
 

  

Ebben az értesítőnkben beszámolunk a 2022. év első felének a tevékenységeinkről. Tavasz végére valamennyire 
csökkent a koronavírus hatása, így meg tudtuk tartani a szokásos tavaszi Cserkészbálunkat. Bár még február végén a 
Cserkészebédünk még mindig csak elvitelre sikerült megszervezni. Csapataink viszont rendszeresen gyűlnek, 
kirándulnak és táboroznak! Továbbra is kérjük az anyagi, illetve erkölcsi támogatásukat a munkánk folytatásához. 
Adományaikkal segítik küldetésünket, a mellékelt borítékot, illetve csekket postázhatnak a CSBK címére: P.O. Box 6783, 
Cleveland, OH 44101. Nagyszerű, hogy mennyien segítik munkánkat a magyar ifjúság nevelésében. Köszönjük! 

Cs.bálon nyitó táncosok, díj kiosztás, elismerések, zene, 
néptánc, mulatság és a kárpátaljai magyarok támogatása 
 A Cserkész Barátok Köre (CSBK) 65. alkalommal 
szervezte meg a jótékonysági Cserkészbálját 2022. április 30-án 
a Woodside Events Center elegáns báltermében Broadview 
Heights, Ohioban. Más civil szervezetek kezdeményezéséhez 
csatlakozva, a bál bevételét és a célra szánt adományokat a 
CSBK is a kárpátaljai magyarok támogatására ajánlotta fel. A 
200 vendégnek sok élményben volt része, ilyen volt például a hat 
első bálozó és három másod bálozó gyönyörű nyitótánca, egy 
nagyon finom vacsora, a Harmónia zenekar talpalávaló zenéje, 
a Clevelandi Magyar Cserkész Regös Csoport éjféli Palotás 
előadása és egyebek között a hajnali csokoládé szökőkút 
különböző mártásra való finomságai. 

 Két Csodaszarvas díjas lett kitüntetve a Cs.bálon  

 Az estélyen két évfordulót is ünnepeltek: a 34. sz. Zrínyi 
Ilona leánycserkészcsapat 70. és a 33. sz. Szilágyi Erzsébet 
felnőttcserkészcsapat fennállásának a 65. évfordulóját. Véletlen 
egybeesés mindössze, hogy a cserkészcsapat két példamutató 
cserkészét tüntették ki a Csodaszarvas díjjal: Rátoni-Nagy 
Valéria cst. a 33-as felnőttcserkészcsapat parancsnoka az életre 
szóló teljesítményért járó Csodaszarvas díjat vehette át, míg 

Tábor Andrea cst. a CSBK 
pénztárosa a cserkészvezető 
Csodaszarvas díjat érdemelte ki. 

 Rátoni-Nagy Vali szóhoz 
sem jutott a meglepettségtől és 
a meghatottságtól, amikor 
megkapta a Csodaszarvas díjat. 
A cserkész, ahol tud, segít – 
Vali komolyan vette a 
cserkészfogadalmat, és 
kiscserkész kora óta igyekszik 
betartani, e szerint élni. 
Fontosnak tartja az ifjúság 
számára a példamutatást, és 
vallja, hogy az ember egész életén át tud segíteni másoknak. Ez 
nem mindig rendkívüli aktivitást jelent, a háttérből is lehet fontos 
alkatrésznek lenni egy nagy gépezetben. 

 A CSBK pénztárosa, Tábor Andi korábban a vagyonőri 
pozíciót töltötte be a CSBK választmányában. A pénzügyi 
papírmunkán kívül jelenleg is nagyon sok mindenben segít: 
szívesen kiveszi a részét például konyhai teendőkből, de az is 
előfordult, hogy a regös csoport viseletét javította. A kitüntetés 
őt is váratlanul érte, és úgy érezte, talán nem is szolgált rá. Ám a 
közösség visszajelzése egyértelmű: mindketten példás és lelkes, 
elhivatott tagjai a clevelandi cserkészetnek sok-sok éve. 

Két elismerés hosszú távú munkálkodásért 

 A bálon különleges elismerésben részesült Gulden 
Katalin fncs., aki 42 éven át volt a 
CSBK választmány tagja mint a 33-
as csapat egyik képviselője. Pontosan 
20 évvel ezelőtt, 2002-ben kapott 
életre szóló Csodaszarvas díjat, de 
azóta is fáradhatatlanul támogatja a 
cserkészmozgalmat. Tapsvihar 
gratulációk között vette át a hála és 
köszönet virágcsokrát. Az elmúlt 
tizenkét év cserkészbáljainak 
szervezője, Balássy Erzsébet st., 
szintén (folytatás a 2. oldalon)

JÓ MUNKÁT! 
Clevelandi Magyar Cserkész Értesítő | 14. | 22. | 33. | 34. | Cserkész Barátok Köre           41. évfolyam, 2022. Nyár 

66. Clevelandi Cserkésznap         vasárnap, 2022. szept. 4. 

Első bálozók balról: Ramirez-Leszkó Luca, Sundem Réka, László Lili, 
Karetka Emese, Madzsar Emese és Dunay Jázmin. Kiséréjük Karetka 
Elek, Zsurzsa Hunor, Takács Dominik, Balássy Krisztián, Jálics 
Márton és Nyári Dávid. Mind őrsvezető vagy őv. jelöltek. 

Balról Rátoni-Nagy Vali és 

Tábor Andrea Csodaszarvas 

díjban részesültek a Cs.bálon. 

Jobb oldalt Gulden Kati 
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elismerésben részesült sikeres vezetői munkájáért. Tíz évre 
vállalta ezt a feladatot ami 12 évre ki 
húzódott, amíg mind a négy cserkész 
gyermekét látta a clevelandi rangos esemény 
táncparkettjén. Erzsi cserkész körökben nőtt 
fel, és a gyerekei életében is meghatározóak 
voltak a foglalkozások. A segítőkész szülők 
táborát erősítette, amikor felkérték: legyen a 
cserkészbál vezetője. Mivel nem áll távol 
tőle a rendezvényszervezés, szívesen tett 
eleget a kérésnek: A gyerekeim miatt 
csinálom, a szívemben van a cserkészet, és 
mindig ott is fog maradni. 

Díszvendégünk a Magyarország chicagói főkonzula  

 A cserkészbál fő díszvendége, Magyarország Chicagói 
Főkonzulátusánk főkonzulja, Kovács Tamás volt. Elismerését 
fejezte ki a clevelandi cserkészet 
nemzetösszetartó tevékenységéért és 
köszönetet mondott a cserkészeknek, hogy 
példamutatóan segítik az orosz-ukrán háború 
menekültjeit Magyarországon, és adományt 
küldenek a Kárpátalján maradt 
honfitársaknak a diaszpóra távoli pontjairól. 
Főkonzul úr végezetül megköszönte a 
Cserkész Barátok Köre és az Egyesült 
Magyar Egyletek értékőrző munkáját, 
valamint azt, hogy gondoskodnak arról, hogy 
a felnövekvő generáció a magyar nemzet 
magyarul beszélő, aktív része legyen az 
Amerikai Egyesült Államokban. 

