikhez csatlakozhatnának. A 
cikkre egy akkor már 
Clevelandben élő kecskeméti 
ismerősük figyelt fel, és 
küldött nekik pénzt vonatra. 
1950-ben költöztek át 
Clevelandbe, ahol Viktor hamar beilleszkedett a 
cserkészcsapatba.  

Közösségi aktivitását egy kétéves katonai szolgálat 
szakította meg. Behívták a koreai háborúba, 
ejtőernyős hadosztály újonc kiképzésére került. A 
cserkészetnek és a farmmunkának köszönhetően jó 
fizikummal rendelkezett, amerikai társaihoz mérten 
kiemelkedően jól bírta az újonckiképzést. Mivel 
tökéletes eredménnyel teljesítette a magyar-német 

tolmács vizsgát, fordítóként tevékenykedett.  

1966-ban, leszerelését követően ott folytatta, ahol azelőtt 
abba-hagyta: meghívták kiscserkészvezetőnek a nyugat oldali 14. 
számú Görgey Arthur cserkészcsapathoz. Eleinte főleg a 
kiscserkészekkel foglalkozott, fiát is vitte magával. Édesapja 
bíztatására egyetemre felvételizett, elektromérnöki végzettséget 
szerzett, 35 éven át dolgozott a szakmában. 

1970-ben, a fillmore-i tiszti kiképzést követően hivatalosan 
pozíciót kapott. Tízéves parancsnoksága alatt az ő csapatuk volt 
a legnagyobb fiúcsapat a szövetségben, létszámuk 100 körül 
mozgott. A hatalmas gyereksereget táborba vinni nagy felelősség 
és munka volt, sikerült bevonnia a szülők segítségét. A 
csapattáborokban élvezték a természetet, versenyeztek, úsztak a 
szépen gondozott tóban a Teleki Cserkésztanyán. Viktor bá 
közreműködésével telepítették át például a csapatot a Szent 
Mihály görög katolikus egyháztól a Szent Imre római katolikus 
egyházközösséghez. Felettesei között volt Bodnár Gábor cscst., 
a KMCSSZ elnöke, és Bedy Balázs cscst., a CSBK akkori 
elnöke. A többi cserkészvezetőt ő jelölte ki, Szabolcs Levente 
cst.-et választotta helyettesének. Jó barátja és példaképe volt 
Beodray Ferenc cscst., sokat segítettek egymásnak. Vezetőként 
sem riadt vissza attól, hogy tanácsot kérjen felnőtt cserkészektől. 
Feri bá véleményét kérte ki, ha problémája volt.  

A volt csapatparancsnok mögött mindvégig állt egy 
támogató feleség is. Muci néni nem csak tolerált, hogy a 
parancsnokság teljes embert, sok időt kíván Viktor bától, hanem 
rendszeresen segített is neki, támogatta. Sok cserkész munkában 
részt vett, soha nem panaszkodott. 

“Nagyon nehéz a nagy olvasztókemencének  ellenállni. De 
azért a cserkészetnek mindig megmarad a vonzereje.” – ezt a 
választ adta, amikor a jövőről kérdeztük. Nagyon reméli, hogy a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség sokáig fog élni és 
működni. A parancsnokoknak azt tanácsolja, hogy türelemmel és 
és szeretettel álljanak a munkához, és próbálják megőrizni a 
magyar örökséget, ameddig lehet. Attól tart, hogy két évtized 
múlva a magyarság be fog olvadni az amerikai társadalomba.  

Munkásságát szűk környezetében és az Anyaországban is 
elismerték. Magyar érdemkeresztet kapott, és cserkészingjén 
díszeleg a Szent László lovagrend keresztje is. (Jelenleg 
helyettes főkapitánya a rendnek.) Teleki Pál emlékéremmel, a 
Külföldi Cserkész Szövetség legnagyobb kitüntetésével 
jutalmazta Bodnár Gábor, de csapatától és a CSBK-tól is kapott 
díjat emlékül, hálából. Viktor bának, jó egészséget kívánunk, 
megköszönjük, hogy a magyarság sorsát mindig a szívén viselte, 
és úgy a magyar iskola tanáraként, mint cserkészvezetőként 
hozzátett a clevelandi közösség megmaradásához!  

