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2013 CSERKÉSZNAP 

Eligazítások és beosztások (Instructions for Scout Day) 

 
Kedves Cserkészek, Vezetők  és Szülők! 

 Köszönjük előre mindenkinek a szíves segítségét és támogatását a CSBK legnagyobb 

pénzgyűjtési akcióján! Nélkületek nem tudunk ilyen szép napot végrehajtani. 

 Thank to everyone in advance for helping out with AHFS’s annual Scout Day. Without you, we 

couldn’t put together such an amazing day! 

 

 Alul megtaláljátok, hogy ki mire felelős. Ha netán ütközne bármilyen feladatod egy másik 

beosztásoddal, akkor mielőbb jelezzétek, hogy tudjunk módosítani, ahol lehetséges.  

 Please find a list of who is to be where and when. Let me know if any changes need to be 

made. 

 

Konyhai munkák: 

Mint már emlitettük, Toldy Ági (agnestoldy@yahoo.com, 419-656-1651) vállalta a szülői segítség 

megszervezését.  Még mindig nagy szükség van segitségre a fökonyhán vasárnap este 6-9-ig tartandó 

időszakokra és süteményárúsitáshoz vasárnap napközben (reggel 10 töl este 9ig). Kerünk jelentkezz, ha 

tudsz segíteni, főleg ha még nem vagy beosztva sehova sem.  

We are still in need of help at Szt.Imre on Saturday and  in the main kitchen at German Central on 

Sunday from 6-9 pm. Please contact Ági  ASAP, if you can help.  

 

Bemutatóra megkívánt öltözet (What the scouts should wear for the evening performance.) 

Kcs. Lanyoknak: 

o Feher harisnya 

o Fekete vasarnapi cipo 

o Haj viselet - befonva, Piros szalaggal (ha lehet, mar befonva hajjal jojjenek Cserkesznapra) 

Kcs. Fiuknak: 

o Feher gombos ing 

o Fekete nadrag 

o Fekete vasarnapi cipo 
*Pentek este ki lesz adva a viselet amelyiket hordani fogjak a kiscserkeszek, azt is el kell hozni Cserkesznapra. 

**Program felelős: Solomonné Gulden Ilona, solomon.ilona@gmail.com. 

 

Cserkészfiúk: Fekete nadrág, fekete zokni, fekete öv, fehér hosszú újjú mandszettás ing, és kék 

vagy fekete mellény (pénteken fogjuk a mellényeket kiosztani). 

 

Cserkészlányok: Pénteken kiosztjuk a Sárközi viseleteket, majd mindenki magával hozza 

Cserkesznapra.  A szereplés után beszedjuk a lányoktol ott a helyszinen.  Minden 

lánynak legyen fekete tanc cipö, fehér harisnya, fehér pendely, és piros szallag.    

 

 

Mikor kell hol lenni a cserkészeknek? (When and where the scouts need to be during the weekend.) 

Pénteken (Fri.): Cserkészháznál a teherautóra pakolni 7:00-9:00ig. Bunjevác Józsi vezetése alatt. 

Kérjük az apukákat, segitsenek a rakodással, mivel a cserkészeknek el lesznek 

foglalva a műsorral.   

 

 

mailto:agnestoldy@yahoo.com


Szombaton (Sat.): Reg. 9:00-1:30 (Mindnyájan találkozunk a German Central-nál reg. 9-kor, teherautó 

érkezik reg. 9-re.) Nagy cserkészek jöjjetek a parkba felállítani a sátrakat, asztalokat 

és kellékeket.  Hozzon mindenki magával inni és ennivalót.  Krisztina és Endre már 

reggel 9-re lesznek ott, hogy a sátrak elhelyezését megbeszéljék. A teherauto, 9 és 

9:30-között érkezik meg.  

All scouts aged 10+ come to German Central to set-up for Scout Day at 9:00 am. 

Bring something to eat and drink. 

 

 

Vasárnap (Sun.): Csnapi Napostiszt: Chmielewski Emese 

   (10:00 Regösök érkeznek, bejárják a színpadot) 

   11:00 Előtt érkezés, cserkészegyenruhában (utána már kell kapudíjat fizetni) 

   11:15 Sorakozó a zászlófelvonásra. (A foci pályára vezető uton.) 