6 nyitótáncos, 3 másodbálozó, 5 regös pár szerepelt 

 Az idén hat fehérruhás elsőbálozó lányt mutattak be a 
szülők az ünneplő társaságnak. Táncosaik kíséretében előadták a 
nyitótáncot, melynek koreográfiáját Solomon Ilona st.-nek 
köszönhetik. Ramirez-Leszkó Luca köv.-t és László Lili öv.-t 
kaptuk beszélgetésre. A lányok még csupán tizenhat évesek, de 
már vezetői feladatokat látnak el a cserkészetben. A Tündérrózsa 
és az Csigabiga őrs tagjaival ők foglalkoznak. Elmondták, hogy 
új és különös élmény volt számukra minden előkészület a bálra, 
két hónapig készültek, hogy a tánc tökéletesen menjen a nagy 
napon. Külön izgalmat jelentett, hogy néhány próbára az 
apukájukat is magukkal vitték. Társaik nevében is biztosan 
állították, hogy minden cserkészlány álma egy ilyen pompás bál. 
A nyitótáncban a hat első bálozókkal és kiséréjükkel csatlakozott 
három másodbálozó pár. A bál kimagasló aktusa minden évben a 

Regős Csoport palotás tánca. Idén öt pár mutatta be a 
hagyományőrző táncot, melyet Szentkirályi Hanna cst. és 
Tihanyi László st. tanítottak be.  

Bocskai Rádiónak köszönhető a Cs.bál rögzítése 

 Külön köszönetet érdemel Gyermán Mónika cst., Baki 
Tibor st., Csajka Tamás cst. és Strober László, hogy vállalták 
a bál fontosabb momentumainak rögzítését. Videó beszámolójuk 
és interjúk a cserkészbálról itt megtekinthető: 65. Jótékonysági 
Cserkészbál – Kerek évfordulók és szolidaritás a kárpátaljai 
magyarsággal - Bocskai Rádió (bocskairadio.org) (Dorgay 
Zsófia, Bocskai Rádió) 

A kárpátaljai magyarságért        
 A világban történő események alkalmat adtak, hogy ebben 
az évben szélesebb körben, céltudatosabban gyakoroljuk a 
harmadik cserkésztörvényt, amely úgy szól, hogy „A cserkész, 
ahol tud, segít!” Nemcsak a cserkészbálunk bevételét és az erre 
érkező adományokat fordítottuk a kárpátaljai magyarok 
támogatására, hanem a CSBK választmánya egyhangúlag 
megszavazta, hogy kiegészítjük az összeget.  

 Így egy kerek $10,000-t küldtünk a Hungarian Human 
Rights Foundation-en keresztül, amely a Máltai Szeretet 
Szolgálatnak, a Hungarian Interchurch Aid-nek, a Kárpátok 
Alapítványnak és helyi határvárosoknak továbbította, illetve 
osztotta szét a küldött adományt. Köszönjük, hogy támogatták a 
cserkészbálunkat részvételükkel és külön adományaikkal, hogy 
ilyen módon is segíthettünk a kárpátaljai magyar testvéreinken! 
(Szentkirályi Pál cscst., CSBK elnök) 

 

Miért érdemes bálba járni? 
Idén a cserkészbálon egy szülő a következőt mondta nekem: 

 „Tudod mi nem voltunk idáig bálbajárosak, mert nem 
nagyon láttuk értelmét, de most hogy itt vagyunk mert a 
családban van elsőbálozó, megvilágosodott előttünk hogy 
miért jó. Hol tud ma egy fiatal lány vagy fiú együtt más 
magyar fiatalokkal találkozni és szórakozni 
egészséges módon, ahol megtanul társastáncokat, 
illedelmesen viselkedni, elegáns asztalnál ülni?” 

 - Hol tud szórakozni a gyerek a szüleivel 
elegáns körülményekben esküvőkön kívül? 
 - Hol tanulja meg egy fiú hogy minden lányt meg kell 
táncoltatni és minden lány el kell fogadja a meghívást? 
 - Hol tanulja meg egy fiatal a magyar hagyományos 
palotás táncot az egyéb társastáncok mellett? 
 - Hol látja a fiatal cserkész hogy feljebbvalói milyen 
munkát végeztek és hogy ezért elismerést nyernek? 

 Hozzá kell tenni, hogy a fiataloknak ez az alkalom más 
mint az iskolai „homecoming” vagy a „prom”-ra elmenni. 
Más a légkör és a viselkedési normák. Nem összehason-
lítható a két élmény. Egy bál természetesen nem csak a 
fiataloknak szól hanem a felnőtteknek is nagy örömöt jelent, 
amikor látja a fiatalokat szórakozni! (Pigniczky Eszti cscst.) 

A 65. Cs.bál jó szórakozás volt! 
(folytatás az 1. oldalról) 

Balássy Erzsébet 

Kovács Tamás 

https://www.bocskairadio.org/65-jotekonysagi-cserkeszbal-kerek-evfordulok-es-szolidaritas-a-karpataljai-magyarsaggal/
https://www.bocskairadio.org/65-jotekonysagi-cserkeszbal-kerek-evfordulok-es-szolidaritas-a-karpataljai-magyarsaggal/
https://www.bocskairadio.org/65-jotekonysagi-cserkeszbal-kerek-evfordulok-es-szolidaritas-a-karpataljai-magyarsaggal/
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Az akadályversenyen a díjak 
egyharmada a clevelandiaké 
 Azt mondják, ami késik, nem múlik. Ez igaznak bizonyult 
sok mindenre az elmúlt két év alatt, és szintén igaznak bizonyult 

a cserkészév egyik 
kiemelkedő program-
jánál, a KMCSSZ 
központi Akadály-
versenynél is. Végre, 
2019 óta előszőr 
tarthattuk élőben az 
akadályversenyt, 
cserkészetünk szívében, 
a Sík Sándor Cserkész-
parkban, Fillmore, New 
Yorkban, a 2022. május 
28-29-i hétvégén.  

 Bár a kb. 200 
cserkész nagyrésze új 
volt és még nem vett 
részt egy ilyen 
akadályversenyen, 
nagyon ügyesen 
végezték a napi 
teendőket. Esőben és 
napsütésben is iránytűt 
követtek, rovásírás 
üzeneteket fejtegettek, 
csomóztak és 
elsősegélyt nyújtottak. A 
végén, a clevelandi 
csapatok őrsei is szépen 
megállták a helyüket: a 
15 díj közül az 
egyharmadát, ötöt 
hoztak haza (lásd az 
eredményeket jobb 
oldalt a táblázatban). Az 
akadályversenyen a Cs. 
II. és a Cs. III. pályákat 
főként a clevelandi 
cserkész vezetők 
szervezték. Köszönet a 
Cserkész Barátok Köré
-nek, hogy fedezte a 
clevelandi cserkészek-
nek a busz költségét oda 
és vissza ($3,100). 