Gulden Julianna cst. teljes videó interjúja Falk Viktorral 
itt megtalálható: Cserkész Rádió / TV – 2020. október 4-i adása - 
Bocskai Rádió (bocskairadio.org). (Dorgay Zsófia, Bocskai 
Rádió) 

Falk Viktor cscst. interjú közben. 

Falk Viktor 1978-ban 

Gulden Julianna cst., az interjúk 

szerkesztője, Viktor bával. 
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Mészárosné dr. Vareska 
Andrea cscst. a város mind két 
oldalán szolgálta cserkészetet  

1976 és 1982 között Mészárosné dr. Vareska Andrea 
cscst. a 33. számú Szilágyi Erzsébet leánycserkészcsapat 
parancsnoka volt, de cserkész-pályafutása nem merül ki 
ennyiben. Különösen ért a kiscserkészekhez, vezetőtársaival 
sokat dolgoztak a nekik szóló módszertan kidolgozásán. 
Otthonról hozta alapvető érdeklődését a cserkész közösség felé, 
ami azóta sem lankadt. Jelenleg a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség aktív munkatársa. Andrea a mai cserkész 
életet virulónak és tevékenynek látja.  

       1950 decemberében érkezt-
ek a szülei Németországból. 
Édesapja, Dr. Vareska György 
cscst., a 22. számú Bessenyei 
György cserkészcsapat 
parancsnoka volt 1958-tól 1966
-ig, azért került Virginiába, 
mert Amerikában orvosként 
szeretett volna praktizálni. 
Andrea 1951-ben született 
Virginia államban, 1957-be 
költöztek Clevelandba. Édes-
apjának a koreai háborúba azért 
nem kellett bevonulnia, mert 
akkoriban két megye patológusa 
volt, és felettesei kérvényezték 
az otthonmaradását. Igazi 

cserkészcsaládról beszélünk, az édesapa részt vett külföldi 
cserkészprogramokon, vezetőképző táborokban, a 22-es csapat 
vezetője és édesanyja készítette fel a lányokat a VK vizsgákra. 

Andreának vannak olyan gyermekkori emlékei, amelyekre 
úgy tekint, mintha csak tegnap történtek volna. Ilyen az a nap is, 
amikor 1958-ban először ment cserkészetre a Szent István 
Klubba. Az akkori csapatparancsnok, Huszár Ágnes felkarolta 
és bevezette a közösségbe. Az első őrsi alkalmak minden 
részletére emlékszik: mit játszottak, mit viseltek a 
foglalkozásokon. Ma is szívesen felidézi, hogyan énekelt a 
csapat (több, mint negyven fő) egy szívvel és lelkesedéssel 
magyar dalokat. A 33. számú Szilágyi Erzsébet leány 
cserkészcsapatnál tett fogadalmat. Az első táborra pedig 1961-
ben volt, mind a négy clevelandi csapat számára egyszerre. A 
szervezők különösen ügyeltek arra, hogy a kelet- és nyugatoldali 
résztvevők keveredjenek, barátkozzanak egymással. Konyha 
híján nagy kondérokban főztek, megvolt a hangulata. 

1967-ben továbblépett, és elment segédtiszti táborba 
Fillmore-ba. Meghatározó élménye életének az ottani 
fogadalomtétel. Felmerült a gondolat, hogy az óvodáskorú, négy-
ötéves gyermekek is hadd jöjjenek foglalkozásra testvéreikkel. 
Így Andrea kapta meg a Kisdobos névvel ellátott, 50 főre 
növekvő óvodás korú rajt a 14-es fiúcsapatban. A Szent Imre 
templom nagytermében találkoztak péntekenként, a kedvenc 
szórakozásuk a bábszínház volt. Biztosítva lett az utánpótlás. 
Andrea kiscserkész vezetőként szívén viselte, hogy kialakítsák a 

kiscserkészek programját Clevelandben. 

