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Kiadja a 14.sz.Görgey Arthur cserkészcsapat lapja, Cleveland, OH 
Cim: 1860 W.22nd, Cleveland ,OH; bastya.ujsag@gmail.com 

Csak belső használatra! Szerkesztő: Csajka Tamás 

Szép Hálaadást és Áldott Karácsonyt kivánunk 
mindenkinek! 
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Beköszöntő 
A bástya áll. Már évszázadok óta áll és évszázadokon 
keresztül állni fog. A bástya véd minket, ha mi védjük a 
bástyát.  
Néhány év kihagyásával újból jelentkezünk a 
csapatújságunkkal, hogy hirt adjunk Görgey Arthur kis 
katonáiról, akik a clevelandi bástya falai között tanulják a 
cserkészet tudományát, erősödnek hitben, haza 
szeretetben és magyarságtudatban. 
 
Fogadjátok szeretettel. 
Szentkirályi Endre cspk. 

A 14.sz.Görgey Arthur cserkészcsapat lapja 
2012. November, Cleveland, OH 
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Őrseink 
Kiss Ernő Raj      
rajpk: Szigeti Mátyás, st.  
 
Sárkány Őrs  
Pigniczky Bendegúz, Őv 
Balássy Krisztián 
Karetka Tamás 
Molnár Mátyás 
Nyári Dávid 
Takács Dominik 
Toldy Dániel 
Toldy Sámuel 
 
Gyík Őrs  
Pigniczky Keve, Őv 
Balássy Julián 
Creamer-Kukla Gabi 
Goglin Jackson 
Jálics Márton 
Karetka Elek 
Krasznai Joel 
Takács Sándor 

Klapka György Raj 
rajpk: Kovács Gábor, st.   
 
Jaguár Őrs  
Szabados László, Őv 
Johnson Erik 
Balássy Sebestyén 
Fábián András 
Karetka Levente 
Somogyi Ferenc 
Sundem József 
Toldy Máté 
 
Orrszarvú Őrs  
Kozmon Elek, Őv 
Duna András 
Fissel  Franci 
Pál Gergely 
Pigniczky Vajk 
Sundem Sándor 
Yost Andre 

Meztelencsiga Őrs  
Kozmon Gyula, Őv 
Fissel Jancsi 
Gyermán Sándor 
Juhasz András 
Linder József 
Linder  Dániel 
Mepham Kristóf 
Sundem Zoltán 
Tapolyai Logan 
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Rejtvény 
Ki tudod tölteni az alábbi 
táblázatot úgy, hogy 
 
-minden sorban és oszlopban 1-
től 6-ig minden szám csak 
egyszer szerepel és 
 
-az összekapcsolt 
négyzetekben egyforma 
számok vannak? 
 
A megfejtést várjuk a 
bastya.ujsag@gmail.com cimre. 
Az első 10 megfejtő között jutalmat 
sorsolunk ki. 

csajka viccek 
 
"Tök jó a Halloween" Gy. Józsi 
  
Melyik várnak nincs fala?  
A lekvárnak. – K. Gabi  
 
Columbus kiszáll a hajóból és meglát a parton két 
indián. Megkérdezi az egyiket: 
-Maga inka? 
-Igen. 
-És a másik? 
-Ő még inkább. 
(Innen ered az inka cserkészjelszó: Emberebb 
ember, inkább inka! –Vajtay Pista bá) 
 
-Hogy hivják a láb nélküli lovat? 
-Hasonló. P. Keve 
 
Mivel lehet kinyitni Győr kapuját? 
Győr key-vel (Gy. Józsi) 
 
 "Gesztenye." 
     "Tessék?" 
      " Ez egy fa vicc volt." - Sz. Mátyás 
 
 
-Két bogár focizik a sivatagban. A harmadik nem focizik. Miért? 
-???? 
-Mert ő a csere-bogár 
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Hirdetések 
Pulyka tál fotbal -Hálaadás szombaton 10 órakor a Mastickban 
 
14-es téli cserkész Kirándulás -december 8, Lake County Metropark, 
Girdled Road Reservation -Chardon (Részletek a csapat körlevélben) 
 
Cserkész Karácsony –December 21 
Szeretettel várunk minden cserkészt és családját december 21-én este 
7:00-kor a Szent Imre templomba a cserkészek karácsonyi 
ünnepélyére. 
VK hétvég –2013 Január 4-6 
 