 A népmese világá-
ból merítettük idén 
keretmesénket, és 
valóban mesebeli volt 
újra együtt táborozni 

ennyi idő után. Cserkészeink találkoztak háromfejű sárkányokkal 
(a többi négy járványhelyzet miatt nem tudott csatlakozni), 
Ludas Matyikkal, és tündérekkel, de még furcsán felöltözött, 
kocsikázó néprajzkutatókkal, orosz szakértőkkel, és csodálatos 
egyenletgépekkel is. Volt robbanógép, óriási ragyogó pók, 
váratlanul sikeres csata manőver, és sok minden más, de 
elsősorban volt újra egy közös, Fillmore-i hangulat. Tanultunk, 
szórakoztunk, versenyeztünk, énekeltünk, tábortüzeztünk—újra 
együtt. A vezetők is, cserkészek is, új emlékekkel, új mesékkel 
indultak haza, és majd jövőre folytatjuk! (Szigeti Tamás st., 
Akadályverseny parancsnokhelyettes)  

Hol volt hol nem volt... 
 Hol volt hol nem volt egy 14-es és 34-es 
tavaszi kirándulás Clevelandon túl, a 90-es 
gyors úton túl, Rome, Ohio-n túl, az Erie tó 
közelében ott ahol a hódok a királyok, azaz a 
Teleki Pál Cserkésztanyán, 2022. május 13-
tól 15-ig. Minden évben a Külföldi Magyar 

Cserkész Szövetség Központi Akadályverseny előtt, a két 
csapat tavaszi kirándulást tart, hogy felkészüljenek a versenyre.  

 Az akadályversenynek idén népmese volt a kerettörténete. 
Minden résztvevőnek kb. tíz magyar népmesét és híres magyar 
népmese gyűjtőket kellett megismerjen, természetesen amellett, 
hogy a korához megfelelő cserkészanyagokat is fújja. Délelőtt a 
forgószínpadon 
megtanulták az őrsök a 
különböző taktikákat, 
hogy hogyan kell jól 
szerepelni az 
akadályverseny 
állomásain: elsősegély, 
jeladás, tűz-rakás, 
szerszám kezelés, 
csomózás, kötöz-és, 
stb. Megtanulták, hogy 
az őrsvezetőnek mi a 
szerepe egy állomáson, 
hogy irányítsa a tagjait 
és az összmunka 
fontosságát. 

 Délután élesbe 
ment egy akadály-
verseny pálya ahol a 
délelőtti tanultakat 
gyakorolhatták. Majd 
kaptak visszajelzést a 
pontozóktól, hogy mi-
hogyan sikerült. Este 
Nt. Tamásy Éva a 
Nyugat Oldali 
Evangélikus Templom 
lelkésze tartott 
Istentiszteletet.   

 Különleges érde-
kesség volt ezen a 
kiránduláson, hogy a 
Cserkész Barátok 
Köre (CSBK) elnöke, 
Szentkirályi Pál cscst., 
meghívta a választ-
mány tagokat, hogy 
menjenek ők is el a 
Teleki tanyára együtt 
vacsorázni és vegyenek 
részt a tábortűzön. Ezt 
Pál vezette együtt 
öccsével, Szentkirály 
Endre cscst.-el 
Élvezetes volt minden-
kinek. Vasárnap reggel 
csomagolás, pakolás 
volt és a reggeli után 
hazaindultunk.  

Itt a vége, fuss el véle! 
(Pigniczky Eszti cscst.) 

2022. Akadályverseny-    
clevelandi eredmények 

14. sz. Görgey Arthur cscs. 

Cs. II. (12-14 éves fiúk): 

1. helyezett - Fekete   

 párduc őrs 

Takács Dominik őv. 

Halácsy Árpád 

Varga Hunor 
 

Cs. III. (14-17 éves fiúk/leányok): 

2. helyezett - Tigris őrs 

Takács Sándor őv.  
    (pontozó szerepben nem versenyezett) 

Halácsy Gyula 
Karetka Tamás 
Toldy Dániel 
Toldy Sámuel 
 

34. sz. Zrínyi Ilona lcscs. 

Cs. I. (10-12 éves leányok): 

3. helyezett - Rozmaring őrs 

Sundem Réka őv. 

Beeler Evalina 

Eppley Luca 

Karetka Noémi 

Madzsar Erzsébet 

Solomon Mária 
 

Cs. II. (12-14 éves leányok): 

1. helyezett - Paprika őrs 

Halácsy Réka őv. 

Barabás Anna 

Sárközy Anna 

Sundem Csenge 

Ramirez-Leszkó Klára 

Varró Angéla  
 

Cs. III. (14-17 éves fiúk/leányok): 

1. helyezett – Vadvirág őrs 

Madzsar Emese őv. 

Dunay Jázmin őv. 

Karetka Emese 

Ramirez-Leszkó                                                
 Luca kőv. 

14. cscs. Fekete párduc őrs, első hely. 

34. lcscs. Paprika őrs, első hely. 

34. lcscs. Vadvirág őrs, első hely. 
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Nádas Gabriella élete tele van 
cserkészélményekkel, mesékkel  
 Nádas Gabriella cscst. három gyermek édesanyja, a 34. sz. 
Zrínyi Ilona leánycserkészcsapat tisztje és egykori 

csapatparancsnoka, a Clevelandi 
Magyar Társaság motorja, a Kálvin 
Zsinat református kollégiumainak 
jótékonysági koordinátora. A felsoroltak 
közül mind külön megérne egy 
beszélgetést, azonban ezúttal – ahogy 
mindenki ismeri – Kuni cserkész 
karrierjére voltunk kíváncsiak. Édesapja 
és testvére is cserkész volt, mégsem 
általuk indult el ezen az úton. A legelső 
pillanattól kezdve bedobták a mélyvízbe, 
de ez csak a javára vált később. Nem 

tősgyökeres clevelandi, mégis a közösség nélkülözhetetlen tagja lett. 
„A szüleim Erdélyből jöttek, lángoló magyar szeretet volt bennük.” 
– felelte, amikor a cserkészet és a család összekapcsolódásáról 
kérdeztük. Nem a cserkészet befolyásolta a családjukat, hanem a 
magyarság megmaradása iránt való elkötelezettség. 

 Kuni már Kanadában született, olyan közegben éltek a 
Niagara-félszigeten, ahol a magyarok szórványban voltak. Édesapja 
középiskolai tanár volt, idővel Torontoi 
magyar házat vezetett, édesanyja a 
Torontoi Helicon magyar iskolában 
tanított. Nyaralások alkalmával gyűjtött a 
család clevelandi barátokat. Mészáros 
Andrea cscst. volt az, aki sokat mesélt 
Kuninak annak idején, aki 15 évesen 
azon kapta magát, hogy nyakában a zöld 
színű nyakkendő. Az első cserkész 
élménye egy kiscserkészeknek szóló 
vezetőképző tábor volt. A felavatásakor 
nem is tudta pontosan, hogy mibe vágta a 
fejszéjét, azt pedig főleg nem sejtette, 
hogy az életét végig kíséri majd a cserkészet. „Az volt az első nagy 

ajándékom a cserkészettől, 
hogy megkaptam azt az 
önbizalmat, hogy tudok 
emberek előtt felállni és 
beszélni.” – hálásan gondol 
vissza Papp Klára cst.-re, 
hogy a táborban felismerte az 
ő magyar tudását, és engedte, 
hogy meséket mondjon. Már 
önmagában azért 
fantasztikusnak tartotta az első 
tábort, mert korábban sosem 
találkozott annyi magyarul 
beszélő, vele egykorú fiatallal. 