 1982-ig volt csapatparancsnok. A lányokkal, 
csak vagány őrsöket és táborokat tud megemlíteni 
velük kapcsolatban. A szülők is hozzátettek a 
sikerhez rengeteg ötlettel és segítséggel. Sokszor 
jelentkeztek, hogy nem túl nagy magyar szókinccsel 

rendelkező gyermeküket beírassák cserkészetre. A különböző 
generációk összejöttek, a régiek barátságosabbak lettek az 
újakkal, jól képzett csapat volt. De a fiúkkal is kiváló kapcsolatot 
ápoltak, táboroztak és kirándultak együtt. Andreának az tetszett 
legjobban, hogy rendszeresen és együttműködve gyűléseztek, 
ami megkönnyítette mindenki életét. Nem csodálkozik azon, 
hogy van még cserkészet: „Ha a csapat és a cserkész közösség 
tárt karokkal és nyíltan fogadja őket, akkor bejönnek a 
cserkészetbe, és van utánpótlás. Tény, hogy kevesebben vagyunk, 
de ügyesen cserkészkednek a Covid helyzetben. Le a kalappal a 
vezetők előtt.” Andrea 
felhívta a figyelmet, hogy a 
magyar nyelv és kultúra 
megőrzésének a kulcsa a 
cserkészeknél és a magyar 
iskola oktatóinál van. 
Rengeteget tudnak segíteni a 
szülőknek a nemzeti 
nevelésben, mivel a gyerekek 
életében ezen kívül a játék 
nyelve az angol. “A 10 
cserkésztörvény, az emberi 
együttlét, és az, hogy 
viszonyulunk egymáshoz, az 
talán a legfontosabb: a 
jellemnevelés, amit egy közösségben tudunk adni egymásnak.” 

Ugyanazokkal a kihívásokkal állnak szemben a szülők és a 
csapatparancsnokok ma, mint a 70-80-as években. Akkor is 
foglalkozni kellett a lustábbakkal és kevésbé rátermetekkel, ami 
nem könnyű. Ugyanúgy fennáll a magyar nyelv elvesztésének 
veszélye, és látható, hogy a technológia mindennapjainkba való 
beférkőzése és a közösségi média térhódítása után másképp 
kommunikálnak a mai fiatalok. A cserkészet az egyetlen, ami 
elrángatja a gyerekeket a számítógép elől és a közösségbe, 
természetbe csalogatja őket. Nem utolsó sorban értékes, életre 
szóló barátságok köttetnek cserkész körökben. 

Andrea a Külföldi Magyar Cserkészszövetségen belül is 
vállalt pozíciót: több éven keresztül a kiscserkész 
őrsvezetőképző táborokért volt felelős. A KMCSSZ 
általánosságban hasonló gondokkal küzd. Plusz egy nehézség 
számukra, hogy külföldön a befogadó kultúra, a hitre és vallásra 
való nyitottság nem ugyanaz, minden földrészen vagy országban. 

A legkedvesebb tábori élményére gondolkodás nélkül 
rávágta, hogy az 1989-es Pax-Ting tábor az. A béketábor neve 
arról az egyetlen leánycserkész világtalálkozóról kapta nevét, 
ami 1939 nyarán volt Gödöllőn. A tábor tervezése Clevelandben 
történt, Magyarországról is jött néhány vezető, aki részt vett 
anno 1939-ben. Közel egy éves előkészítő munka után 
fantasztikus leánytábort hoztak létre Fillmore-ban. 

“A parancsnokok legyenek türelmesek, alakítsanak ki jó 
viszonyt a szülőkkel és a vezetőikkel. Ha ez sikerül, minden más 
is menni fog!” – tanácsolta. A teljes interjú itt megtekinthető:  
Cserkész Rádió / TV 2021. január 3-i adása - Bocskai Rádió 
(bocskairadio.org) (Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió) 

Mészárosné dr. Vareska Andrea  

Andrea, Gaydán Melinda cscst.-el 

a Pax-Ting emléktáborban, 1989. 

https://www.bocskairadio.org/cserkesz-radio-tv-2021-januar-3-i-adasa/
https://www.bocskairadio.org/cserkesz-radio-tv-2021-januar-3-i-adasa/
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Thurner Klára cscst. vissza 
emlékezik cserkész múltjáról  

„Ez mindennap van?” – ez volt az első kérdése Thurner 
Klára cscst.-nek, amikor megtudta, hogy Amerikában lehet 
cserkészkedni.  Bár megmosolyogtató a kérdés, mégis az élete 
részévé vált a cserkész közösséghez való tartozás, minél 
magasabbra került a ranglétrán, annál több munkája is akadt 
vele, és igen, mindennap lett cserkészet.  Parancsnoksága alatt, a 
34. számú Zrínyi Ilona leánycserkészcsapatnál, 
felelősségteljes magyar fiatalokat nevelt, szerette a gyerekekkel 
közös időtöltést. Ma is úgy gondolja, hogy az email-t el lehet 
selejtezni, de a személyes találkozást nem.  

