
 

  

A 2021. évben továbbra is a koronavírus ellen harcoltunk, közben próbáltuk megtartani a nívót a cserkész 
programjainkban. A nagy nehézségek és bizonytalanságok ellenére mégis sikerült megtartani a Cserkésznapot és 
Cserkészbált. Cserkészeink táboroztak, kirándultak és a heti csapatösszejöveteleket is megtartották, többnyire kint a 
szabadban. Munkánk folytatásához kérjük a további anyagi, illetve erkölcsi támogatásukat. Adományaikkal segíthetik 
küldetésünket, a mellékelt borítékot, illetve csekket postázhatnak a CSBK címére: P.O. Box 6783, Cleveland, OH 44101. 
Nagyon szépen köszönjük, hogy mellettünk állnak és bíznak bennünk a magyar ifjúság nevelésében. (A szerkesztőség) 

2021-ben szórakoztunk, mulattunk a Cs.napon, Cs.bálon 

Sikeres a 65. Cserkésnap a nyár végén 

 A clevelandi Cserkész Barátok Köre (CSBK) 
2021. szeptember 5-én, immár 65. alkalommal rendezte 
meg Ohio állam legnagyobb magyar fesztiválját, a 
Cserkésznapot. Talán azért mert tavaly a világjárvány 
miatt elmaradt, óriási tömeg szállta meg a German 
Central Park-ot, hogy egyen, igyon, és mulasson. egy 
év kihagyás után elsöprő sikerrel zárult a Clevelandi 
Cserkésznap. Az eseményen közel 3,000 résztvevő járt. Mind a 
készételek, mind a frissensültek pultjainál kígyóztak a sorok. A 
számok magukért beszélnek: 

2,800 résztvevő 
közel 1600 lángos 
500+ lacipecsenye 
1500 darab töltött káposzta 
közel 500 font paprikás csirke 
közel 500 darab debreceni 
225 font kolbász 
26 hordó sör 
18 gallon fagylalt 
650 palacsinta 
750+ szelet dobos és diós torta 
650 krémes 
26 rúd rétes 
600 pogácsa 

 Az előre nem látható egészségügyi helyzet miatt csak 
júniusban vált biztossá, hogy zöld utat kapnak a szervezők. A 
szokásos nyolc hónap helyett így nyolc hét állt rendelkezésükre, 
hogy a kitűzött dátumra minden készen álljon. Nagy 
aggodalommal, de kitörő lelkesedéssel dolgoztak Horváth 

Mihály cscst. főszervező 
vezetésével. Az ünnepélyes 
zászlófelvonással nyitották 
meg a napot, majd 
kiosztásra kerültek a Szent 
István-díjak, amelyeket a 
2020-ban elmaradt 
Jubitábor záróünnepségén 
adtak volna át tizennyolc 
olyan személynek, akik 
(folytatás a 2. oldalon) 

Őszi bál a megszokott tavaszi helyett 

 Két és fél év szünet után majdnem 200-an 
ünnepeltek a 64. Cserkészbálon 2021. október 30-án a 
Pokrova  Event Center-ben. Az est fénypontja minden 
alkalommal az elsőbálozók bemutatása, ez idén sem 
volt másképp. Külön megtiszteltetést jelentett a CSBK 
számára, hogy körükben üdvözölhették Magyarország 
Chicagó-i Főkonzulátusának főkonzulját, Kovács 

Tamást. A diaszpóra közösség díjazásra érdemes tagjairól 
bizonyára hosszú listát lehetne írni. Az életreszóló cserkész 
tevékenységéért járó Csodaszarvas Díjat Mészáros Andreának 
cscst. ítélte oda a CSBK, a kiváló cserkészvezetők közül pedig 
Csajka Tamás cst. lett díjazott.  

 A cserkész közösség előtt 
ünnepélyesen bemutattak három 
fiatal lányt, Halácsy Réka őv., 
Pigniczky Enese st. és Turóczi 
Kinga őv.t. Már több mint egy 
évtizede aktívan cserkészkednek, 
ezzel a mérföldkővel pedig a 
cserkész közösség teljes jogú 
felnőtt tagjai lettek. A bál nem 
jöhetett volna létre Balássy 
Erzsébet st., a Cserkészbál 
elnöke nélkül, a nyitótánc 
koreográfiája pedig Solomon 
Ilona st. munkáját dicséri.  

 Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke Kovács 
Tamás tolmácsolásában arany 
érdemkereszttel köszönte meg 
Pigniczky Eszter cscst. cserkész 
csapattiszt áldozatos munkáját. Az 
elismerést a Külföldi Magyar Cserkész 
Szövetségben végzett tevékenységéért, 
és a diaszpóra fiataljainak identitás 
megőrzéséért érdemelte ki. Főkonzul 
úr első benyomása a bálról rendkívül 
pozitív. Hozzátette, hogy a clevelandi 
rendezvényeken mindig kiváló 
szervezést  (folytatás a 2. oldalon) 

JÓ MUNKÁT! 
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65. Clevelandi Cserkészbál         szombat, 2022. ápr. 30. 
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cserkészként, vagy a 
cserkészek barátjaként 
fontos munkát végeztek 
az elmúlt öt évben. A 
Teleki Pál, főcserkészről 
elnevezett kitüntetésben 
pedig azok részesültek, 
akik egész életükben a 
mozgalmat szolgálták. 
Globits László cst.-nek 
és Kovács György cscst.-
nek ezúton gratulálunk a díjhoz!  

 Szabadtéri misével és istentisztelettel folytatódott a délelőtt, 
Isten áldását kérték az összejövetelre és a magyarság jövőjére. 

Ebéd után megnyíltak a 
konyhai standok, és 
elkezdődött az igazi 
mulatság. Este hét óráig 
tartó zene, tánc, játék és 
nem mellesleg a 
magyaros ételek finom 
illata csábította oda a 
közösség tagjait. Nagy 
örömükre szolgál, hogy 
más nemzetiségek is 

eljöttek, és élvezték a magyar vendéglátást. A fentebb felsorolt 
ételekért a cserkész szülőket és nagyszülőket illeti köszönet.  

        A Clevelandi Cserkész Regös Csoport cserkészei és a 
cserkészcsapatok tagjai a már hagyományossá vált rögtönzött, 
rövid bemutatók mellett 
tánc tanítást is vállaltak. 
A zenés szórakoztatásról 
egész délután élőben 
gondoskodtak a helyi 
tehetségek, Walt 
Mahovlich és 
Harmonia, valamint a 
chicagói Alex Udvary 
és zenekara. Olyan 
programok, mint az élő 
állatbemutató, ingyenes gyerekprogramok, könyvvásár, 
népművészet és kézműves foglalkozások, ajándéktárgyak és 
újdonságok tették teljessé az ünnepeket. A vendégek ellepték a 
vásárt és zsákszámra vitték haza a magyar könyveket. 