 1969-ben segédtiszti 
táborba ment. Nehéz hét volt, 
a rossz időjárásról maradt 

emlékezetes, ugyanis sokat esett az eső. Ekkor jött rá a cserkészet 
egyik titkára: a tűzrakás ismerete elengedhetetlen. Az egyetemi évei 
Torontóba szólították, gyógyszerészeti szakirányt választott. Az első 
tanéve 1970-ben kezdődött. Legfontosabb dolgai között volt, hogy 
belépjen a torontói cserkészek csapatába.. Rögtön rajparancsnok lett, 
nyáron pedig az István a király tematikájú csapattáborban vett részt 
nem akármilyen szerepben: ő volt Gizella királyné. Egy év múlva 

kiscserkesz őrsvezető kiképzőként lépett elő, 1972-ben 
pedig meghívták a kiképzők közé a segédtiszti 
táborba, a titulussal 26 évet töltött.   

 Házassága révén lett clevelandi. 1981-es 
esküvőjüket követően Chicagóban telepedtek le, de 
férje, Nádas János st., új munkalehetősége miatt 

néhány év múlva Clevelandba költöztek. Ez az időszak nem a 
cserkészetről szólt, az anyaságra, kicsi gyermekei nevelésére 
koncentrált. Amikor 1988-ban elindították az óvodáskorú fiúknak 
szóló cserkészetet, végre kapcsolódni tudott a közösséghez, mert 
fiait elvitte foglalkozásra. A hivatalos visszatérése a mozgalomhoz 

1989-ben jött el, hét év kihagyás után ismét 
segédtiszti képzéseket tartott. A következő 
nagy lépcsőfok a cserkész hierarchiában az 
volt, amikor 2000-ben a 34. sz. Zrínyi Ilona 
leánycserkészcsapat élére állt. A hatéves 
parancsnoki tevékenységgel életre szóló 
élményeket kapott: „Szeretek 
cserkészkedni, szeretek kint lenni a 
szabadban, szerettem azt, ha van egy 
ötletem, azt megvalósíthatom.” Hálásan 
emlegeti a szülői és cserkészvezetői gárdát, 
segítséggel és támogatással voltak iránta 
abban, hogy a 102 főből álló csapatot 
gördülékenyen tudja vezetni.  

 Miután 2006-ban abbahagyta a csapattal való munkát, 
szövetségi felkéréseket kapott. Jubitábor altáborparancsnok, 
programtörzs parancsnok, programtörzs helyettes, tiszti kiképző – 
hogy csak néhányat említsünk a kétezres évek nagyobb 
megbízásaiból, amelyeknek Kuni mindig kiválóan eleget tett. Azt 
mondja, „Általában évről évre élek, nem nézek annyira a jövőbe. De 
nekem természetes volt, hogy ez a mozgalom virágzik, itt fiatalok 
vannak, óriási ereje van.” Kuni a sikert részben a Külföldi Magyar 
Cserkész Szövetség (KMCSSZ) érdemének könyveli el. A 
szervezet élén ma is önfeláldozó személyek vannak, tele tettvággyal. 
Úgy véli, hogy ahogy most is vannak, úgy mindig lesznek emberek, 
akikre lehet építeni a barátságokon alapuló cserkészet jövőjét. „A 
cserkészet az, ami megtartja a magyar nyelvet. Azt, hogy 
Clevelandban ennyi magyar szervezet van, a nagyon erős 
cserkészháttérnek köszönhető.” Kuni optimistán látja a magyarság 
helyzetét a városban. Minél több szervezet működik, annál többen 
szolgálják a magyarság megmaradását, és ez így van jól. 

 A cserkészet ad egy másik baráti kört az iskolán, a sporton 
kívül. Ebben a baráti körben felügyelet mellett a gyerek óriási 
élményekkel gazdagodhat, a nem mindennapi helyzetekben 
megismerheti önmagát. Fiatalok foglalkoznak fiatalokkal – ez 
megkönnyíti a bizalom kialakulását a gyerekek részéről. Nem utolsó 
sorban pedig emberi értékekre, Istenhitre, magyarság tiszteletre, 
emberségre nevel. Az alábbi gondolatokat Kuni azoknak a szülőknek 
címezte, akik még kételkednek abban, hogy beírassák gyermeküket 
cserkészetre. 

 Ha Kuniról beszélünk, 
nem mehetünk el amellett a 
tény mellett, hogy önkéntes 
munkája nem csupán a 
cserkészethez kapcsolódó 
szervezetekre korlátozódik. 
A Clevelandi Magyar 
Társaság ügyvezető elnöke, 
évente megszervezik a 
Magyar Kongresszust. Az 
amerikai Kálvin Zsinat egyik 
missziója által erdélyi 
református kollégiumokban élő rászoruló diákokat támogat. Nem 
ösztöndíjat, hanem lakhatási támogatást nyújtanak a nehéz 
helyzetben lévő családok szorgalmas gyermekeinek.  

 Bölcsességet, élettapasztalatot, hitelességet sugároznak Kuni 
szavai. Sőt mit több, a tettei is, és ez az, ami igazán számít. A 
cserkészetben már sokat letett az asztalra, és jelenleg is barátként 
egyengeti az útjukat. Joggal lehet büszke cserkész pályafutására, 
amelyről teljes egyszerűséggel és szerénységgel beszélt a Cserkész 
Rádióban. A Gulden Julianna cst. által készített videó interjú itt 
megnézhető: „Ilyen élményt nem kaphatsz máshol.” – Nádas 
Gabriella cserkész világa - Bocskai Rádió (bocskairadio.org) 
(Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió) 

Kuni és Mészáros Andy 

az 1990-és jubi táboron. 

Kuni, középen, első táborán, 1968 

kcs. vezetőképző tábor, Fillmore. 
Őrs avatás zöldnyakkendősnek, 2000. 

42. lcscs. torontói 

kcs. táborban Gizella 

királynő mesél, 1970. 

https://www.bocskairadio.org/ilyen-elmenyt-nem-kaphatsz-mashol-nadas-gabriella-cserkesz-vilaga/
https://www.bocskairadio.org/ilyen-elmenyt-nem-kaphatsz-mashol-nadas-gabriella-cserkesz-vilaga/
https://cdn.bocskairadio.org/wp-content/uploads/2021/04/03212543/Nadas-Gabriella-8.jpg
https://cdn.bocskairadio.org/wp-content/uploads/2021/04/03213128/Nadas-Gabriella-6.jpg
https://cdn.bocskairadio.org/wp-content/uploads/2021/04/03213705/Nadas-Gabriella-1.jpg
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Bócsay Klára cscst. vissza 
emlékezik a cserkész múltjáról 
 Bócsay Klára cscst. személyében egy igazi vezetőt 
ismerhettünk meg a Bocskai Rádió, Cserkész Rádió/
TV műsorán. A Vörös Katalin cscst. és 
Pigniczky Eszti cscst. vezette beszélgetésben 
Klári néni gazdag cserkészmúltjának lehettünk 
tanúi. A cserkészetről lelkesedéssel, a saját 
teljesítményéről viszont szerényen beszélt. Az 
első kiképzéssel és a cserkészet szellemével 
Németországban találkozott, a Duna folyó 
közelében élt családjával szórvány 
közösségben. 1949-ben lett cserkésszé avatva 
Regensburgban. 1950-ben már őrsvezetővé 
lépett elő. A csapatparancsnokától nagyon 
tartott fiatalkorában, mert szigorú volt, és a 
kifejezetten nehéz térképészetet és morzét tanította. A sors fintorra, 
hogy egyidőben költöztek ki Amerikába, és egy születésnapon még 
találkozniuk is sikerült évek múltával. 

