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A New York-i Körzet legfiatalabb
cserkészei nagy élményben részesültek augusztus
23 és 26 között, amikor 40-en együtt tanyáztak a
philadelphiai Magyar Tanyán. Megismerték a
juhászt és az aranyszőrű bárányát, amiről a
gyerekek hamar megtudták, hogy ha hozzáér
valaki a bárányhoz, rögtön hozzá is ragad.
Másnap a király kért segítséget mert a lánya
nagyon beteg volt és csak egy jó nagy kacagás
gyógyíthatta meg. A kiscserkészek elhívták a
juhászt és az aranyszőrű bárányt a palotába, és
amint a grófok egymás után hozzáragadtak a
bárányhoz a királylány végre elkacagta
magát.
A kiscserkészek sokat úsztak,
népdaloztak,
játszottak,
mesét
hallgattak,
tábortüzeztek
és
bábszínházoztak.
Játszva tanultak
magyar kifejezéseket és mondókákat.
Magyarul írtak, olvastak, és a
kézügyességi foglalkozás alatt ajándékot
készítettek.
Ezek az 5-10 éves gyerekek
megtanulták, hogy mit jelent őrsben élni
és sátorban aludni. Megismerkedtek
egymással, akik Bostonból, New
Yorkból, Washingtonból és New
Jerseyből jöttek.
A tábort a philadelphiai
Magyar Tanyán tartottuk, ahol már több

mint 25 éve szerzik első cserkész
élményüket a keleti part magyar
kiscserkészei.
Sőt, a vezetői
karunk döntő többsége is a Magyar
Tanyán kiscserkészként ismerte
meg a cserkészetet! Éppen ez a
cserkészet egyik titka: a fiatal
neveli a fiatalt és adja tovább azt
az élményt, amelyet ő is kisebb
korában szerzett. Példának okáért
az idei tábor parancsnokai Bányai
Réka és Felsővályi Olga, akik
nagy hozzáértéssel vezették a
programot a több mint 20
vezetővel karöltve. Gratulálunk
nekik és köszönjük munkájukat!
A va s á rna pi ha za indulásnál, a szülők közül sokan
kérdezhették az autóban: „És mit tanultál a tábor
alatt?” Erre a gyerekek természetesen mondhatták,
hogy „semmit.” De a tábort követő hetekben és
hónapokban, amikor a fürdőkádban elhangzik a
magyar népdal, vagy amikor egy új magyar
kifejezést használ a gyermek, esetleg kicsit
talpraesettebben felszólal, látni fogjuk mindazt,
amit a kiscserkész tanyázáson tanultak ezek a
gyerekek. Ezek a gyerekek a magyar cserkészet
jövője!
Marshall Tamás, körzeti parancsnok, Clifton, NJ

Jókedv és fürdés a tanyán
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CSERKÉSZVEZETŐI TANÁCSKOZÁS
BUFFALOBAN
volna hurrikán a keleti
partvidéken a hét elején, még
többen is lettünk volna!

Tanácskozás

Résztvevők

MA GYA R

A K ü l f ö l d i M a g ya r
Cserkészszövetség III. (USA)
és V. (Kanada) kerülete 2012.
november 2-án és 3-án tartotta
az ez évi tisztikonferenciáját. A
tisztikonferencia nemcsak a
központi vezetésben, valamint
a kerületeknél és csapatoknál
működő tiszteknek, hanem
minden észak- amerikai
csapatban gyakorlati cserkészmunkát folytató vezetőnek is
évenkénti találkozója. Hivatalos továbbá a konferenciára
minden más cserkésztiszt is,
aki az Egyesült Államokban,
Kanadában vagy Venezuelában
lakik. Idén 40 résztvevő gyűlt
össze, nagy része fiatal és egy
kisebb hányada tapasztalt
cserkészvezető. Ha nem lett