Szombathelyen született, családjával 1945-ben hagyta el 
Magyarországot. Egy dél-német farmer pajtájában laktak, egy 
közeli faluban járt Klára első osztályba. Egy év múlva kerültek 
német lágerbe, ahonnan 1951-ben, két és fél év után New York-
ba hajóztak. A 10 napos utazást a 10 éves Klára nehezen viselte. 

Európában nem volt rá alkalom, hogy cserkészkedjen. De 
Amerikában szinte rögtön csatlakozott a csapathoz, és Dózsa 
Mária őrséhez. Kiscserkészként azt szerette a legjobban, hogy 
amikor kitüntetések osztására került sor az őrsben, olyankor 
mindenki kapott valamiért. Az ő lelkes hozzáállása és 
elhivatottsága hamar megmutatkozott. A szabadságharc előtt 
1956-ban a clevelandi Rózsa 
őrs vezetője lett. 1959-ben 
segédtiszti képzésre járt, majd 
rajzvezetői fokozatot szerzett. 
Utólag az utóbbi a 
legkedvesebb beosztása, mert 
gyerekekkel is foglalkozott, 
míg csapatparancsnokként 
inkább a szülőket és a 
vezetőket fogta össze. 

1969-től 1984-ig volt 
parancsnok a szövetség egyik 
legnagyobb csapatánál. 
Rengeteg képzett őrsvezetőjük 
volt, még kölcsönbe is adtak a 
33-as csapatnak egy időben. 
Ma már szinte elképzelhetetlen 
számunkra, hogy internet 

nélkül komoly 
logisztika kellett 
a szervezéshez. A rajmamák telefonáltak körbe 
események előtt a rájuk bízott tagoknak és 
szülőknek. Minden héten tartottak vezetői gyűlést. 
Klára fontosnak tartotta, hogy ugyanúgy kezelje az 

újonnan végzett vezetőket, mint a tapasztaltabbakat. 

Népes volt a csapat. Leginkább akkor tűnt fel, amikor télen 
kevesebben (csak harmincan!) jöttek össze. Évközben arra 
figyelt, hogy más-más helyeken találkozzanak, havonta 
kiránduljanak, a táborokban mindig legyen keretmese. Klára is 
vezette az ominózus cserkész-sárgabuszt, ami a birtokukban volt. 

Kedves élményei között van az egyik teadélután, amikor a 
lányok előadtak neki egy kétszólamú meglepetés éneket. Másik 
jó emléke a tematikus forgószínpad, aminek az volt a lényege, 
hogy az első őrs, aki mindent bejárt, felállíthat egy másik pályát. 
Ilyen program tudomása szerint nincs is azóta a clevelandi 
cserkészetben. Szerette a táborban a nagysikerű altatódalt is, a 
vezetők énekelték esténként. 

Legfontosabb segítő listáján elsősorban édesanyját említette 
meg. Ő varrta össze a cserkészzászlót, és olyan sokszor segített 
neki minden zokszó nélkül. Azután Borosdy Erzsébet cst.-re 
gondolt vissza, aki pénztáros volt parancsnoksága alatt. Valamint 
Madzsar Erzsébet cscst.-re, akinek az unokája parancsnok 
jelenleg. Nagy események közül a Regös Csoport alapítását 
emelte ki. Illetve azt, hogy egyszer elhatározta, hogy havonta 
kirándulnak. Nagyon jól is sikerült, de csak egy évig tartott, mert 
erősen megterhelő volt számukra. 

Thurner Klára, ha ma lenne cserkészparancsok, aláíratná a 
gyerekekkel, hogy magyar rendezvényen és környezetben csak 
magyarul beszélhetnek. Tanácsa egy mai parancsnoknak: nagyon 
fontos, hogy a gyerekek rendszeresen járjanak foglalkozásra. 
Mégpedig azért, mert véleménye szerint a cserkészet jövőjében 
az anyanyelvünk a kulcs. Örül neki, hogy van utánpótlás, és még 
mindig vannak aktív cserkészek. 
Voltak, akik már a 70-es évek 
végén azt jósolták, hogy a 
cserkészet Amerikában pár éven 
belül megszűnik, de Klára 
bizakodó volt, és ma is az. Úgy 
véli, hogy akkor is és most is 
ugyanazok az igények és az 
örömök. A teljes interjú itt 
megnézhető a Bocskai Rádió 
honlapján: Cserkész Rádió / TV 
2020. december 6-i adása - 
Bocskai Rádió 
(bocskairadio.org). (Dorgay 
Zsófia, Bocskai Rádió) 

Dorgay Zsófia, a Bocskai 

Rádió kárpátaljai munkatársa. 