 Klári néni és a családja 1950-ben költözött az új kontinensre. 
Előbb New York állam nyugati részén éltek, mert az édesapja ott 
kapott munkát, később költöztek Ohio államba. Clevelandban 
gyakori volt akkoriban a cserkész-toborzás egyházaknál, magyar 
rendezvényeken. Klári néni Dolesch Melinda cscst. invitálásra 
kezdett el foglalkozásokra járni a 34. sz. Zrínyi Ilona 

cserkészcsapatba. Nagyon örült neki, hogy az új, még idegen 
környezetben korban hasonló magyar fiatalokkal ismerkedhet. 
Clevelandba hamarosan saját kiscserkész őrsöt kapott. Akkor még 
nem sejtette, hogy ez a tevékenység lesz a szíve csücske.  

 A kiscserkészetről tudni kell, hogy a háború előtti 
Magyarországon csak próbálkozások történtek a létrehozására, 
Németországon pedig még egyáltalán nem működött a kicsik 
hivatalos kiképzése. Hivatalosan Amerikában kezdődött 1978-ban, 
az iniciátor Beodray Ferenc cscst. volt. Azért tartották időszerűnek 
ezt a rendszert kiépíteni, mert megfigyelték, hogy a kisebbek nem 
kifejezetten az idősebbek programjaira lennének fogékonyak. A 
kicsik korához megfelelő játékokat találtak, játszva kezdték tanítani 
őket, főleg népdalokra. A szakszerű kiscserkész-képzést RŐR 
Program néven emlegetik. A betűszó annyit takar, hogy raj, őrs, raj. 
A kiképzett őrsvezetők a mintatáborokban gyakorolhattak a kisebb 
testvéreken. Ezt követően jött – szintén a Feri bá ötlete alapján, hogy 
hozzákezdjenek a kiscserkészek segédtiszti képzéséhez. „A csapat 

jövője és a sikere a kiscserkészektől függött.” – 
fogalmazott Klári néni. 

 Klári néni 1978-1988 között a Külföldi Magyar 
Cserkész Szövetség (KMCSSZ) kiscserkészvezető 
tisztje volt. Már nem aktív munkatársa a 
Szövetségnek, de folyamatos érdeklődéssel követi a 

háttérből az eseményeket. „Az a cserkészetben is, hogy akárhonnan 
jövünk és akármikor, leülünk a tábortűz köré és ugyanazokat a 
népdalokat énekeljük. Kodálynak köszönhetjük, hogy a népdalokat 
összegyűjtötte, és a cserkészeknek ajánlotta.” 
Klári néni hozzátette, hogy a családi életük 
központja is a cserkészet volt, gyermekeit is ebben 
a szellemben nevelte. Olyannyira, hogy a lánya 
barátnője azt hitte, hogy otthon is egyenruhában 
járnak. Nagymamaként is nagyon büszke arra, 
hogy látja az unokákat cserkészkedni. Mindig 
fontos volt számára, hogy gyermekei és unokái 
ismerjék a gyökereiket, ápolják a hagyományokat. 

 Vörös Katalin mint táborparancsnok, az 1. 
kiscserkész segédtiszti vezetőképző tábort vezette, 
ami 1978-ban volt. Tíz éven át csapatparancsnok volt 
Philadelphiában. Megtudhattuk tőle, hogy anno minden 
csapatparancsnoknak kiscserkészettel kellett kezdeni a csapata 
építését. Úgy véli, hogy ez ma is így helyes: az idősebbek 
érdeklődnek, de hozzák magukkal a kíváncsi kistestvéreket. A kicsik 
figyelmét pedig minél korábban érdemes felkelteni, hogy a 
későbbiekben ők lehessenek az utánpótlás. Klári nénivel az 1966-os 
Jubileumi nagytáborból ismerik egymást. A Pittsburgh környékén 
megtartott eseményen rengetegen részt vettek. Csak a kiscserkészek 
közül 150-en táboroztak. A csapatok szellemét csak megerősítette a 
tábor, a cserkészek barátokat szereztek, megérezték, hogy egy 
nagyobb szervezet tagjai. 

 Megkértük Klárinénit, hogy mondja 
el gondolatait a cserkészet jelenlegi 
helyzetéről, illetve fogalmazza meg, hogy 
miért tartotta fontosnak. „Amikor a 
kommunista uralomnak vége volt akkor 
Bodnár Gábor cscst., a KMCSSZ 
elnöke, személyesen ment 
Magyarországra, látogatta a magyar 
vidékeket, sőt, még elcsatolt helyekre is 
elment iskolákhoz, templomokhoz, 
egyesületekhez. Megmagyarázta nekik, 
hogy miért fontos a cserkészet, miért kezdjék újra. Azóta is nagyon 
szépen működnek. Nagyon örülök, hogy a külföldnek is volt szerepe 

abban, hogy az újra indult. Visszaadtuk, amit 
kaptunk.” mondta Klári néni. Fiatalkorában 
nem gondolta volna, hogy még mostanra is 
működik  a cserkészet. Igazán lelkesnek 
tartja a jelenlegi fiatalokat, csak azt sajnálja, 
hogy már nem tud aktívan részt vállalni a 
feladatokból. 

 Klári néni az interjú végén hozzátette, 
hogy a beszélgetést a Beodray Ferenc 
emlékére szeretné ajánlani, aki a külföldi 
magyar kiscserkész mozgalom megálmodója 
és kezdeményezője volt: „Klára, a 

kiscserkészekre vigyázzon, azokat ne hagyja.” – ezt a tanácsot 
helyezte Klári néni szívére az egykori csapatparancsnok. 

 Köszönjük Bócsay 
Klári néninek, hogy 
magyarságszeretetre és 
emberségre nevelte egykor a 
kiscserkészeket, akiket mára 
évtizedes barátságok fűznek 
egymáshoz, illetve hűség a 
cserkészethez. Hálásak 
vagyunk Vörös Kati néninek, 
hogy csatlakozott az 
interjúhoz. Tartsa meg 
Önöket az Isten 
egészségben! A teljes 
interjút itt lehet megnézni: „Bárcsak még én is tudnék aktívan 
cserkészkedni!” – Bócsay Kláránál járt a Cserkész Rádió/TV - 
Bocskai Rádió (bocskairadio.org)    (Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió) 

Vörös Katalin 

A Búzavirág őrsben néha kilenc gyerekkel is dolgozott mint őv., 1953. 

Bodnár Gáborral, 1975. 