 Minden bevétel 
annak a közel 200 magyar 
cserkésznek a javát 
szolgálja és támogatja, 
akik 70 éves magyar 
cserkészetet ünnepelnek 
Ohio északkeleti részén. 
Az első észak-amerikai 
magyar cserkészcsapatot 
Clevelandban hozták létre 
1951-ben. A Cuyahoga 
Arts and Culture és a 
Bethlen 

Gábor Alapítvány támogatta 
ezt az eseményt. (Gulden 
Julianna cst. és Dorgay Zsófia, 
Bocskai Rádió beszámolóikból) 

tapasztal, aktív magyarsággal találkozik. Úgy véli, hogy a 
cserkészetnek a mai rohanó világunkban egy nagyon fontos 
feladata van, a fiatalokat kiragadja az internet világából, és a 
személyes emberi kapcsolatokat, igazi értékeket szeretteti meg 
velük. Pigniczky Eszti beszédében kiemelte, hogy a fiatalok 
vezetővé nevelése létfontosságú a cserkészet jövője számára. A 
mozgalom jellemformáló sajátossága nagyon hasznos az 
ifjúságnevelésben. A cserkészfogadalom pedig egy olyan örök 
elköteleződés, amely az elsőbálozók életét is végig kíséri majd, 
és mindannyian bízunk benne, hogy az ő gyermekeik is a 
jelenlegi magyar hagyományok tiszteletében fognak 
felcseperedni. 

 “Mindenhol jó, de a legjobb Clevelandban.” – Vajtay 
István cscst., a KMCSSZ alelnöke, második otthonának tartja a 
várost, amelyet az Isten-, a haza-, az embertárs- és a 
magyarságszolgálat oltárán tett áldozatok tartottak meg 
mostanáig a nemzet fő bástyájának. 
Cleveland – ez a szó több mint egy 
évszázada többet jelent egy amerikai 
városnévnél. A Kárpát-medencétől jóval 
messzebb otthonra találó nemzet társakat 
jelentette, és jelenti ma is. A külföldi 
magyarság fővárosa nem attól büszkesége 
a világnemzetnek, mert sokan települtek le 

magyarok, hanem 
azért, ahogyan 
felépítették új otthonukat a régi magyar 
értékek nyomán. Pista kiemelte, hogy az 
alapítók kulcsfontosságúak, de az utánuk 
következő generációk talán még többet 
tettek: az egyre növekvő asszimilációval 
sikeresen harcoltak. Ha ez nem így lett 
volna, akkor nem ünnepelné 70. 
születésnapját a clevelandi cserkészet.  

 Minden bizonnyal az elsőbálozók 
számára, illetve a 

büszke szüleik számára lesz a 
legmaradandóbb élmény a 2021-es bál. A 
34. sz. Zrínyi Ilona leánycserkészcsapat 
három tagja húzott fehér ruhát a 
keringőhöz. Enese, Kinga és Réka több 
mint egy évtizede cserkészkednek, szüleik 
vagy idősebb testvéreik példáját követve. 
Enese és Kinga különösen türelmetlenül 
várta, hogy ünnepélyes keretek között 
bemutatkozhasson a közösségnek, hiszen 
az előző két bált a pandémia virtuális térbe 
kényszerítette. A hagyományokhoz híven a 
táncparkettre lépett a Clevelandi Cserkész 
Regös Csoport, egy újonnan koreografált 
palotást adtak elő. A táncok betanításáért 
Solomon Ilona st., Szentkirályi Hanna 
cst. és Tihanyi László st.-et illeti 
köszönet.  

 A Cserkészbállal visszatért a pezsgő 
közösségi élet Clevelandba, bízunk benne, 
hogy a mulatságokat és a nagyszabású 
személyes találkozások örömét többé nem 
kell ilyen hosszú időre nélkülöznie a 
magyarságnak. (Dorgay Zsófia, Bocskai 
Rádió)  

Őszi 64. Cserkészbál 
(folytatás az 1. oldalról) 

Sikeres 65. Cserkésznap 
(folytatás az 1. oldalról) 

Csodaszarvas 
Díjasok: Mészáros 
Andrea cscst. és 
Csajka Tamás cst. 
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Bedy Balázs cscst. a clevelandi 
cserkészet egyik nagy oszlopa 
 A sorozatunk folytatódik, idős cserkészek ismét 
reflektorfényben! A Cserkész Barátok Körének korábbi elnöke, 
Cleveland egykori körzeti parancsnoka, a 90. évében járó Bedy 

Balázs cserkészcsapattiszt leült Gulden 
Julianna cst.-el elbeszélgetni cserkész 
múltjáról 

 A Budapest környéki 
Pestszentlőrincen látta meg a napvilágot, 
1931-ben, nyolcévesen avatták fel 
kiscserkésznek a 806. Deák Ferenc 
Cserkészcsapatban. Gimnáziumba Budára 
járt, de ez idő alatt sem szakította meg a 
kapcsolatot a cserkészekkel, a 27. Eötvös 
József nevét viselő csapatba igazolt át. 
1944 novemberében hagyta el 
Magyarországot a Bedy család. Linz mellett 
telepedtek le, az ausztriai időszakban az 
Árpád Cserkészcsapat tagja lett. 

Nosztalgikusan gondol vissza ezekre a nem könnyű időkre. A 
cserkészet költségei akkoriban a fenntartó testület helyett a 
parancsnokok pénztárcáját terhelték. 

 Az Újvilágba 1950-ben 
érkeztek, az első állomás Long 
Island volt, a szülei 
zöldségfarmon kaptak munkát. 
A fizikai megterhelés soknak 
bizonyult a családfő számára, 
ezért Clevelandbe álltak 
tovább. A nyugat oldali 28. 
utcán kaptak helyet, az 
édesapja képkeret-, a fiatal 
Balázs bácsi pedig 
kefegyárban kezdett dolgozni. 
Az amerikai beilleszkedést 
hamarosan kétéves katonai 
szolgálat szakította félbe, 1954 
januárjáig tehát Triesztben 
teljesítette az új haza iránt 
vállalt kötelességét. Később a Cleveland Trust Bank 
írnokmunkatársa lett, közben pedig esti tagozaton végezte 
pénzügyi tanulmányait. Fokozatos előléptetések közepette, 
asszisztenstől alelnöki pozícióig 43 éven át dolgozott a bankban. 
Volt olyan időszak, hogy a cserkész közösségből néhányan a 
kollégái is voltak. 