   12:00 Mise/ Istentisztelet 

   1:00   Mindenkinek ebéd. Kcs.-ek ebédelnek először. 

   1:30   Kcs.-eknek próba a színpadon. Cserkészőrsök “játékaikat” megnyitják. 

   2:00   Kcs.-eknek bábszinház a pavillonban Orsi, Zsuzsa, és Orsival 

2:30   Kcs.-eknek állatkerti bemutató, tűzoltok, és kézügyesség. 

4:30   Az Kcs. ŐV-k átadják az őrsi tagjaikat szüleiknek.  

   5:00   Regösök öltöznek. 

5:30  Lezárjuk a cserkészjáték állomásokat, a felszerelést a kijelölt helyre visszük. A 

parancsnoknak leadjuk a pénzt/ jegyeket.  Kiscserkészek és zöld 

nyakkendősök átöltöznek viseletükbe. 

   6:30   Műsor.  Szentkirályi Juci rendezi a műsort. 

   7:30   Zászlólevonás. 

   8:00   Átöltözés. Kcs. viseletet visszaadni a vezetőknek. Színpad melleti cikuszsátornál 

            rendet tenni. Táncmulatság. 

   Kb. 9:30 Sátrak lebontása, teherautóra felrakása. MINDEN ŐV ÉS SEGÉDTISZT  

     SEGÍT. Bunjevác Józsi felelős a teherautóra pakolásnál. 

   Kb. 10:00 Konyháknál segitünk pakolni.  

 

 

Kedd (Tue.):  este (regős alatt) 6:00-tol  kb. 7:30-ig a cserkész korosztály, az őrsvezetők és 

segédtisztek(minél többen vagyunk, annál gyorsabban megy!) kipakolják a 

teherautoból a Szt. Imrénél. From 6:00-7:30pm on Tuesday, the scouts and leaders 

unpack the truck at the Scout Center. The more of us there are, the faster the work 

gets done. 

 

 

 

Közös kellékek begyűjtése: Pénteken a Lukács-Gereg Erzsi / Szentkirályi Krisztina / Walter Annuska 

rendezése alatt, a következő felszerelést összegyűjti.  

o Kis gáztűzhelyek 

o gázpalackok 

o Serpenyők 

o Spatulák 

o 2 nagy fazék (virsli főzéshez) 

o “tongs-ot” 

o Viharlámpa 

o 5 viztartaly “igloo” 

o Zászlótalpak 

o Csapatzászlók 

o Fa magas lobogó rudak 

o Elsösegély sátor / felszerelés 

o 2 kártyaasztal 

o Elektromos hosszabitó 

o 6 (tiszta) ponyva 

o Microwave 

o Cooler 

o (Az ebédhez kell a 2 igloo, a faluba kell 1 

és az öltöző sátorba 2. Poharakat is 

tegyetek a feltöltött iglook mellé.)  

 

 



Ország Éva és Globits Zsuzsi felelös a csnapi dijjak szétosztására és begyűjtésére. Nekik kell visszaadni a 

megmaradt tárgyakat.  

 

A “dunk tank,” állomás aprópénzéért Szentkirályi Mihály felel. Neki kell majd visszaadni a pénzt a nap 

végén. 

 

Gajzer Attila felelös az aprópénz kiosztására a többi cserkészjátékoknak, Zrinyi vásárnak és a 

palacsintaháznak. 6:00-kor minden pénz kerüljön Attilához vissza. Csnapi pénzjegyeket is el lehet 

fogadni. Azokat is a két pénztárosnak kell leadni. 

The treasurer, Gajzer Attila, are in charge of getting change for the booths.  Please drop off money with 

Attila by 6pm. 

 

 

Műsor: 

Kcs. fellépésért felelős:   Solomon Ilona (solomon.ilona@gmail.com) 

      Szülői segitség: Leszkó Juli és Varró Katica 

Cslány táncér felelos:    Chmielewski Emese és Bogárdy Krisztina 

Csfiú fellépésért  felelős:   Tábor Matyi 

(Responsible persons for dance/ performance numbers.) 