Szervező testület 
elnök,  kb.1968. 

Balról Gaydán Melinda, Bócsay 
Klára, Mészáros Andrea és Dolesch 
Mária, Pax-Ting tábor, Fillmore 1989. 

https://www.bocskairadio.org/barcsak-meg-en-is-tudnek-aktivan-cserkeszkedni-bocsay-klaranal-jart-a-cserkesz-radio-tv/
https://www.bocskairadio.org/barcsak-meg-en-is-tudnek-aktivan-cserkeszkedni-bocsay-klaranal-jart-a-cserkesz-radio-tv/
https://www.bocskairadio.org/barcsak-meg-en-is-tudnek-aktivan-cserkeszkedni-bocsay-klaranal-jart-a-cserkesz-radio-tv/
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Téltemetés Clevelandban 
 Vasárnap délután, 2022. február 27-én, került 
megrendezésre a Clevelandi Magyar Társaság és a Clevelandi 
Regös Csoport közös szervezésében az első Clevelandi 
Téltemetés a Hirami Magyar Tanyán. Az ötletgazdák Farkas 
Laszló és Csibi Lóránd voltak. Mi is ez a téltemetés? A magyar 
nyelvterületen mindenhol szokásban volt valamilyen formában a 
téltemetés, tavaszvárás. A Felvidéken kiszehajtás, kiszezés, 
villőzés, a Fejér megyei Mohán tikverőzés, Gyergyóditróban 
maszkurázás, Mohácson busójárás volt a szokás elnevezése, 
Általában Virágvasárnap vagy Húshagyókedden a különböző 
jelmezekbe öltözött szereplők végig járták a falut, s a szokástól 
függően űzték el a telet és hívták be a tavaszt. A tavasz 
behívásának termékenységvarázsló szerepe is volt, ezért sok 
helyen kihangsúlyozták eme részleteket is. 

 Vasárnap az időjárás 
kegyes volt, szép, napos, enyhe 
időnk volt. Nekiláttunk a 
közvetlen előkészületeknek: a 
szalmabábú, Illés kocsira 
ültetésének, forralt bor 
főzésének, fánkok, pogácsák 
kirakodásához, jelmezbe 
öltözéshez. A székelykapunál 
röviden ismertettük a 
vendégeknek a téltemetés 
szokását, s kiemeltük, hogy itt 
mi nem ragaszkodtunk egy 
konkrét szokáshoz sem, hanem 

egyvelegbe összegyúrva, több népszokásból is vettünk át 
elemeket, bár az alap a gyergyóditrói maszkurázás maradt. 
Ezután zajongással, hujjogatással, kiabálással elindultunk, s 
egészen a ketrecig jutottunk, ahol Illést börtönbe vetettük, s 
bűnei felsorolásra kerültek. Az ítélethirdetés után a már lobogó 
tűzhöz ért a menet, s Illést a tűzbe vetve elégettük. Ezután 
táncoltunk egyet a tűz körül, s kezdetét vette az eszem-iszom. Az 
első Clevelandi Téltemetés jó hangulatban telt. Aki lemaradt, 
jövőre bepótolhatja: reméljük, sikerül hagyományt teremteni a 
kezdeményezéssel! (Tihanyi László st., regösvezető) 

Farsang a népmese világban 

 2022. február 12-én tartották a clevelandi cserkészek a 
hagyományos kiscserkész farsangot a 4-10 éves korosztálynak a 
Cserkészházban, amin szép számban vettek részt a cserkészek. 
Bár a téma egy magyar népmese volt, a jelmezek nagyon 
sokszínűek voltak dinoszaurusztól és ősembertől kezdve, 
űrhajóson át a királykisasszonyokig és királyfikig. Vinella 
Dániel őv., kcs. rajvezető, a farsang főszervezője a San 
Francisco-i cserkészcsapatból érkezett Clevelandban két évvel 
ezelőtt. A Case Western egyetemen tanul kémiát és 
pszichológiát. „A fiú cserkészcsapat vezetőivel szerveztük a 

programot, és a Magyar Népmesék közül a ’Kőleves’-t 
választottam, ugyanis nekem gyerekkoromban ez volt a kedvenc 
mesém. A színes program mellett a célunk, hogy közösen 
megfőzünk egy ’kőlevest’, amit majd a gyerekek maguk meg is 
esznek. Így bele tudják élni magukat a mesébe, közben érdekes 
programokon vesznek részt, tanulnak és a közösségi szellemet is 
építik,” nyilatkozott Dani. 

 A program cserkész és népi játékokkal kezdődött. Ekkor 
betoppant egy éhes vándor aki enni szeretett volna valami 
finomat. A kicserkész őrsök elindultak egy akadálypályára, hogy 
megszerezzék a kőleves receptjét és összegyűjtsék hozzá a 
kellékeket. Az érdekes állomások között volt nyelvleckés fejtörő, 
állatnyom párosítás, tisztaság vetélkedő és bábszínház is. 
Kézügyesség következett, ahol a gyerekek kőleves téma lévén 
kifestettek egy saját „varázskövet”, amit haza is vittek emlékbe. 
A színes programokat ebéd zárta, ahol valódi levest kaphattak a 
résztvevő cserkészek, vezetők, de még a szülők is. (Csajka 
Tamás, cst.) 

Kiscserkész tojáskeresés 
 Húsvét szombatján, 2022. április 16-án, kiscserkészeinknek 
hagyományosan megszerveztük a tojáskeresést. A rossz időjárás 
miatt a Cserkészházban kellett tartani, de így is nagyon érdekes 
és gazdag program volt. A gyerekek kiskosarakkal felszerelkezve 
izgatottan érkeztek, hogy találkozzanak a nyuszival. A nyuszi 
őrsi portyákra küldte őket, ahol különböző játékos feladatokat 
kellett teljesíteni. Volt építőkocka toronyrakó játék (Jenga), papír 
repülő hajtogatás és reptetés, kötél akadálypálya és ügyességi 
labdajátékok. Az integető pohárnyuszi készítés nagy siker aratott 
a gyerekek körében. A feladatok közben húsvéti tojásokat 
gyűjtöttek a cserkészek. Csoportjátéknak egy óriási ejtőernyő 
szolgáltatott remek mulatságot, majd egy könnyű ebéd 
csillapította tojáskeresésben a elfáradt gyerekek éhségét. 