A szombati nap egy rövid
ismertető előadással indult. Az
utóbbi 12 hónap cserkész
sikereinek összefoglalásáról
szólt, mint pl. hol alakulnak új
csapataink, vagy hogy a
csapataink létszáma növekszike. Ezután a résztvevők
megbirkóztak olyan témákkal
mint: “Hogyan foglalkozzunk
olyan cserkészekkel, akik
idősebbek de nem lesznek
vezetők, hogy ne veszítsük el
őket? Mi történjék azokkal,
akik főleg magyar nyelvtudásuk miatt nem lehetnek
vezetők?”
Sok jó kivitelezhető ötlet merült fel a
csoportmunkában amelyet
remélhetőleg nem csak a
jelenlevők hanem a KMCSSZ
vezetősége is hatékonyan fel
tud használni .
A délután folyamán a
jelenlévő tisztségviselők elvonultak és a KMCSSZ Intéző
Bizottsága megtartotta idei
negyedik űlését. Közben a
többi vezető a buffaloi
Szépművészeti Múzeumban
felfedező kirándulást tett
melynek keretén belül néhány
szépművészeti remekművet
meg kelett találni és magyar
nevet adni nekik. A versengés
nagy vidáms ággal és
odaadással folyt le. A délután
zárótémája a “Cserkészkedés
iskola és munka mellett:
hogyan lehet egyensúlyban
tartani a személyes életet és a
cserkészéletet?” volt. Sok
fiatal cserkészvezetőnek ez
komoly kihívást jelent. A
megosztott tapasztalatok,
aggodalmak és esetleges
megoldások mindenkinek
hasznára váltak.
Az esti program misével
kezdődött. A bőséges vacsora

után a tábortűz,
amelynek
témája a magyar népdal volt,
kikapcsolódást és vidámságteli
ó r á t n yú j t o t t . E z u t á n
takarodóig szabadidő volt, ami
alatt elöször ki-mit-tud
vetélkedő volt és utána - aki
akart - teremfoci mérkőzésen
vett részt, vagy beszélgetéssel
és szórakozással töltötte az est
hátralevő részét.
Vasárnap a reggeli utáni
téma a “Cserkészismereti VK
vizsgák felfrissitése?” volt. A
létező vizsgák tartalmát a
helyszinen megvitatták a
résztvevők és kivitelezhető
módosításokat javasoltak.
Közben a jelenlévő csapatparancsnokok a központi
tisztviselőkkel gyűltek. A
gyűlésen a csapatparancsnokok
beszámoltak az előző 12 hónap
legnagyobb sikereiről négy
mondatban. Siker volt bőven, a
négy mondatos összefoglaló
azonban csak ritkán sikerült.
Ezenfelül több központi és
vezetőképzéssel kapcsolatos
informá ciót
kaptak a
csapatparancsnokok.
A tisztikonferenciát a
Szövetségi Vezetőtiszt irányítása alatt a központi törzs
készítette elő. Ezzel véget is ért
a 2012-es központi
tisztikonferencia. Az intenzív
két nap alatt sok volt a munka,
de sok a szórakozás is. Jól
éreztük magunkat, és ha
megtehetjük, jövőre még
többen gyűlünk össze a nyugati
magyar cserkészet sikereit
me günn e p el ni, g ondja it
megbeszélni és megoldani.
KMCSSZ Sajtószolgálata
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ŐRSVEZETŐI KÖRÚT MAGYARORSZÁGON
Július 1-én ismét Budapesten találta magát egy kis csoport kiváló fiatal őrsvezető a Gellérthegy oldalán, a
Balassy intézetnél. Az őrsvezetők és a segédtisztek a világ minden sarkából gyűltek össze; Amerikából, Kanadából,
Európából, Dél-Amerikából, valamint Ausztráliából. A lányok sikítva üdvözölték rég nem látott barátnőiket és mindenki
izgatottan ismerkedett. Még aznap délután kimentünk a Citadellára ismerkedő játékokat játszani és sátorverő versenyre
(főként azért, hogy megvizsgáljuk a sátrak állapotát), majd egy finom vacsorára elsétáltunk egy étterembe.
Idén a túra Budapesten kezdődött, kenutúrával folytatódott, és kerékpár
túrával végződött. Az első héten a megszokott program folyt; a
Gyermekvasúttól az Erzsébet kilátón át egészen a Terror Házáig. Voltunk a
Bazilikában, a Parlamenben, Teleki Pál sírjánál és a 301-es parcellában, Gül
Baba türbéjében és a szemlőhegyi cseppkőbarlangban. Sétáltunk a Váci
utcán, a Gellérthegyen és a Vásárcsarnokban. Mellesleg: egész héten 40
Celsius-fokos kánikula volt. Közben lassan mindenki megismerkedett a
városi közlekedéssel, kieszelte a legjobb taktikát, amellyel fagylalt
vásárlásra bírhatta a vezetőséget, megszokta, hogy Puma sebes haladásával
is lépést lehet tartani, és megtanulta, hogy az idős asszonyokért fel kell állni
a buszon, és hogy nem szabad őket tegezni. Az utolsó napon a városi
akadályverseny után a Margit szigeten találkoztunk és sokan jónak látták
ruhástúl a szökőkútba ugrani a nap hősége elől menekülve.