 Amikor a clevelandi cserkész-kezdetekről kérdezték, több 
előző interjúalanyunkhoz hasonlóan a Beodray Feri bá neve 
hangzott el. Vele és a 12. számú Rákóczi Ferenc 
Cserkészcsapattal ismerkedett meg először Balázs bá 1951-ben. 
Az említett csapat megalakulásánál parancsnokhelyettesként 
működött. Aktív társai a Cserkész Rádióban korábban már 
bemutatott Szappanos István és Falk Viktor voltak. A seregbe 
egyszerre kaptak behívót, arra az időre megszakították a cserkész 
életüket. A későbbiekben szerzett közös élmények viszont 
olyannyira megerősítették a köztük lévő barátságot, hogy a mai 
napig minden pénteken összejárnak nosztalgiázni. 

 A 12. sz. fiúcsapat megszűnése után a 14. 
számú Görgey Arthur Cserkészcsapat néven 
dolgoztak tovább. A Cserkész Barátok Körének 
hivatalos bejegyzése 1958-ban történt. A Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség jogi előírásainak 

megfelelően úgy alakult 
meg, mint a meglévő 
négy csapat fenntartó 
testülete. A CSBK-t az 
akkori csapat-
parancsnokok alkották, 
valamint mindegyik 
csapat delegálhatott még 
egy tagot. A szervezet 
élén az 1966-1986 
között időszakban Bedy 
Balázs bá állt. A 
felelőssége ezzel nem 
fejeződött be, mert 1966
-tól 25 éven át a körzeti 
parancsnok megbízatást 
is ő vállalta el. „Senki 
sem működik egyedül, 
mindig volt segítség-
em.” - felelte, amikor arról kérdeztük, hogyan bírt el ennyi 
feladattal. Nem csak a CSBK, de a cserkésztanya 
megvásárlásánál is ott volt Balázs bá. A tanya 28 ezer dollárba 
került, korábban magánnyaraló volt. Egy cserkészgyűlésen 
döntöttek arról, hogy megveszik. 
Minden kedvezően alakult, mert a 
tulajdonos nyitott volt rá, hogy 
részletekben fizessenek a cserkészek. 

 Kedvenc cserkészélménye 
igazán különleges. A cserkészcsapat 
tiszt legszívesebben arra a pillanatra 
gondol vissza, amikor kezet foghatott 
a Clevelandba látogató Mindszenty 
József hercegprímással 1974-ben. A 
cserkészet erejét interjúalanyunk az 
erős magyar közösségben látja. Úgy 
véli, hogy Cleveland egy nagy magyar 
központ volt, ahol a különböző 
magyar egyházak stabilitása nagyban 
hozzájárult a magyarság és a 
cserkészet megmaradáshoz. A teljes 
videó interjú itt megnézhető: „A cserkészet a második 
foglalkozásom” – Bedy Balázzsal beszélgettünk - Bocskai Rádió 
(bocskairadio.org)  (Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió) 

Bedy Balázs, 1991. 

Cserkésznap 1973. - Balázs bá középen, legalul, sok ismerős  

arc között.  Idősebb cserkészek ráismertek a fiatal vezetőkre? 

Cserkésznap 1986. - Balázs bá a 
céltábla a vizesszivacs dobásnál. 

Cserkésznap 2021. - a 
90. születésnapja. 

Teleki Cserkésztanya 1970. - Mint 
körzeti parancsnok Balázs bá cserkészé 
avatja utódját a jövendőbeli körz.pk-ot, 
a 10 éves Horváth Mihályt. Mellette 
(balról jobbra) Szappanos László, 
Kozmon György és Kálnoky István. 

https://www.bocskairadio.org/a-cserkeszet-a-masodik-foglalkozasom-bedy-balazzsal-beszelgettunk/
https://www.bocskairadio.org/a-cserkeszet-a-masodik-foglalkozasom-bedy-balazzsal-beszelgettunk/
https://www.bocskairadio.org/a-cserkeszet-a-masodik-foglalkozasom-bedy-balazzsal-beszelgettunk/
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 Két clevelandi cserkészvezető részt vett a Magyar 
Cserkészszövetség (MCSSZ) cserkészeivel kisegíteni és szolgálni 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, amit 2021. 
szeptember 5-től 12-ig tartottak Budapesten. A 33. sz. Szilágyi 
Erzsébet leánycserkészcsapat két testvére, Szabó Éva st. és 
Táborosiné Szabó Piroska st., beszámolnak kalandjukról a NEK-
en, aminek végén Ferenc pápa zárómiséjén is részt vettek. 

HÁTTÉR, ÚTELŐKÉSZÜLET, GONDOLATOK ÉVÁTÓL  

 Ötéves korom óta cserkész vagyok. Sok útra vezetett a 
cserkészet. Voltam őrsvezető, rajvezető, barna nyakkendős, és 
táboroztam sok helységben, mint például a pennsylvániai Cook’s 
Forestban, a Barry’s Bay jubileumi nagytáborban 1960-ban, és 
még több helyen Kanadában. Dolgoztam, mint önkéntes a 
cserkésznapi kávéházban, és néha-néha a használt könyvek 
eladásánál és a csapat vásárban az árulásnál. Nem gondoltam, 
mint nyugdíjas, hogy a cserkészet egy messzi és hosszú 
zarándokra vezet majd el engem.  

 Kétezerhúszban megtudtuk, hogy Magyarország rendezi az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK). Nagyon 
szerettünk volna menni, de a Covid helyzet miatt, az eseményt 

elhalasztották. A 
következő évben 
hallottuk, hogy mégis 
megrendezik, mivel a 
Covid helyzet enyhült 
és halasztani már nem 
volt lehetőség. Piri 
testvérem mesélte, 
hogy nemcsak, mint 
katolikus hívők, 
hanem mint 

édesanyánk képviselői is ott kell lennűnk. Anyukám részt vett az 
1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson Budapesten, 
mint fiatal lány az Egri Angol Kisasszonyok iskola 
képviseletében.  Több helyre regisztráltunk. Önkénteskedésünket 
mind a nyolc napra vállaltuk. Olyan helyeket vállaltunk, mint a 
Kossuth téri szentmise, Infópont rendezvények, a nyitómise és 
elsőáldozás, az ünnepi zárómise, esti kulturális programok, 
protokoll rendezvények, és a „Cserkészek” nevű rendezvények. 
Az Önkéntes Menedzsment Rendszer (ÖMR) bejegyzésünk után 
visszajelzett, hogy sikeresen jelentkeztünk a rendezvényekre. Így 
gondoltuk minden rendben.   