HONLAPUNK ÉS TWITTER: 
Kövesd Te is csapatunk híreit online! Iratkozz fel a naplónkra, 
www.clevelandcserkesz.org, SUBSCRIBE, és küldj egy SMS-t (text 
üzenet) a mobiltelefonodról a következő telefonszámra: 40404. Csak 
annyit írj be, hogy "follow clevecserk" 
Bővebb információk: 14cspk@gmail.com, 440-786-9093 
 

 

14-esek, gyertek haza! 
Régen 14-es 
voltál, de most 
már nem 
cserkészkedsz?  
Az AKI-ra néha 
elmész vagy csak 
a Cserkésznapon 
veszed fel az 
egyenruhádat? 
Ahhoz, hogy 
hivatalosan is a 14-es csapatba tartozz, nem kell minden 
pénteken ott lenned. Elég, ha december  15-ig beregisztrálsz.  
 
Ha befizeted a csapat tagdijat erre az évre ($85), azzal: 
 -hivatalosan is csapat tag vagy, a Szövetségnél is beregisztrálnak az  
 -támogatod a csapatot és a Szövetséget 
 -közénk tartozol, még ha nem is vagy itt minden héten. 
 

A csekket a ÁHungarian Scout Troop 14-re kérjük kiirni.  
Cim: Gajzer Attila, 4722 Maple St., Willoughby, OH 44094 

Ez egy jó csapat. Támogasd Te is! 
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Csodaszarvas Őrs 
Balássy Géza Pál Cst. 
Beodray Ferenc, cscst 
Bunjevác  József Fcs. 
Falk Viktor, cscst 
Csajka  Tamás Cst. 
Gajzer Attila St. 
Globits Misi St. 
Hokky Péter Cst. 
Kovács György Cst. 
Kozmon György Cst. 
Nádas Tas Cst. 
Rátoni-Nagy Tamás, st 
Sedenszky István St. 
Solymosi Aladár Fcs. 
Strada Pál St. 
Szabolcs Levente, cst 
Szélpál Tamás St. 
Szentkirályi Pál Cscst. 
Szigeti Tamás St. 
Tábor Bandi, cst 
Tábor Máté St. 
Tábor Mátyás Cst. 
Tábor Mihály Cst. 
Tábor Tamás St. 
Szentkirályi Mihály, st 
Szentkirályi Ödön, cscst 
 

Bem József Raj        
rajvezető: Györky 
József st. 
 
Hód Őrs 
Gráber Pisti, st 
Bajusz András 
Baki Tibor 
Gáspár Ádám 
Jasper Ferenc 
Kósa Krisztián 
Viiberg Alex 

 
Torkosborz Őrs  
Gereg Attila, Őv 
Kovács  Gergő, Őv 
Armstrong Tamás 
Jálics János 
Jasper Ákos 
Solymosi József 
Tamásy Márton 
Viiberg Alex 
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VK Tábor 2012 
Ha augusztus, akkor VK tábor. Ha VK 
tábor, akkor Fillmore. 
Iden a következő 14-es cserkészeknek 
gratulálhatunk a sikeres szereplésért a 
VK Táborokban: 
Dobó tábor: Jálics János és Viiberg 
Alex  
ÖV tábor: Kozmon Elek 
KCsÖV tábor: Pigniczky Bendegúz 
ST tábor: Györky Józsi, Gráber Pisti, Kovács Gabi, Szigeti Mátyás 
és Tábor Máté 
Köszönetet mondunk azoknak is, akik vezetőként vettek rész az 
idei VK táborokban. 

Mit vártál a ST tábortól? 

—Azt vártam, hogy egy jó nehéz es vagány tábor lesz és hogy 
szorosabb barátságokat fogok kötni az őrsömmel (G.P) 
—Életreszóló élményt, új barátokat és a vezetéshez szükséges 
tudást vártam. (K.G) 
— Egy kemény és érdekes tábort vártam, egy olyan tábort, 
amiben fejlődni fogok, mint cserkészvezető és ember. Többnyire 
olyan is volt a tábor. (Sz.M.) 
—Én kemény próbákat és épitkezést vártam a segédtiszti 
tábortól. (G.P.) 

Mi volt a legjobb élményed a táborban?  