Kenutúra a
Dunán

A következő nap indultunk Esztergom felé, de megálltunk, hogy
megtekintsük a szokásos visegrádi lovagi tornát. Mindenkinek nagy
élmény volt látni a tömérdek jelmezt, lovakat, fegyvereket. Sokan
vásároltak ajándékot, kézimunkákat, ételeket, hangszert, kést. Késő délután
mentünk tovább Esztergomba, ahol egy szúnyoglepte táborhelyen két estét
is eltöltöttünk. ( A sorok írójának szúnyogcsipés-allergiája van, így meglátása túlzottan szubjektív.) A táborban ízzott a
pletyka, ki kivel lesz egy kenuban és ki kinek tetszik. Az esztergomi program után kiosztottuk a kenukat és próbaevezésre
mentünk. A következő reggel már neki is vágtunk a Dunának erős keresztszélben. Utunk állomásai Visegrád, Tahitótfalu
és Szentendre volt. Már az első este megjelentek az első napleégések, és utána már zúdultak be a sérültek, égéstől kezdve
vágásokon és kiütéseken át a rovarcsípésekig. De ennek ellenére megmaradt a vidám hangulat a táborban. Visegrádon
megtanultuk a “maffiózó” játékot, ami sebesen egy tábori megszállottsággá alakult. Tahitótfaluban egy langyos medence
is akadt, ahol egy boldog délutánt vad ordítozással, sikítással, fröcsköléssel, és frisbee-zéssel töltöttünk el. Szentendrén
elmentünk a Skanzenbe, ahol a csapat szívébe bújt egy egy hónapos fekete cica, amelyet ingyen ajánlottak jó otthonba.
Sajnos nem tudtuk elvinni, mert a cicák nem szeretnek kenuban utazni! Az utolsó nap a kenuk bekóvályogtak Budapestre
(mert hát még ennyi idő alatt sem lettünk mesterei a libasorban evezésnek) és egy meleg ebéd után indultunk is találkozni
kerékpáros kísérőinkkel.
A kerékpár túra idén az Alföldön vezetett át: Ráckevétől Kalocsán keresztül Szabadkáig, majd északkeletre
térve Szegeden végződött. A kerékpárosok és a cserkészek hamar megismerkedtek és a régi barátságok is megújultak. Az
első nap Ráckevén egy rövid városnézés után csak egy
kis szakaszt tekertünk le. A második nap viszont pórul
jártunk egy “rövidítésen,” ahol három kilométeren
keresztül bokáig érő süppedő homokban kellett tolni a
kerékpárokat.
Szerencsére az út végén kellemes
fakabinok vártak Soltvadkerten, a zúglói
gyermektáborban. Még azon az estén elmentünk a híres
Korona cukrászdába fagyizni.
A következő nap
meglátogattuk Kiskőrösön Petőfi Sándor szülőházát,
majd másnap reggel tovább tekertünk Kalocsa felé. Ott
délután megnéztük az érseki palotát és kincstárat,
valamint a paprika múzeumot.
Vacsora után
találkoztunk a kalocsai érsekkel (akit egy amerikai őv.
kislány mindjárt le is tegezett). Este ugyanott, ahol mi
megszálltunk volt egy erdélyi csoport. Abban az erdélyi
csoportban volt egy székely kisfiú, aki jóízűen
elmondott egy népmesét, amit mi egy csatakiáltással
köszöntük meg. Reggel nekivágtunk utunk leghosszabb
szakaszának Kalocsától Szabadkáig. Hátszéllel egészen
Fárasztó biciklizés a homokban
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jól haladtunk, csak enni álltunk meg, és a határnál. Szabadkán melegen fogadott az ottani magyar cserkészcsapat és együtt
mentünk egy megrendítő temető látogatásra; az 1945-ös magyarírtási tömegsírokhoz. Szegeden egy luxus strandon igénybe
vettük Magyarország leghosszabb vizicsúszdáját és élvezettel kipihentük utunk fáradalmait. Az utolsó napon, miután
megnéztük a szegedi Dómot és a város néhány más nevezetességét, vonattal estére már megint Budapesten voltunk, és egy
nagy vacsorával, majd beszélgetéssel és táncolással ünnepeltük meg a tábor végét.
Tóth Anikó, Washington, DC