 Ezekután megtudtuk, hogy ha a cserkészekkel akarunk 
tartózkodni akkor náluk is kell regisztrálni külön. Így kétszer 
kellett a bonyolult online regisztráción keresztül menni. Nem 
tudtuk pontosan, hogy mi vár ránk, mert sokszor két helyről is 
kaptunk emailt és utasítást. Próbáltuk a legjobban felmérni a 
helyzetet. Végül kaptunk emailt a NEK-től hogy a cserkészeken 
keresztül adjunk információt és onnan kapunk majd további 
utasítást. Tóth Márton, cserkész kommunikációs vezető írt 
nekünk augusztus 6-án megerősíteni ezt a tényt.  

 A MCSSZ-től Dr. Lendvay Endre cst. volt a 
CserkészekNEK a csapatvezetője. Tőle kaptunk is számos 
üzenetet. Bámulatos, hogy mennyi és milyen részletes emaileket 
és utasításokat kaptunk! Hat lapos felvilágosítást és rendelteket 
írt. Ezekután nem lehetett kétség, hogy mi hogy lesz. Az együtt 
töltött időnk alatt sokszor beszélt velünk. Mint külföldi, nem 
magyarországi cserkész, ez nagyon jól esett.  

 Megtudtuk, hogy ez a cserkészNEK egy táborozás 
formájában szerveződött. A tartózkodás Budán a Vásárhelyi Pál 
Kollégiumban (1111 Budapest, Kruspér utca 2) történt. Ott 
lehetet a NEK csomagot felvenni, ami hátizsákkal, mosdó- 
fertőtlenítő, háti póló, 
sapka, dzseki, két 
felvarró és egyéb 
információkkal készítette 
fel a cserkészt. Az ott 
tartózkodás egy egész 
hétre volt előkészítve. Mi 
ebbe nem kapcsolódtunk 
be mert már volt 
szállásunk és a szabad 
esténket családtagokkal 
akartuk tölteni.  

 Most visszatekintve jobban tudom a NEK eseményt 
felmérni. Lenyűgöző volt az egész. Személyi jelenlétem, 
éneklésem, cserkészkedésem, gyaloglássom hosszú 
kilométereken át, tanúságot adott a hitemnek, a cserkész 
életemnek, a magyarságomnak. Az ember érezte a szeretetett 
magában és körül az emberekben. Hogy is lehet leírni azt az 
élményt mikor a szombat esti körmenet alatt valaki megrángatta 
a könyökömet és kiderült, hogy egy Columbus, Ohioi ismerős 
volt. Szintén hasonló élmény várt engem mikor az Andrássy Út 
áldoztatásnál egy Magyarországi ismerős rám nyújtotta karát.  

 Az élményeim mértéke biztosan növekedett a cserkészek 
irántam való viselkedéstől. Nagyon befogadtak a Ricinus Őrsön 
belül nem, mint külföldi, hanem mint magyar ember, aki a 
Jézushoz fűzi magát. Ritu gyönyörű éneklő hangja, a Tűr Klára 
remek cserkész művelődése Boszniában, az Ildikó mosolygó 
arca, a két őrsvezető: Kiss Imre és István András segítő és 
vicces szellemük, Harkay Péter és Gabriella beszélgetései, 
Ignácz Jánosnak bölcs szavai mind hozzá járultak a kialakult 
otthoni és befogadó érzelmemhez. Végül is azt tapasztaltam, 
hogy egybe vagyunk vonva, mint magyar, mint cserkész, mint 
Keresztény.   

MOST  PIRI   IS  HOZZÁSZÓL  MÁS  SZEMSZÖGBŐL: 

 Augustus 19-én érkeztünk haza Magyarországra. Jobbról-
balról vártak az óriási táblák és szinte a világnak parancsolták, 
hogy "találkozz Jézussal Budapesten". Végig mentünk a városon 

és már indultunk a bazilikába 
tájékoztató gyűlésre. A sok idegen 
között láttam egy cserkész egyenruhát. 
Egy gyors "jó munkát!”-tal, elmondtam 
Balunak, hogy kik vagyunk, Clevelandi 
33-asok. Mintha egész életűnkbe 
ismertük volna egymást megbeszéltük 
az augusztus 20-i cserkész 
beosztásunkat a Szt. István ünnepélyre. 
Másnap becsatlakoztunk a Bazilika 
előtti cserkész csoporthoz. Otthon 
voltunk. Magyarországon. Szívben és 
testben- Magyar cserkészek, akik ezen 
alkalommal Istent, Hazát és Embertársat 
jöttek szolgálni.  Elindult a tömeg a 
mise utáni Szent Jobb körmenetbe, mi 
is köztük, mintha mindennapos látvány 
lett volna hetvenéves plusz embereknek 

Két clevelandi cserkészNEK élmény volt a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszuson segíteni Budapesten  

Táborosiné Szabó Piroska (bal 

oldalt) és Szabó Éva a NEK-en. 
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menetelni, egyházi énekeket énekelve, cserkészegyenruhába 
Budapest belvárosába. Nem volt gúny, nevetgélés, hangoskodás. 
Amerikába nehezen tudnánk magunkról ilyet elképzelni. Jöttünk 
Jézussal találkozni Budapesten és Ő boldogan várt bennünket.  

 A NEK napsütéses nyitó napján az izgalom és váró szellem 
kíséretében Nagy-Magyarország minden részéről érkezett kb. 
600 magyar cserkész készen állva a szolgálatra. Egy héten 
keresztül a világ szeme előtt voltunk. Képviseltük hazánkat és a 
külföldi magyar cserkészetet. Én, a legidősebb, legtapasztaltabb 
cserkész nem tudtam kivitelezni egy egyszerű kommunikációs 
játékot. Nevettem a többiekkel, de volt mit tanulnom az esetből. 
Főleg azt, hogy akármilyen okosak, idősek, tapasztaltak vagyunk, 
szükségünk van egymásra. Ezekkel a gondolatokkal mentünk a 
nagy nyitó ünnepélyre, ahol több mint 1,000 fiatal kórus 
résztvevő énekelt a zeneiskolai vonós és fúvós diákok 
kíséretében.  