—Borzasztó sok és jó élmény volt. Legjobban az tetszett, amikor 
a tiszti tabor átjött és öt másodperc sem telt el anélkül, hogy 
valamelyik tiszt jelölt ne szólt volna bele a probramba remek 
ötletével és meglátásával. (Sz.M.) 
—A portya és az örsi összmunka volt a legjobb élményem. (G.P.) 
—Próbáltam egy álló fát eltörni V alakban, de nem tudtam, 
hogy a fa fele el van röhadva. Rázuhant az őrsi körletükre. (K.G.) 

Friss segédtisztjeinket kérdezzük, hogy hogyan élték meg a 
tábort. 
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Újra megnyilt a Szent Imre 

November 4-én Szent Imre ünnepén nyilt meg újra a templom. 
Szent Imre a magyar ifjúság védőszentje. Cserkészeink 
tömegesen vettek részt az ünnepen, felekezetre való tekintet 
nélkül. Regőseink gyönyörű népviseleteinkkel emelték az 
ünnepélyt. A képen Falk Viktor bá olvas fel. 
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Őszi 
Kirándulás 
2012. szeptember 29 

Szeptember 29-én cserkészeink őszi kiránduláson vettek részt a 
Cuyahoga Valleyben a Kossuth Farmon. Előző este minden őrs őrsi 

átalvást tartott. 

A kirándulás tele volt szines cserkészprogramokkal. A farm magyar 
gazdái sok érdekességet mutattak a cserkészeknek. Sok városi fiú 

például először látta, hogyan kell kézzel kaszálni. 
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Mit tanultál a táborban, amit biztos fogsz használni a 
jövőben?  

—Megtanultam, hogy a fáradság valamennyire kényelmetlen, 
és ezért tervezek a jövőben mindig eleget aludni, ha csak lehet. 
(Sz.M) 
 —Nem mondhatok sokat a táborol de azt tanultam hogy 
hogyan kell jobban bánni a gyerekekel és hogy hogyan kel egy 
tábort vagy portyat megtervezni és levezetni.  (G.P.) 
—Megtanultam, hogy az idő beosztás fontos és mennyi dolgot 

Mit változott Benned a tábor folyamán? Miben lettél más 
ember a tábor után, mint előtt?  

—A tábor végére több hólyagom lett, mint az elején volt. 
Azonkivül nem változtam sokat. (Sz.M.) 
—Komolyabb ember lettem és most fontosabbnak tartom a 
magyarságomat. (G.P.) 
 —Jobban megértettem az őrsi szellem és barátság fontosságát. 
Új erőt találtam magamban. Most már akármilyen kihivásra 
képes vagyok. (K.G.) 
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Calgary, 2012 

A nyugati part cserkészei 5 évenként rendeznek 
egy közös nagytábort. Idén Calgaryban volt. 
Jelen voltak a kanadai csapatok (keletről is), 
Los Angeles és San Francisco cserkészei. És a 
clevelandiak. 
 

Mintegy 250 cserkész táborozott július 14 és július 22 között a sziklás 
hegységben Calgary melett. A 14-es csapat Hokky Péter Cst. 
vezetésével vett részt a táboron. A cserkészek Amtrak vonattal 
mentek Montanáig, onnan autóbusszal (néhányan repülő géppel). 
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Álljon itt néhány vélemény maguktól a fiúktól: 
 
—Az én legkedvencebb élményem a hegyek, a portya és a csokis 
torta volt! - Balássy Sebi 
—Az egész tábor a kedvenc élményem volt. - Armstrong Tamás 
—A taj és kilátás a hegyekről gyönyörű volt. – Yost André 
—A legjobb dolog a Calgary  táborban a vonat út volt, mert 
nagyon szép volt a táj és eléggé élvezetes. -Pignicky Vajk 
—A legjobb dolog a Calgary táborban voltak 
a lányok, például a Tündi. - Sundem Sándor 
—A legszebb élmény a calgary  táborban volt a vonat 
oda, és az óriási hegyek voltak!! - Duna András 
—A második portya volt a legklasszabb mert tudtam 
a barátaimmal szórakozni. - Mepham Kristof 
—Szerettem a gyönyörű kilátást 
a hegyekkel. - Linder Józsi 
Minden!!!! - Viiberg Alex 
—A második portya volt a 
kedvencem mert óriási 
hegyeket másztunk! - Linder 
Daniel 
—A második portyán klassz 
ösvényeken mentünk és 
megmásztunk egy hegyet, ami 
csak kő es hó volt. - Sundem 
Zoltan 