SIKERESEN LEZAJLOTT A CSERKÉSZEK
TISZAI TUTAJTÚRÁJA
Hihetetlen élmény volt, remekül sikerült.
Tizenöt cserkész vett rajta részt Argentínából,
Felvidékről, Magyarországról és
Németországból. Jándon másfél nap alatt
felépítettük a tutajt, majd egészen Tuzsérig
ereszkedtünk a Tiszán.
Egy ilyen járművel naponta átlagosan
huszonöt kilométert lehet megtenni, feltéve,
hogy evezünk is. A tutaj egész jól
kormányozható egy hosszú evezővel a tatról, a
kapitány állásából. A folyó sodrására
hagyatkozva 2,3 km/h, evezve akár 5 km/h
sebességet tudtunk elérni.
A legénységet három, egyenként négy fős
őrsbe osztottuk:
1. A "bal" evezős őrs
2. A "jobb" evezős őrs
3. A "napos" őrs

A tutajtúra résztvevői
Az evezősök (meglepő módon) eveztek, a
naposok pedig kiszolgálták a legénységet (sütemény, gyümölcs, limonádé...), gondoskodtak az élelemről, megfőzték az ebédet,
vacsorát, stb. Emellett különféle tisztségeket is be kellett töltenünk. Így volt biztonsági-, elsősegély-, beszerzési-, program-,
zászló-, térkép-, fedélzet-, média-, napló-, kézműves-, horgony, kenu-, és ivóvíz-felelős. Utunk során a tutajon főztünk,
játszottunk, aludtunk. A beszerzést egy szárazföldi kísérőjárművel intézte Nusi (köszönjük neki és kedves családjának).
Többször találkoztunk túrázó kenusokkal is, mindannyiuk figyelmét nagyon felkeltette a tutajunk!
A résztvevők: Argentinából Demes Sanyi (18), Felvidékről Lengyel Zoltán (35) , Magyarországról Barna János (14), Bognár
Gellért (387), Bürger Vera (1999), Móritz Miklós (387), Sefcsik Maris (1026), Szabó István atya (118), Szöllősy Vágó János
(96), Szőnyi Zsófi (442), Vida Kriszta (1026), Németországból Győry Kati (67), Keve Tibor (76), Lauber Dávid (76), Lauber
Paloma (67). A számok a résztvevők csapatszámát jelzik.
Köszönjük mindenkinek a siker érdekében nyújtott segítségét: a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek, Koncz Zoltánnak (Jánd
polgármestere), Lomniczi Mátyásnak, a Vízirendészetnek - Vásárosnaményi Rendőrőrsnek, a Magyar Cserkészszövetségnek,
Mérö Lizinek, Solymosi Balázsnak, Szabó István atyának, Szemerédi Tibornak és másoknak!
Ennek a túrának a célja a jövő évi JUBILEUMI tutajtúra előkészítése volt!
A "Tutajtúra - 2013" részletei hamarosan megtekinthetők lesznek ezen a honlapon: www.tutajtura.com. Hamarosan felteszünk
fényképeket meg videót a 2012-es tutajtúráról!
Demes Sándor, Buenos Aires, Argentína
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ÉVNYITÓ KIRÁNDULÁS A BOSTONI CSAPATBAN
édesanyja egy gyűrűt kapott a királytól, hogy
amikor újszülött kisfia majd ötéves lesz, azzal
hozza vissza a királyhoz, aki átveszi majd,
hogy lovaggá nevelhesse. Útnak is indultak
az ötéves Jánoskával Budára, ám mielőtt
odaértek volna, egy fekete holló lecsapott és
ellopta a gyűrűjüket. Ez a fekete holló a nap
folyamán sokszor előbukkant, hol távoli fák
között, hol egy kenuban evezett el a partról
épp induló cserkeszhajók előtt, hol a
tábortüzünk környéken szemtelenkedett. De
az utóbbival megbánta, mert a kiscserkészvitézeink serege rázúdult, elkapta és
visszaszerezte a gyűrűt. Ennek fejében
Zsigmond király már vitézi udvarába
fogadhatta a kisfiú Hunyadit.