 A kongresszus középpontja az Eucharisztia volt, ami 
többeknek a katolikus valláshoz kapcsolódik. De az egész heti 
program magába foglalt egy ökumenikus, nemzetközi hangulatot. 
A katolikus ernyő alatt minden kereszténynek volt helye. A 
kezdő szentmisén Taizé ének hívta az embereket és a Szent 
Lelket közénk. A több mind 1,200 első áldozó közt volt 
gyermek, fiatal felnőt és egy pár öreg is. Magabiztosan 
válaszoltak amint a keresztséget saját nevükben vállalták. A 
szentmisén a cserkészek zászlókkal kisérték az áldoztató papokat 
és egy pár száz üveg vizet is adtak át a melegben szenvedőknek. 
Egy első áldozás nagy esemény, de mégis a cserkészek voltak a 
szemem előtt. Sültek az égő nap alatt, énekeltek mind az 
angyalok és mikor visszajöttek az áldozástól, rájuk volt festve 
Jézus jelenléte bennük. Erőteljesen csatlakoztak a több-ezer 
emberhez amint a Kongresszus hivatalos himnuszát énekeltük. 
Ma még talán korszerűbb mint 1938-ban. A fülbemászó dallam 
refrénje könyörgés és felszólításként szállt Krisztushoz, hogy 
“forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet! Így 
felfegyverezve lelki energiával gyülekeztünk minden reggel 8 
kor és vártuk beosztásainkat.  

 A kőbányai Hungexpo volt az előadások helyszíne. A nagy 
előadótermek kis fordító gépekkel voltak felszerelve, amit főleg 
cserkészek kezeltek. Sokan voltunk, akik fogadtuk a resztvevőket 
amint keresték a különböző előadásokat. Egy fiatal afrikai pap 
megörült mikor hozzá szóltunk amerikai angollal. A következő 
pár napban sokszor találkoztunk vele miközben elmondta, hogy 
nagy családból származott, es miként lett a Mohamedán apja és 
katolikus anya által 10 testvér közül egy pap. Mert mindannyian 
rájöttek, hogy csak egy út van, Jézus útja. Vajon mennyire 
vesszük természetesnek gyerekkori hitrendszerünket és vajon 
hányszor és mikor kérjük a Mennyei Atyát, hogy világítsa meg 
tudatunkat és küldje reánk Szent Lelkét?   

 A Kongresszus előadói mindannyiónkhoz szóltak, a 
teológushoz, paphoz, egyszerű hivő emberhez. Szívből szóltak 
hozzánk: -az országépítő, akinek Isten fontos volt mindennapi 
életében, a pap, akit már háromszor próbáltak meggyilkolni, a 
pap, aki mert a kommunizmus ellent ált, a szerzetes, aki felépített 
egy gyermekvédő hálózatot. Jó lett volna mindenkit 
meghallgatni. De hát a nap nem olyan hosszú! És hogy 
meglegyen az egyensúly, minden estére voltak szórakoztató 
programok melyek minden igényt szolgáltak. Cigányzenétől 
kezdve, klasszikus és rockzene vidámította az embereket. 
Minden nap volt egy mise amelyik a város különböző részein 
voltak celebrálva kilenc nyelven. És milyen megható volt az 
Árpádházi Magyar Szentek templomába a NEK cserkészcsapat 
miséje. Nap végén már mikor alkonyodott, betöltöttük a padokat, 
imádkoztunk, énekeltünk és meg köszöntük Istenünknek, hogy 
ebben a nagy eseményben részt vehettünk. Mise után a templom 
kertjébe tábortűzesztünk és csodálkoztunk egyik 
cserkésztestvérünk szavain, aki a Paraolimpiás aranyérmet hozott 

hazánknak.  

 A hét 
legnagyobb 
eseménye a 
Kossuth téren 
kezdődőt. Mise 
után elindult a 
négy kilo-
méteres kör-
menet a Hősök 
térre. Sok-ezer 
ember 
gyertyával, 
énekelve 

menetelt a Kossuth térről a Millenniumi emlékműhöz. Lelkes 
éneklés percek alatt átváltozott néma csendre és várakozásra. A 
sok ezer ember egyszerre térdre borult és szemük az 
Eucharisztián, keresztet vetettek. Már a záró énekbe, 
„győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat” már sok idegen 
is belekapcsolódott. Csodás érzés volt ez; kínai, fülöp-szigeteki, 
afrikai fekete, délamerikai indián, európai fehér ember –együtt, 
egy énekkel, egy imával, egy Istenhez.  

 Vártuk Ferenc pápát, de kicsit szomorúan, hiszen a pápai 
mise volt a bezárója a Kongresszusnak. Ezen a nap főleg a tömeg 
irányításával és rendbe tartásával foglalkoztunk, ügyelve az 
emberekre, hogy azonnali orvosi ellátást adjunk, akik rosszul 
lettek. Tele voltak az Andrássy 
Út melletti utcák, ahonnan óriási 
képernyőkön figyelték a pápa-
mobil menetét és utána a misét. 
A Pápa mintha kicsit felolvadt 
volna ott köztünk. Más a 
politikája, mint a magyaroké, de 
ő is ismeri a Magyarok Istenét. 
Nagyon lenyűgöző volt számára, 
hogy milyen erősen énekeltük a 
pápai himnuszt. És azzal 
búcsúzott tőlünk, hogy most már 
tudd válaszolni arra a kérdésre, 
hogy milyen nyelven beszélünk 
a mennyországban? Hát, 
természetes-en magyarul mert 
egy örök életig fog tartani e 
nyelvet megtanulni.  