 Megkérdeztünk néhány vezetőt is a programról. Halácsy 
Réka őv. a Jenga állomáson így nyilatkozott: „Itt építőkocka 
torony verseny van. Nagyon fontos a közös őrsi munka. A 
gyerekek kis csoportokban, saját korosztályukkal teljesítenek 
feladatokat így aktívan bekapcsolódnak, mint egyének, de a 
közös csoportszellem is erősödik.” Pál Gergő st. a labda 
állomáson volt, és elmesélte, hogy amikor ő kiscserkész volt, 
mindig szerette a kézügyességeket. „Nagyon fontos a 
gyerekeknek a mikro-motorika fejlesztés, főleg a mai digitális 
világban!” A  tojáskeresés főszervezője Szentkirályi Juló st. ezt 
mondta: „Nem csak tojáskeresés a cél, sokkal több annál. 
Csapatmunka, magyar nyelv, ügyesség fejlesztés, ezenkívül egy 
remek toborzó eszköz is, hiszen több olyan magyar család hozta 
el gyerekét, akik még túl kicsik, vagy még nem csatlakoztak a 
cserkészethez, de itt remek ízelítőt kapnak a kiscserkész 
mozgalomból.” A tojáskeresés sikeressége nemcsak azon múlott, 
hogy a gyerekek megtalálták a tojásokat, hanem hogy egy jó 
lendületet adott a clevelandi kiscserkészetnek. (Csajka T. cst.) 
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Színes és izgalmas téli tábor  
 Közös téli tábort tartott a 34. sz. Zrínyi Ilona 
leánycserkészcsapat és a 14. sz. Görgey Arthur 
cserkészcsapat 2022. január 28-30. között. A tábort Camp 
Whitewoodban tartottuk, ami Windsor, Ohióban van. Hatvan 
cserkész vett részt, minden korosztályból: kicsi-, nagy-, és 
felnőtt, Szentkirályi Juló st. és Pigniczky Enese st. vezetésével. 
Tamási Áron erdélyi író Ábel a rengetegben könyvét 
választottuk témának, mert az elvisz bennünket  a székely 
pásztorok világába a Hargitára. Úgy készítettük fel a 
cserkészeket, hogy már decemberben kiküldtük nekik a regényt 
és a filmet, januárba a cserkészeten is foglalkoztunk a regénnyel. 

 Péntek este tábortűz keretében megnyitottuk a “Csíksomlói 
Székely Múzeumot”, ahol viseleteket, kézműves tárgyakat, 
kopjafákat mutattunk be a Székelyföldről, de volt ott térkép és 
történelmi szemléltetés is a vidékről. A tábortűznél Páter Tamás 
(Csajka Tamás cst.) hangsúlyozta a három fontos székely 
értéket: bölcs ÉSZ, egészséges TEST és tiszta LÉLEK. Fiatal 
vezetőink Pál Gergő st. és Pigniczky Vajk st. pedig új ötlettel 
álltak elő: kitalálták a modern kori “Csíksomlói Jones”-t, aki 
kalandos úton megszerzi a múzeumnak a 400 éves Székely 
Mózes ősi baltáját. 

 Szombaton volt cserkész ügyességi csata-hajó játék 
(battleship), kézügyesség keretében kis kopjafák faragása (több, 
mint 12 ragtapaszt osztottunk ki). Forgószínpad keretében 
tűzgyújtás, elsősegély, szerszámkezelés és más 
cserkésztudomá-nyok. Villanyszerszámok 
keretében kifaragtunk egy háromlábú széket. A 
háromlábnak jelképes üzenete volt, ezek 
képviselték az ész-test-lélek hármasságát: 
mindháromnak erősnek és egyformán hosszúnak 
kell lennie, hogy a szék stabil legyen. Szánkózás 
és hóember verseny is volt, ahol híres magyarok 

szobrait kellett 
megépíteni 
hóból. A győztes 
holtversenyben Rubik Ernő és 
István király szobra lett. Az 
idősebb fiúk közben 
menedékházat építettek, hisz a 
téli kint alvás próbája immár egy 
többéves hagyomány a 14-es 
csapatban. Este még csapatépítő 
játékokat is játszottunk, tojásejtő 
katapultokat kellet építeni.  

 Vacsorára finom székelykáposzta volt, és közben Páter 
Tamás vezetésével az őrsök kipróbálhatták, hogyan készül a 
savanyított hordós káposzta. Este a tábortűznél a Mókuska őrs 
tagjai, Csajka Karcsi, Fazekas Gergő, Solomon Kristóf, és 
Solomon Márk (Balássy Krisztián kővj. vezetése alatt) 
kiscserkész ígéretet tettek és megkapták az áhított kék 
nyakkendőt. Ezt egy fergeteges táncház követte, ahol székely 
táncokkal és népijátékokkal ünnepeltük a farsangot. Vasárnap a 
csomagolás mellett szánkózás is volt. A cserkészek nagyon 
élvezték, és többen azt kérdezték a végén, hogy "mikor lesz a 
következő tábor?", ami a vezetők számára a legnagyobb bók. 
(Slattery Kriszta cst., cspk.)  

“Szélről legeljetek…” 
 A Clevelandi Magyar Cserkész Regös Csoport  
hétvégéjét 2022. február 19-20-án tartottuk meg. A péntek esti 
cserkész összejövetel után a regösök már a Cserkészházban 
maradtak, hogy kicsit több időt tölthessenek egymással 

kötetlenebb körülmények között. Szombat reggel kezdetét vette a 
hétvége programja, melynek fő célja a rábaközi Szany község 
táncainak, azon belül is a lassú és friss csárdásnak a mélyebb 
elsajátítása volt. A táncokat Balássy Anikó és Tihanyi László st. 
tanítottuk. A hétvégén a vezetőkkel együtt 19 regös vett részt. 

 A táncpróbákat különböző játékok, technikai gyakorlatok, s 
egy Szanyról szóló rövidfilm tették színesebbé. Természetesen 
nemcsak a táncokkal ismerkedtünk meg: Pigniczky Enese st. 
vezetésével rábaközi népdalokat is tanultunk. A szombati nap 
folyamán összesen mintegy nyolc órát táncoltunk, énekeltünk. 
Vacsora után megnéztük a „Fekete-piros tánc” című rövid 
táncfilmet. A film Szék községben játszódik (a rábaközi mellett a 
másik tanulófélben lévő táncanyagunk), s lényegében egy széki 
Rómeó és Júlia történet. A fiatalok nagyon élvezték a filmet. 

 Vasárnap a reggeli után egyenruhába öltöztünk, s 
átmentünk a Szent Erzsébet templomba, ahol több jeles 
esemény is volt aznap: Bóna Richárd atya hivatalos beiktatása 
mint plébános, a templom 
felszentelésének 100. évfordulója, 
s a templom harangjainak 
megszentelése. Miséről visszatérve 
az ebéd után Pigniczky Enese és 
Szentkirályi Hanna cst. 
bemutatták a csoportnak az 
együttes rábaközi (Kapuvár) 
viseleteit. Egy legényt s két lányt 
fel is öltöztettek. A viseletbemutató 
alatt búcsút vett tőlünk Viiberg 
Marika st., aki a hétvégén főzött 
nekünk, ellátott minket napközbeni finomságokkal, 
gyümölcsökkel, s életmentő kávéval. Ezúton is köszönjük neki az 
áldozatos munkáját, jókedvét, és a kiváló ételeket! 