Sorakozó a kiránduláson
Az idei központi témához igazodva zajlott a bostoni
Kettesek őszi „Nyilt Napja „szeptember 22-én. Ezen
a cserkészek és érdeklődő gyerekek és családjaik
vesznek részt minden évben, hogy betekintést
kapjanak a cserkészéletbe. Idén is több mint százan
jöttek el, sokan újak is, és szálltak vízre.
Meleg, őszi időben, egy kellemes vízitúra végén a
Minuteman State Parkban kötöttek ki a részvevők.
Itt csoportokra váltak szét, a kiscserkész rajok
forgószínpaddal vették át próbapontokat, a nagyok
természetbeni őrsi órán élvezték a tájat és
érdekességeit. A szülőket előre megkértük, hogy
töröknek öltözve vegyenek részt, így már a
sorakozónál (a Papák “Kopaszodó Sas” őrse és a
Mamák “Gilisztaűző Varadics” őrse (ez egy virág))
kiderült, hogy a magyar cserkészeink mellett
“gyanús” felnőttek is jelen vannak a parkban. A
felnőttek tanultak pár szót törökül (Marhaba =
Hello, és Basari = Győzelem voltak a
legnépszerűbbek), majd a Hunyadi kor történelméről
hallottak a vezetőktől. Bele is zavartak a parkban
portyázó törökök a kiscserkész őrsi órák életébe…
még jó, hogy a bátor őv-k megvédték őket. Ezután a
felnőttek kézműves munkát végeztek , a Mamák
egy török sátrat készítettek rudakból, anyagokból, a
Papák pedig falapokból pajzsokat az őrseink
számára, ezeknek év közben jó hasznuk lesz. Volt
furulyázás és énektanulás is.
Két héttel ezelőtti cserkészetünkön Hunyadi János
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A tábortűz témája a fekete holló meséjén
kívül a törökökkel való éves küzdelem volt, a
nagycserkeszek új zászlót avattak, és az
eddigit Turul raj tagjai idén a Fekete Holló
névre nevezték át magukat. Végül békés evezgetéssel
hazatért a sok hajó és a csapatújság legújabb példányát is
magukkal vihették haza.
Így indult el a Hunyadi év Bostonban. Reméljük, még
sokszor felhangzik majd az új éves csatakiáltásunk:
“Hunyadi! Gyere ki!
Ég a várad ideki!
Szulejmán! Figyelj mán!
Reszkess Török! Fúj-fúj-fúj.
Hajrá Magyar! Húj-húj-húj!
Fogarasi Miklós, Boston, MA