 Egy érdekes interjú Éva és Pirivel a NEK-ről ezen a 
weboldalon olvasható: Anyák és lányok a budapesti 
Eucharisztikus Kongresszuson 7425 kilométer és 83 év távlatából 
– Cserkész Magazinok (cserkesz.hu)  

A Ricinus őrs. 

https://magazin.cserkesz.hu/2021/10/anyak-es-lanyok-a-budapesti-eucharisztikus-kongresszuson-7425-kilometer-es-83-ev-tavlatabol/?fbclid=IwAR0H4AXF32awoOwxwZIIOYJiZL31MEp9PulmiNVCNmZsXI3q_aP5hIGMPbY
https://magazin.cserkesz.hu/2021/10/anyak-es-lanyok-a-budapesti-eucharisztikus-kongresszuson-7425-kilometer-es-83-ev-tavlatabol/?fbclid=IwAR0H4AXF32awoOwxwZIIOYJiZL31MEp9PulmiNVCNmZsXI3q_aP5hIGMPbY
https://magazin.cserkesz.hu/2021/10/anyak-es-lanyok-a-budapesti-eucharisztikus-kongresszuson-7425-kilometer-es-83-ev-tavlatabol/?fbclid=IwAR0H4AXF32awoOwxwZIIOYJiZL31MEp9PulmiNVCNmZsXI3q_aP5hIGMPbY
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14-es csapattábor a clevelandi 
Teleki Pál cserkész tanyán 

 Ritkán van 
olyan alkalom a mai 
gyerek életében, 
amikor nemcsak 
kint lehet a szabad 
ég alatt egész nap, 
kenuzhat, nyílt 
tűzön főzhet, este a 
csillagokat bámul-
hatja, de még egypár 
híres magyar operett 
szereplővel is 
találkozhat és 
megismerkedhet nagyon idegen esetleg nem szimpatikus operett 
dallal is. És talán van ennek valami magyarázata, hiszen amikor 
a Budapesti Operettszínház meghívta a 14. számú Görgey 
Arthur cserkészcsapatot nyári táborra 2021. június 12-től 19-ig, 
már a második napon valaki megmérgezte a színházigazgatót 
(játszva, a tábori keretmesének részeként). De a mi talpraesett 
cserkészeink, akik létszáma 14 és 20 között mozgott a tábor 
folyamán, megállták a helyüket, követték a nyomokat és a tábor 
végére megoldották a rejtélyt, illetve a “gyilkost” letartóztatták 
(amíg a bírósági eljáráson mégsem tudták bebizonyítani, hogy 
bűnös volt).  

 A bonyolult keretmesétől eltérve, élményteljes táborunk 
volt a Teleki Pál Cserkésztanyán, Rome, Ohióban. Nemcsak a 

helyi kis tóban kenuztunk 
és kajakoztunk, hanem 
átcipeltük a szomszédban 
lévő Grand River 
Conservation Campus-
ba, ahol a Grand folyón 
is evezhettünk. A sok vízi 
programon szerzet 
tapasztalatot a portyán is 
kihasználtuk, mert miután 

az őrsök elportyáztak egész a Grand River Canoe Livery-ig, a 
folyón folytatták másnap az utat. Egyéb érdekes programok is 
voltak a hét folyamán, mint a rohampálya, iránytűpálya, sport, 
íjászat, építkezés, kézügyesség és eszmecserék. A sok fizikai és 
mentális kihívástól étvágyunk is mindig nagy volt, és nagy 
szerencsénkre kiváló gasztronómiával voltunk ellátva. Néhány 
cserkészcsalád előre elkészített ínyencségeket küldtek a táborba, 
mint pörköltöt, töltött káposztát, spagettit, és egyéb finomságot. 
Őrsi főzésként cserkészeink maguknak gulyást főzhettek, és 
szalonnát is sütöttünk. Egyik reggel egy “híres szakács” eljött 
hozzánk reggelizni, és az őrsök palacsinta alapú elegáns 
reggeliket állítottak össze, hogy megmutassák tehetségüket. A 
legötletesebb finomság a palacsinta torta volt!  

 Minden tábori napot egy népdalos, mókás tábortűzzel 
zártuk. A második este cserkész fogadalomtétel is volt a tábortűz 
végén, ahol egy kicsit el tudtunk gondolkozni megint azon, hogy 
mint cserkészek, mik a kötelességeink és hogyan teljesítsük 
azokat. Az utolsó tábortűzre pedig sok már “kevésbé aktív” 
cserkészvezető látogatta meg a tábort, és a mostani őrsök 
tapasztalhatták, milyen maradandó a cserkészcsapatunk 
közössége, hogy az idősebb vezetők közül is ennyien 
visszajárnak az utolsó tábortűzre a tábori élményt átélni. A 
tábortüzek végén azt énekeljük, hogy „rakd meg, rakd meg 
cserkész pajtás azt a tüzet. Isten tudja mikor látunk megint ilyet.” 
Ezeknek a táboroknak az less a sikere, ha ez a talpraesett, 
segítőkész cserkésztűz lángol majd a gyerekek mindennapi 
életében is. (Szigeti Mátyás cst., cspk.) 

34-es csapattábor az  egykori 
leánycserkész parkban  
 A 34. Zrínyi Ilona lcscs. csapattáborát június második 
hetében június második hetében, nem messze Clevelandtől, a 
Richfield Heritage Preserve-ben. Ez a régi Camp Hilaka, ami 

egy amerikai lánycserkész park 
volt. Harminc-ketten voltunk 
összesen, tehát 25 ŐV/cserkész 5 
őrsben, és 7 vezető.  

 A kerettörténetet a magyar 
népmesék adták, minden 
programot valamilyen mese 
keretébe helyeztük. A táborban 
sok volt a kézügyesség, az egyik 
kedvenc program az volt, amikor 

virágokat préseltünk fehér pólókra. A Só című népmeséhez sóval 
festettünk, és az Előbb a Tánc, Utána a Lakoma című 
népmeséhez puliszkát főztünk és kóstoltunk. 

 A két legizgalmasabb program a kajakozás és 
természetesen a portya volt. Mivel a környéken nagyobb autós 
forgalom van, a parkon belül portyáztunk. Így a hangsúly nem 

annyira a mérföldeken, mint inkább a portya alatti feladatokra 
volt fektetve. A portya talán a legemlékezetesebb feladata az 
volt, hogy mindenki (a kiscserkész őrsön kívül) kapott egy vízzel 
telített léggömböt amire az egész portya alatt vigyázniuk kellett. 
Másnap reggel, amikor a hazaérkezéskor 
ellenőriztük, a sok közül csak 3 jött vissza 
épségben, és az volt a jutalmuk, hogy a 
zászlótéren bármit lehetett csinálni vele. 
Egy tag a táborparancsnok feje fölött 
összenyomta, a másik kettő két törzstagra 
dobta a vizes lufit. 

 Ez is szemlélteti, hogy a tábor 
mennyire összehozta a cserkészcsapatot, 
fejlesztette a lányokat nemcsak 
cserkésztudásban, önállóságban, de a baráti 
szellemben is. (Slattery Kriszta cst., cspk.) 

Solomon Mari cs. 

A Tigris őrs készen áll a portyára. (b-j) 
Karetka Tamás, Takács Sándor őv., Toldy 
Dániel és Halácsy Gyula. 