 A viseletbemutatót a szombaton tanult táncanyag ismétlése 
követte. Este hat órakor, zászlólevonás után érzékeny búcsút 
vettünk egymástól. A hétvége alatt a csapat nagyon jól teljesített. 
A szombati nap nagyon megerőltető volt, s a fiatalok az elvártnál 
jobban teljesítettek, ezért is vettük a vasárnapot már a 
tervezettnél kicsit lazábbra. Anikó, Hanna, és én is büszkék 
vagyunk az ifjúkra! (Tihanyi László st., regösvezető) 

Szabad e locsolni volt a kérdés 

 Húsvét hétfőn, 2022. április 18-án, cserkészeink 
összegyűltek a Cserkészházban a hagyományos locsolásra. 
Általában a zöld nyakkendős cserkész korosztályé ez a program, 
de szép számmal jöttek kiscserkészek is, összesen vagy 60-an. A 
program Pigniczky Enese cst. és Tihanyi Laci st., regösvezető 
szervezésében került megrendezésre, 
ötvözve a húsvéti locsolás, cserkész 
és regös hagyományokat. Enese a 
következők-et mondta a szervezésről: 
„Fontos, hogy ne csak eljátsszuk, 
hanem meg is éljük a magyar 
hagyományokat. Ezért építettük bele 
a locsolást egy közösségi programba. 
Népi játékokkal kezdtük. Majd 
sorsolás alapon választottuk ki, hogy 
melyik fiú melyik kislányt locsolja 
meg, fiúk természetesen locsoló 
verssel, lányok hímes tojással készültek. Egy kis lakoma és egy 
fergeteges táncház zárta a locsolási programot.” A locsolást 
követő táncház végén elénekelték a „Haza is kéne már menni” 
népdalt, mintegy hangulatos befejezésként az idei Húsvétnak. 
Clevelandban nemcsak a magyar nyelv, de a hagyományok 
tisztelete és a közösség szelleme is tovább él a harmad/negyed 
generációs magyar gyerekek körében! (Csajka Tamás cst.) 
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A cserkészszülők részvétele 
fontos a szülői értekezleten! 

 A cserkészcsapatok 2020. március 11-én tartották a féléves 
szülői értekezletet.  A parancsnokok nagyon interaktívan 
vezették a gyűlést, papírlabda dobáló játékkal kezdtük, ezzel is 
remekül aktivizálva a szülőket. A gyűlés első felében 
beszámoltak az elmúlt félév munkájáról. Bár még a koronavírus 
korlátozásai még mindig rányomták a bélyegét a programokra, a 
parancsnokok elmondták, hogy szinte minden programot sikerül 
megtartani. A tavaszi és nyári tervek felvázolása következett, 
külön hangsúllyal a nyári táborokra, csapattábor, iskolatábor és a 
vezetőképző táborok. Pigniczky Eszti cscst., a Külföldi Magyar 
Cserkész Szövetség (KMCSSZ) Vezetőképző Vezetőtiszt, is 
külön részletezte a VK táborokat. Bemutatkozott Szentkirályi 
Pál cscst., az új Cserkész Barátok Köre (CSBK) elnök és 
Nádas Krisztina cst., a Cleveland Körzet Parancsnok is. 

 Az egyik legfontosabb cél, ami nagyobb odafigyelést 
igényel, az a magyar nyelv, ez főleg a korona vírus miatt 
kimaradt cserkészév hatása is. Olvasási különpróba, a három 
clevelandi magyar iskola, iskolatábor, ezek mind-mind olyan 
lehetőségek, ahol a clevelandi családok erősíthetik a 
nyelvismeretüket. 

 A gyűlés után megkértünk néhány cserkészanyukát, röviden 
értékelje a szülői értekezletet: 

• Nagyon jó látni látom, hogy a vezetőknek jövőbe tekintő 
terveik vannak, bár az én gyerekeim még kicsik, remek, 
hogy mennyire aktív cserkészélet folyik itt Clevelandban. 
(Varjas Vivien) 

• Nagyon örülök, hogy személyesen összeülhettünk, végre 
arcokat is látunk, nemcsak maszkokat. Értékeljük a sokrétű 
programokat és a vezetők állhatatos munkáját. (László Petra) 

• Nagyon tetszett a szülői, mert informatív volt. (Lipian 
Melinda) 

• Az én lányom idén készül VK Táborra, ezért nekem sok az 
új információ, a vizsgákról, felkészülésről, táborokról. 
(Barabás Éva). 

 A két csapatparancsnok, Slattery Kriszta cst. és Szigeti 
Mátyás cst. is pozitívan nyugtázta a szülői értekezletet, érezni a 
családokban az energiát, lelkesedést a cserkészprogramok iránt. 
(Csajka Tamás cst.) 

A Cserkészebéd 
a Covid miatt 
megint csak 
elvitelre sikerült 
 A Cserkész Barátok Köre 
(CSBK) hagyományos Cserkész-
ebédje a Covid miatt idén is csak 

elvitelre készült, de annál nagyobb lelkesedéssel fogtak neki a 
munkának a cserkésszülők és barátok. Február utolsó 
hétévégéjén, négy napon keresztül folyt a sütés-főzés a Szent 
Imre egyházközség konyhájában. Immár kilencedik alkalommal 
Györky Judit  cst. segítőjével Tábor Krisztina cst., Kikivel, 
szervezte az idei munkát, ő válaszol a kérdéseinkre: 

 Judit, mondanál néhány szót a cserkészebédről? „A 
cserkészebéd a CSBK egyik pénzgyűjtő akciója, melynek célja a 
támogatás gyűjtés mellett a magyar ízek bemutatása és a magyar 
közösség erősítése is.  

 Úgy tudom, minden éven meglepetésszerűen új ízek 
kerülnek az asztalra. Mi volt az idei menü? „Természetesen 
magyaros konyhát vezetünk, idén mogyorós gombaleves és zöld 
saláta házi öntettel volt az első fogás. Főfogásnak disznókarajt 
készítettünk vadas módra, zsemlegombóccal körítve. Utóételre 
pedig almásrétest szolgáltunk fel, amit Mezősi Lajos, a 
Transylvania pékség tulajdonosa, sütött nekünk.”   

 Finomnak hangzik, 
finomra is sikerült? 
Mennyi adag készült 
idén? „A Covid előtt, 
amikor helyben 
fogyasztós volt a 
cserkészebéd kb. 330 
személyre főztünk, az 
elvitelre kicsit limitáltabb 
a létszám, 270 adag 
készült. A visszajelzés 
az, hogy nagyon finomra 
sikerült az idei ebéd.” 

 Nem kis munka volt összehozni ezt a sok munkát. Nehéz 
volt a segítőket toborozni? ”Egyáltalán nem. Cserkészszülők, 
volt cserkészek, sőt barátok is eljöttek segíteni. Nagyon jó 
kikapcsolódás, remekül összekovácsolódik a társaság. Az 
előkészületek, bevásárlás korábban meg volt, a konyha munkákat 
csütörtökön kezdtük, pénteken beálltak a cserkész szülők, 
szombatra pedig jöttek cserkészlányok, vezetők és szülők is.” 

 Mi az idei Cserkészebéd különlegessége? „Kimaradt a 
közös ebéd, a műsorok, zene, tombola, igaz a vezetők kitüntetése 
megtörtént cserkészet alatt. Legtöbben személyesen jöttek az 
ételekért. Megköszönték, megdicsértek, értékelték. Érezzük, 
hogy az emberek igénylik a közösséget és remélik, hogy jövőre 
már újra „rendes” cserkészebéd lesz.” Úgy legyen. Köszönjük 
szépen a jó munkát, Judit! (Csajka Tamás, cst.) 

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!... 