Cserkészapukák mint Törökök
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A MAGYAR SZOLIDARITÁS LÁNGJA ÚJRA ÉG
A Magyar Szolidaritás/Együttérzés Lángja augusztus 20-án szokás
szerint először Ausztráliában lobban fel. Ottani csapataink emlékezetes
programok keretében ünneplik a külföldi magyarság már hagyománnyá váló
ünnepségét. Ez a láng, miután, átkelt kontinenseken, Budapesten és oceánokon,
utóljára Honoluluban (Hawaii) aludt ki, Így beszámolónkat Ausztráliával kezdjük
és Hawaiival végezzük. Csapataink és támogató egyesületeink, barátaink
legnagyobb része már rutin eseményként kezeli e megemlékezést és csak évi
jelentéseikben emlékeznek meg erről a hagyományszerű rendezvényről, de így is
bejőtt néhány részletes, fényképes jelentés.
Szép beszámolót kaptunk Melbourneből, ahol Kovássy Marianne a
szokásos alapossággal szervezte meg az ünnepséget. A beszámoló után ítélve, az
ottani cscs. és az öregcserkészek nagy lelkesedéssel készülnek fel erre az
alkalomra is. Kovássy Marianne leveléből: „Kedves Éva és István! Nagyon
sajnálom, hogy nem voltatok velünk a tegnap esti tábortűznél. Felejthetetlen
emlék mindnyájunknak, megható, jó hangulat, nagyszerű idő, mi többet is
kívánhattunk volna!? Még délután átjött Sz. Tibi, hogy előkészítse a tüzet, mert hónapokon keresztül csak ázott. Sikerült is életre kelteni és
így végre ennyi év után, a fatuskókon körülültük a tüzet. Csaknem teljes létszámmal megjelent a felnőtt csapat, ami meglepett, mert munka
után jött mindenki. A Himnusz és rövid ismertető után, mindenki meggyújtotta a kis mécsest és beszélt egy valakiről, akire gondol, aki
hiányzik, mert nincs köztünk. Sok megható emlékezés volt, különösen azoktól akik Magyarországon vagy az elszakított területeken élnek,
rettentő rossz körülmények között. De arról is beszéltünk, hogy milyen jó nekünk, hogy szeretetben és megértésben töltjük együtt ezt az
estét. A szeretetkörrel zártunk és elindítottuk a lángot a föld körül.”
Egy másik ausztráliai hír: Canberrai és Környéki Magyar Egyesület Sajtószolgálat – „Ekkorra már az idő előrehaladt, hogy
fölkészüljünk az összetartozás lángja fellobbantására. Molnár Olga ismertette a megemlékező szertartás eredetét és a KMCSSZ idei
felhívását, majd Óvári Attila mondta el, hogy nálunk vagy a legfiatalabb, vagy a legidősebb ember lobbantja fel a lángot. Körünkben lévő
legidősebb Ripszám Ferenc volt, aki pontosan 9 órakor meggyújtotta a nemzeti színű gyertyát, ahonnan aztán az Árpád-házi iskola diákai
sorra meggyújtották valamennyi résztvevő kezébe adott gyertyát. A gyertyagyújtás után együtt énekeltük el Vörösmarty Mihály Szózat c.
versének első versszakát, mellyel a megemlékezés befejeződött.”
Budaőrsről Éhn József régi barátunk jelentette: „A felhíváshoz Budaőrsön csatlakozunk!”
A Magyar Tudat nemzeti hírportál címoldalán közzétette hagyományőrző és a magyarság összetartozását erősítő felhívásukat
„Fellobbannak a szolidaritás lángjai augusztus 20-án” címmel, Orosz Árpád főszerkesztő, Magyar Tudat
Haynalné Kesserű Zsuzsánna az ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP főszerkesztője jelezte, hogy lapjukban közölte felhívásunkat.
Számítása szerint több ottani magyar szerevezet csatlakozik kezdeményezésünkhöz.
Búss Gyöngyi jelezte, hogy felhívásunk megjelent a Felvidék Ma–ban. A Felvidék és Erdély csapatai
rendszerint bensőséges keretek között szokták meggyújtani a szolidaritás lángját.
Szöllősy Vágó János cserkész csapat parancsnok írta: „Mi Csepel-Királyerdő-Kisduna-liget területén
gyújtunk egy tüzecskét.”
A kanadai Hamiltonban az ottani Öregcserkész Munkaközösség néhány tagja (Kardosék, Seregélyes
Márton, a Magyaródy-ék) gyújtott gyertyát. A láng egy valódi, 1933-as Jamboree idején készült bronz
cserkész szobrocska „társaságában” lobogott.
Az idén, Hawaii állam területén Honoluluban lobbant fel a hosszú útat megjárt láng utoljára, augusztus 20án. Ez alkalommal ez évben a Magyar Érdemrend magas fokozatával kitüntetett Prof. Makkai Ádám és
Arany Ágnes küldtek értesítést a láng útjának végéről és kioltásáról.
Köszönetünket küldjük mindenkinek, akik ebben a felemelő és bensőséges kezdeményezésben résztvettek.
Így legalább évenként nyilvánosan megemlékezünk azokról a magyarokról, akik a Kárpát-medencében
élnek vagy a történelem sodrában messze kerültek hazájukból. Emlékezünk az élőkről, de azokról is, akik
Európa, Ázsia, Amerika és Afrika földjében, sokszor jeltelen sírokban alusszák örök álmukat.
Magyarody Szabolcs, Hamilton, Kanada