 

7 

Őszi kiscserkész rajkirándulás 
 2021. október 2-én a két kiscserkész raj Mantua, Ohioban a 
Derthick's Corn Maze-nél tartotta őszi kirándulását. Szentkirályi 
Juló st. és Vinella Dani őv. szervezték meg ezt a fantasztikus 

eseményt. Az időjárás még igazán nyári 
napsütéses volt, így gazdag kinti 
programokat lehetett beiktatni. Két 
kisgyereknek való kukorica-labirintus volt a 
nagy és közepes felnőtt labirintusok mellett. 
A pályákat az tette még érdekesebbé, hogy 
közben pecséteket gyűjtöttek a kiscserkészek. 

 Szabó Mia (5 éves) szerint a legjobb 
program a szalmabálákon való mászkálás 
volt. Lee Parker (7 éves) kedvence a 

játszótér volt a pajta mellett, ahol hosszú csúszdák a rétet 
díszítették. Ezek mellett kecske simogatással, tök festéssel, óriás 
triciklizéssel, és nagy hörcsög-kerekekben gurulással töltötték 
kiscserkészeink a délutánt. (Slattery Kriszta cst., cspk.) 

A gleccserek nyomában jártak 
 Az évezredek során az ohiói gleccserek lassan de annál 
alaposabban kimosták a Mohican folyó völgyét, részben azért, 
hogy a clevelandi cserkészek élvezhessék a gyönyörű 
természetet. Cserkészeink 2022. október 16-tól 17-ig megtartott 
őszi kirándulás keretében látogattak el a Mohican-Memorial 
State Forest-ba. Körülbelül 30-an vettek részt a kiránduláson.  

 Szombaton ebéd után egy 
közös portyával indult a kirándulás. 
A gyerekek ügyesen bírták a dimbes
-dombos ösvényt: a három fiatalabb 
őrs tagjai kis hátizsákkal, a négy 
idősebb őrs tagjai túra hátizsákkal 
(benne a vacsora, hálózsák, ponyva, 
és egyéb kellékek). A cserkészek 
megérkeztek egy 87 éves, de még 
stabil tűz toronyhoz és legtöbben fel 
is másztak a tetejéig, ahol a kilátás 
egész messzire vitt és 
megcsodálhatták az őszi erdő 
panorámáját. Szombat estére a 
fiatalabb őrsök visszamentek az 
eredeti táborhelyhez és az idősebb 

őrsök pedig tovább vonultak a „back country” táborhelyükhöz, 
ahol lombsátrat állítottak fel és megfőzték a vacsorájukat.  

 Vasárnap reggel újra összejöttek a csoportok és bejártak 
egy szép ösvényt, ahol egy kis vízesést és egy gátat láthattak. A 
kirándulás folyamán volt alkalom a gyerekeknek egyszerre 
fejleszteni az önállóságukat és őrsönként együttműködni. 
Reméljük, hogy jól érezték magukat és a végére kicsit jobban 
megérthették a “légy résen” jelszó jelentését.                      
(Szigeti Mátyás cst., cspk.) 

Új kályha és hűtés/fűtés 
rendszer a Cserkészházban 
 A clevelandi Cserkészház már több mint 30 éves ezért a 
benne lévő eredeti használt gázkályha és a hűtés/fűtés rendszer 
már kiszolgált. Kedves adakozóink segítségével lehetőségünk 
volt egy vadonét új kályhát vásárolni a Cs.ház konyhánknak.  Az 
adakozások lehetővé tették, hogy a hűtés/fűtés rendszert is 
lecseréljük. Ez egy kb. $14,000 kiadás volt. Köszönjük a Bethlen 
Gábor Alapítványnak, hogy pályázatunk elfogadásával a 
légkondicionálónk költségének kb. a felét fedezték. 

 Az új rendszer nem csak biztosítja 
a rendes működést, hanem 
takarékosabbá teszi az áram és 
gázfogyasztást. Ezenkívül az új 
szerkezetre olyan szűröket is vettünk, 
amik kutatásokkal igazolva segítenek 
kiszűrni és elpusztítani a vírusokat és 
baktériumokat, 
beleértve a Covid-19 

vírust is. Úgy érezzük, hogy evvel mindent 
megtettünk, hogy a Cserkészházunk korszerű 
és biztonságosan működjen, beleértve a 
koronavírus elleni védekezést is. 

Újonc vezetőink bemutatása 
 Rendszerint a Cserkész Barátok Köre Cserkészebédén 
szoktuk bemutatni azokat a clevelandi cserkészeket, akik az 
előző nyáron sikeresen elvégeztek vezetőképző táborokat a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi Sík Sándor 
Cserkészparkban, Fillmore, New Yorkban. A pandémia miatt a 
Cserkészebédet idén megint csak elvitelre sikerült megszervezni, 
így az elismeréseket virtuálisan fogjuk közölni.                           
A következő vezetőképesítésekkel gazdagodtak csapataink: 

 14. Sz. Görgey Arthur cscs.-tól 

 Nyári Dávid cserkész őrsvezető 
 Takács Dominik cserkész őrsvezető 
 Tihanyi László cserkész segédtiszt 

 34. sz. Zrínyi Ilona lcscs.-tól 

 Dunay Jázmin cserkész őrsvezető 
 László Lily cserkész őrsvezető 
 Ramirez-Leszkó Luca kiscserkész őrsvezető 
 Pigniczky Enese kiscserkész segédtiszt 

 Gratulálunk az újonnan képzett vezetőinknek és kívánunk 
nekik további jó munkát a tevékenységeikben!  

Sarjú Banda sikeres előadása  
 A magyarországi Sarjú Banda Berecz Istvánnal közösen 
zenei és tánc előadással léptek fel 2021. október 26-án a Szent 
Imre templom nagytermében. Több mint száz érdeklődő vett 
részt a Regös Csoport által szervezett szereplésen. A fiatal 
cserkész regösökre mély benyomást tettek tehetségükkel és 
közvetlenségükkel. Annak ellenére, hogy egy kedd este volt az 
esemény, éjfélig tartott a táncház, amit népdalozással zártak be. 
Lenyűgöző volt a fiatal budapesti együttesnek a muzsikálása és 
Berecz István mesemondása, konferálása és tánca. 