Thurner Klára cscst., a Cserkészházban interjú közben. 

(balról jobbra) Thurner Klára, Bedy Balázs, Mészárosné Vareska 

Andrea, Bodnár Gábor, Bócsayné Böör Klára, 1978 őszi KMCSSZ 

Intéző Bizottság gyűlésen a Sík Sándor Cserkészparkban, Fillmore, 

New Yorkban. 

Klári, Friedrich Máriával cscst. a 

Pax-Ting emléktáborban, 1989-

ben a Sík Sándor Cserkészpark-

ban, Fillmore, New York-ban. 

https://www.bocskairadio.org/cserkesz-radio-tv-2020-december-6-i-adasa/
https://www.bocskairadio.org/cserkesz-radio-tv-2020-december-6-i-adasa/
https://www.bocskairadio.org/cserkesz-radio-tv-2020-december-6-i-adasa/
https://www.bocskairadio.org/cserkesz-radio-tv-2020-december-6-i-adasa/


 

7 

Így cserkészkedünk mi a 
koronavírus járvány idején... 

A clevelandi cserkészek örültek annak, hogy a hosszú 
kényszerszünet után tavaly ősszel végre személyesen is 
találkozhattak. Gyűléseiken módosítaniuk kellett: kizárólag 
szabadtéren találkozhatnak. Csakis olyan játék jöhet szóba, ahol 
a gyerekek hat láb távolságot tarthatnak egymástól. De ettől sem 
csüggednek, kihozzák a helyzetből a legtöbbet. Előtérbe helyezik 
azokat az ötleteiket, amiket a természetben lehet megvalósítani, 
azokat a készségeket, amiket a szabadban lehet megtanulni. 
Pozitívum, hogy a tagok létszáma nem csökkent, vagyis a szülők 
bíznak az őrsvezetőkben. A gyűléseken minden gyereket nagy 

odafigyeléssel veszik 
körül, hiszen az első a 
biztonság és az 
egészség. 

Slattery Kriszta cst., 
a clevelandi 34. 
számú Zrínyi Ilona 
leánycserkész 
csapatparancsnoka 
számolt be a 
foglalkozásaik 
aktuális módjáról. 
Ohio állam járvány-

ügyi szabályai akkoriban azt írták elő, hogy a cserkészprogramok 
kültériek legyenek, a résztvevők száma ne haladja meg a tíz főt, 
és megfelelő gondot fordítsanak a maszkviselésre. A gyerekek 
nagyon élvezik az erdei sétákat és a parkban való időtöltést, 
viszont a távolságtartás érthető módon, az önfeledt játék közben 
nehezükre esik. A Mastick Park egy kedvelt bázisa a cserkész 
találkozásoknak. Szeptember végére már négyszer jöhettek 
össze. A nagy csapatgyűlést, zászlófelvonást a törvények 
értelmében mellőzik, kizárólag örsi gyűléseket tartanak. 
Igyekeznek olyan programpontokra fókuszálni, amelyeknél 
előny, hogy a természetben vannak: tábortűz, közös főzés. A 
nyáron elmaradt tábort és hangulatot pótolni nem tudják, de 
optimisták és kitartóak a jövőt illetően. Nagy fejtörést okoz 
számukra, hogyan fog télen működni a cserkészet, de már 
gondolkodnak a megoldásokon.  