 

 

Cserkésznapi játékok:  

 

Jegy/ Karkötő árúsításért felelős Fülemüle Őrs  

 

Az őrsök hoznak maguknak egy kártya asztalt, az összes kelléket az állomására, egy hírdető plakátot 

készít az állomásáról és egy dobozt készít, amibe a jegyeket lehet beledobni. 

 

 

Golf-kocsi:  

Tábor Bandi (andreastabor@yahoo.com) szervezi, szintén, ezt a társaságot. Jelentkezen nála direkt az, 

aki ráér.  

Please see Andreas Tábor to help out with driving the golf carts.  

 

 

34-es Palacsinta 

A 34.-es lcscs. futatja a palacsinta árúsitást. Ahhoz, hogy az sikeres legyen, szükségünk van 

segítségetekre. Alul megtaláljátok beosztásaitokat ezzel kapcsolatosan. Szoljatok, ha nem tudjátok 

teljesíteni. Előreis köszönöm segítségeteket! 

On Scout Day, Troop #34 runs the palacsinta stand. In order for it to be profitable, we need your 

assistance. Below please find your assigned task. Please let me know if you cannot help out. Thank you 

for your help! 

 

 

 

A. Előre készít palacsinta masszát: (Make a batch of palacsinta batter.)  

 

Bajusz M. 

Balássy E. 

Barabás É. 

Bogárdy K. 

Böjtös A. 

Chmielewski F. 

Creamer Kukla A.  

Karetka A. 

Leszkó J. 

Lieszkovszky I.  

Nádas K. 

Némethy É. 

Payne- Kertessy S. 

Solymosi D. 

Szabados Zs. 

Szélpál Zs. 

Szentkirályi K. 

Tábor- Eppley H. 

Tábor L. 

Takács É. 

Tamásy É. 

Toldy Á. 

Yost E. 

 



A Cserkésznapra készitsd el a palacsinta masszát a következő recept szerint. Egy műanyag 

gallonos tejes tartóba hozd el és a kis kipingált házikó-nál add le Lukács-Gereg Erzsinek. Ha szükséges, a 

vezetők majd ott hozzáadják a szódavizet.  

Please prepare the palacsinta batter for Scout Day according to the following recipe. We know 

everyone has their own “secret recipe,” but do follow the one below, so that all of the palacsinta are 

same. Put the batter in a plastic milk jug and bring the jug to the little painted house at German Central 

the morning of the event. If it is necessary, the palacsinta makers will add the soda water. 

 

Palacsinta Recept  

12 tojás/ eggs (ez a mennyiség biztosítja, hogy a palacsinták nem esnek szét) 

6 cup tej/ milk 

9 kis kanál cukor/ sugar (ne legyen több mert könnyen odaég) 

2 kis kanál vanilia 

6 cup liszt/ flour 

2 cup szódavíz/ soda water (ezt a masszához a cserkésznapon adjuk hozzá!) 

 

    

B. Előre készit 50 vagy több palacsintát (7-8" átmérőjű) péntekre (Aug. 31re), amelyeket Cserkésznapra 

elviszünk és megmelegítünk. A kész palacsintákat egy eldobható tányerra helyezd és foiliával 

(aluminum foil) takard le.  Kérem add le Lukácsné Gereg Erzsinek. Please make 50 or more 7-8” 

diameter palacsintas for Friday’s scout meeting. We will heat them at the Scout Day. Please place them 

on a plate that we can throw away and cover with aluminum foil. 

 

Balássy E. 

Böjtös Anita 

Duna K. 

Fissel Enikő 

Gáspar G. & E. 

Globits Zs. 

Horváth A. 

Johnson Bari 

Linder Zs. 

Lukács Erzsi 

Madzsar Kati 

Madzsar J. 

Mepham M. 

Nádas K. 

Ország L.  

Paradise Zsuzsi 

Ponti V. 

Szentkirályi H. 

Szentkirályi K. 

Tabor Kiki 

Tábor L. 

Tábor P. 

Takács Judit 

Varro Sz. Katica 

Walter A.

 

 

C. Palacsinta sütés/ eladáshoz: Az aki tud segíteni, szóljon Walter Annuskának 

(walter.annmarie@gmail.com/216-870-9454).  Please let us know if/ when you can help out with selling.  

 

 

Jó Munkát! 

Szentkirályi Krisztina (440-503-9154)    és    Szentkirályi Endre (440-476-6118) 