Cserkészeink a moziban jártak 
 2021. október 8-án harminc magyar cserkész egyenruhában, 
énekelve és masírozva érkezett a moziba a Chagrin 
Documentary Film Fesztiválra megnézni Pigniczky Réka 

cst. „Memory Project” 
című filmjét, ami 1956-tal 
kapcsolatos interjúkat 
örökít meg. Nagy hatással 
voltak a nézőközönségre. 
Maga a film is érdekes volt 
számukra, mert segített 
megérteni, hogy mennyire 
komoly dolog volt a 

szabadságharc. A filmben teljesen új képanyagok kerültek 
bemutatásra, amiket még idáig soha nem látott a közönség és 
amelyek ebben a filmben láttak először napvilágot. A film egy 
kiváló összefoglaló az 56-os szabadságharcról. 

Bilek Nina kcs.  
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Új vezetőség a CSBK élén, 
Szentkirályi Pál cscst. az elnök 
 A Cserkész Barátok Köre két évenként közgyűlést tart, 
ahol új tisztikart választ. A pandémia miatt egy ével 
elhalasztották ezt a választást, így erre 2022. január 12-én került 

sor. A leköszönő elnök, Horváth Mihály 
cscst. helyett egy másik tapasztalt 
cserkészvezetőt választottak a CSBK 
élére, Szentkirályi Pál cscst.-et. Pál 1968 óta 
cserkészkedik, főleg a 14. sz. Görgey Arthur 
cscs. tagjaként. A Külföldi Magyar 
Cserkészszövetségben több beosztást vállalt, 
legutóbb 12 évig a Vezetőképző Vezetőtiszt 
volt majd 12 évig a KMCSSZ Vezetőtiszti 
munkáját végezte 2021-ig. Emellett 1991-től 

2004-ig a központi cserkész segédtisztképző tábort vezette és 
2013 óta a központi kiscserkész őrsvezetői tábor parancsnoka. 

 Pál segítségére a következők voltak beválasztva a CSBK 
tisztikarba: Alelnök - Szigeti Lajos fncs., Pénztáros - Tábor-
Fricke Andrea cst., Titkárok - Fördös Kati fncs. és Tábor Bea 
cst., Ellenőrök Györky Judit st. és László Petra, Jegyző -
 Jasper Ferenc st., Vagyonőr - ifj. Gráber István st. 

 Mint a négy clevelandi magyar cserkészcsapat fenntartó 
testülete, a CSBK fő célja minden clevelandi magyar származású 
cserkészek számára az intézményeinket működtetni, mint például 
a Cserkészház és a Cserkésztanya, és a fenntartásukról 
gondoskodni anyagi támogatásokkal. Pál munkájában, mint 
CSBK elnök arra fog törekedni, hogy továbbra is a 
jellemnevelést tartsuk elsődleges célnak, természetesen magyar 
nyelven működjünk, illetve a magyar közösségünket is 
szolgáljuk. További célja, hogy megkönnyítsük az önkétes 
szolgálatot végző vezetők és csapatparancsnokok munkáját és 
minél több szülőt, cserkészt meggyőzzünk cserkészmunkánk 
értékéről, fontosságáról az egyre gyorsabban változó világban. 

Tihanyi László - 
Budapestről jött 
San Franciscó-n 
keresztül a 
clevelandi Regös 
Csoportot vezetni 

 Hosszú út vezette Tihanyi László st.-et Clevelandban. 
Múlt márciusban érkezett a városba segíteni vezetni a Clevelandi 
Cserkész Regös Csoportot, Szentkirályi Hanna cst. mellett 
Laci Budapesten született 1981-ben. 1995-ben kezdett táncolni 
a Tébláb Gyermek Néptáncegyüttesben, s nem sokkal később 
párhuzamosan a Válaszút Táncegyüttes utánpótlás 
csoportjában. 1997-től 2010-ig a budapesti Válaszút 
Táncegyüttes táncosa, 2010. és 2013. között a Forgatós 
Kamara és a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes tagja volt. 

 Az Egyesült Államokban először 2008-09-ben járt, a San 
Francisco-i Eszterlánc Magyar Népi Együttes meghívott 
oktatójaként és szólistájaként. Az együttes 2010-11-ben 
visszahívta, majd 2013-ban harmadjára is felkérték a fent említett 
pozíció betöltésére. 2013. szeptemberétől 2021. márciusáig 
vezette az együttest és a Mazsola Magyar Gyermek 
Néptáncegyüttest. 2021. márciusában költözött Clevelandba, 
ahol fő munkaköre a Regös Csoport művészeti vezetése. 

 Tanítani 2000-ben kezdett, s azóta gyakorlatilag 
folyamatosan magyar néptáncot oktat. Az évek alatt több 
együttesnél és művészeti iskolában dolgozott. 2016-tól a seattle-
i TiTiTábor rendszeres oktatója. 2013-ban diplomázott 
a Magyar Táncművészeti Főiskola táncos és próbavezető 
szakán, néptánc szakirányon. Cserkész fogadalmat az első Nyári 
Magyar Iskolatáborában, 2011-ben tette. Segédtiszti tábort 
2021-ban végzett Fillmoreban. A Bethlen Gábor Alap-
ítvány anyagi támogatása is hozzájárul Laci honoráriumához. 

 A 24 tagú Regös Csoportot hetente oktatja új táncokkal és 
magyar népi tudásokkal. Már nagyban készülnek a csoportnak az 
50. évforduló „Aranyalbum” gála műsorára, ami 2023. november 
18-án lesz a Lakewood Civic Auditoriumban. Laci, Isten 
hozott Clevelandban! Örülünk, hogy tehetségeddel köztünk vagy. 

A Mikulás a cserkészeknél járt 
 A Mikulás bácsi éppen 
Clevelandban járt 2021. 
december elején és ellátogatott 
az egyik csapat összejövetelre, 
ahol ajándékokat osztott a jó 
gyerekeknek. A krampuszt is 
magával hozta, aki virgáccsal 
figyelmeztette azokat, akiknek 
van csiszolni valójuk a 
viselkedésben.  

Minden hónap első vasárnapján du. 3 órától 

hallgassák a clevelandi cserkészcsapatok 

rádióját, WJCU 88.7 FM 

…és Cserkész TV…A honlapon  és facebook-on 

mindig elérhető a legfrissebb beszámoló! 

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

A clevelandi Cserkész Barátok Köre elnökei 

  1958   Szabó Gusztáv          1986   Friedrichné Strada Mária 
  1960   Dietrich Dénes     1991   Györky József 
  1962   Borosday Gyula      2010   Táborné Szentkirályi Bea 
  1964   Dr. Remes György    2016   Horváth Mihály 
  1966   Bedy Balázs      2022   Szentkirályi Pál 