A clevelandi 14. számú Görgey Arthur fiúcsapat vezetője 
Szigeti Mátyás cst. úgy vélte, hogy az őszi 
cserkészfoglalkozások merőben eltérnek a szokásostól, de ez 
nem feltétlenül rossz. A lányokhoz hasonlóan, ők is meglátták 
annak pozitívumait, hogy a természetbe vannak “kényszerítve.” 
Több időt szánnak térképészetre, csomózásra, kinti játékokra, 
tábortűzre. Egyidőben zajlanak a kiscserkészek és a nagyobb 

korosztály gyűlései. Amikor megérkeznek a helyszínre, mindenki 
a saját őrséhez csatlakozik. 
Szeretnének egy-egy virtuális 
alkalmat is beiktatni azoknak a 
tagoknak a kedvéért, akik nem tudnak 
most közösségbe jönni. Mátyás 
nagyon hálás az őrsvezetőknek az 
elvégzett munkáért, és azért, hogy 
segítenek az óvintézkedéseket 
betartatni a tagokkal. Idősebb 
cserkészek is érkeztek önkéntesnek, 
akik a gyűlések ideje alatt felügyelik a 
megfelelő távolságtartást és 
érintkezést.  (Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió) 

 

Sajnos, decembertől a járvány terjedése miatt Zoom 
gyűlésekre voltak kényszerítve a csapat és őrsi összejövetelek. De 
a vezetők nagyszerű programokkal szórakoztatják a cserkészeket. 
— A Szerkesztőség 

Palacsinta készítés Zoom gyűlésen keresztül. 
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Cserkészházunk új bejárati 
lépcsőt, feljárót kapott 

Cserkészházunk tavaly volt 30 éves és az épület bejárati 
lépcsőjét megrongálta az időjárás. Ameddig a járvány miatt 
kevésbe használhattuk az épületet, addig lecseréltük a lépcsőt és 
még hozzáadtunk egy feljárót azoknak akik tolószékben vagy 
nehezen tudnak lépcsőn járni, így könnyebbítve a hozzáférést. 
Ifj. Gráber István st. és Kozmon Gyula st. irányításuk alatt 
készült el a felújítás a 14-es vezetőkkel. Köszönjük a fiúknak, 
akik mellesleg önkéntesen végezték el ezt a fontos munkát. 

A járvány alatt fontos munkát 
végeztünk a Teleki tanyán 

Tavaly nyáron alkalmunk volt a szabadban dolgozni, 
méghozzá az Ashtabula megyében található Teleki Pál 
Cserkésztanyán, Clevelandtól kb. egy órára, ahol cserkészeink 
rendszeresen kirándulnak és táboroznak. Áramot szereltek a 
pavilonban, fát irtottak, aprítottak, füvet nyírtak, tavat 
tisztítottak, hód gátakat bontottak a sok állandó tennivaló mellett. 
Itt is a 14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapat tagjai egy pár nap 
alatt rendbe rakták a kirándulásokra és táborokra használt 
területet Szigeti János st., tanya parancsnok felügyelete alatt. 
Remélhetőleg hamarosan — tavasszal vagy nyáron – újból 
élvezhetjük csoportosan a kedvenc tanyánkat.  

Virtuális cserkész karácsonyi 
ünnepély — de a Mikulás 
bácsi mégis házhoz ment 

Mivel decemberben a járvány miatt elmaradtak a heti 
csapat összejövetelek a Cserkészházban és a Szt. Imre templom 
termeiben, a Mikulás bácsi idén nem tudott csoportosan 
találkozni a fiúkkal és leányokkal. De ez őt egyáltalán nem 
zavarta — fogta a nagy, 
meglepetésekkel teli batyuját és 
égyenként meglátogatta cserkész-
einket.  Még a Krampusz is 
megjelent egy-egy háznál!  A 
Mikulás bácsi bejárta Cleveland 
és környékét, de még Wooster-ig 
(több mint egy óra Clevelandtól) 
is eljutott, hogy meglepje a 
szófogadó magyar gyerekeket. 

A legkisebb cserkészeink 
verssel, énekkel, rajzzal 
izgatottan várták a Mikulás 
bácsit, aki nagy örömmel és 
könnyes szemmel fogadta ezeket. 

A karácsonyi ünnepély 
pedig egy Zoom gyűlés alatt volt bemutatva. A családok előre 
beküldték a gyerekek videószereplésüket és azok egy fél órás 
programba lettek megszerkesztve. Az ünnepélyről a videót ezen 
a linken lehet megnézni:  Clevelandi cserkészek karácsonyi 
ünnepély - Clevelandi Magyar Cserkészcsapatok 
(clevelandcserkesz.org) Nagyon reméljük, hogy jövőre együtt 
ünnepelhetjük a Karácsonyt! 

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