Magyar Cserkész
A külföldi magyar cserkészek lapja.
Megjelenik negyedévente.
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North

Pillanatképek a
multból

Newfoundland, NJ 07435, USA
Szerkesztőbizottság:
Szerkesztő: Szórád Gábor cscst.
Munkatársak: Glaser János cscst.,
Lendvai-Lintner Imre cscst..

A cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket,
ötleteket az alábbi címre kérjük:
Gabona@aol.com
www.kmcssz.org

57. CLEVELANDI CSERKÉSZNAP
Cleveland város négy cserkészcsapata szeptember 2-án idén is megtartotta a hagyományos Cserkésznapját. Az
ötvenhetedik cserkésznapot ünnepeltük, ami ismét a város déli oldalán lévő German Central Parkban került
megrendezésre.
Reggel kicsit félve figyeltük az eget a sötétnek mutatkozó felhők miatt, de a végére szép napsütés fogadta a kapun
beérkező több mint kétezer vendéget. Az egész napi jó hangulatot csak fejlesztette a jó idő. Zászlófelvonásra nem
csak a négy clevelandi csapat, hanem más tájakról érkező vendégcserkészek is felsorakoztak.
Szentmise és Istentisztelet után megnyíltak a konyhák és beindult a program. A Magyar Faluban a vendégek magyar
jellegű ajándéktárgyakat nézegethettek és vásárolhattak. A Cserkésznap legkisebb vendégei és kiscserkészei pedig
változatos játékokkal töltötték el a délutánt, amiket a csapatok nagycserkész őrsei rendeztek és futtattak. Volt még
állat- és tűzoltóbemutató is részükre.
A Harmonia zenekar szórakoztatta a kinti teraszon egész délután a vendégeket, a pavilon alatt pedig Hegedeös
Kálmán régen ismert nótákat játszott. A Pesti Kávéházban a finom sütemények és kávé fogyasztását még
kellemesebbé tették a Czirják Béla által játszott magyar slágerek.
A már szokásos finom ételekből válogathatott a vendégsereg volt pl. palacsinta, kürtöskalács, lacipecsenye, töltött
káposzta és lángos, hogy csak néhányat említsünk. A már előbb említett Pesti Kávéházban pedig a krémesek és a
torták sorakoztak.
Focimérkőzések után az esti program következett. A Regös Csoport és a csapatok tagjai szebbnél szebb
műsorszámokkal léptek fel a szabadtéri színpadon.
Idei Cserkésznapunk ismét sikeresen végződött. Szeretettel várjuk a kedves vendégeket jövőre is.
Tábor Bea, Cleveland, OH

