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19 sz. Hunyadi Mátyás 
Cserkész Csapat Történelme
Az első cserkészcsapat Chicago-ban 1963-ban alakult Debreceni Béla vezetésév-
el. Először a 4-es számú Hunyadi Mátyás csapat elnevezést kaptuk. A csapat köré
olyan családok tömörültek, amelyek szükségesnek tartották a magyar nevelést.
Az első találkozóhely egészen 1969-ig a népszerű Tessenyi Kornél evangélikus
lelkész magyar gyülekezetének a templomában a Chicago-i Grace Lutheran
Templomban volt, a Belden utcán. Kezdettől a csapat vegyes, fiú és lány 
csapatként indult és ez a mai napig így is maradt.

1964-ben Mózer Ottó vette át a parancsnokságot és a csapatmunka nagyban 
fellendült. 1969-ben sajnos a templom környéke hirtelen leromlott és Nt. Tessenyi
egyháza kénytelen volt elköltözni. 1969-ben Frecska Sándor átvette a csapat
vezetését és újra szervezte a csapatot. Ekkor változott a csapat szám 19-re és
azóta is ez a számunk. Csapatunk új otthonba költözött a városi Field House-ba 
a Bryn Mawr utcában. A cserkész foglalkozáson kívűl egy jó szervezett 
magyar iskola indult már képesített tanerővel és a szombat délelőtti közös
cserkész és iskola összejöveteleket még Indianából is látogatták. Sándorbá 
1970-ben vitte a csapatot a Racoon State Parkban tartott jubileumi táborba és
megindult a magyar ünnepeken való szereplések hagyománya.

1971-ben Kovács Bela és Melinda mint házaspar csatlakoztak a csapatmunkához és az ő telkükön, Rhinelander
Wisconsin-ban tartottuk az első nyáritábort, amin a szűlők is résztvettek. Ekkor indult meg a szülők teljesfokú
támogatása csapatunk felé és a csapat egy nagy család jellegét vette át. Közben a tóparti Field House-ból egy szűk
üzlethelységbe költöztünk ahol tovább folyt az iskola és cserkészet, először szombat délelőtt majd pénteken este. 

1972-ben, a szülők kérésére, Kovács Béla és Melinda vették at a csapat vezetését és Melinda lett a csapat-
parancsnok. Szintén ebben az évben csapatunk hivatalos elismerést kapott a Központtól és 1972. május 27-i
dámutú csapatigazolást kaptunk. Ettől az időtöl kezdve hagyományossá vált csapatunk tagjainak a résztvétele a
Fillmore-i Vezető Képző táborokon mint kiscserkészek, vagy kiképezendő vezetők avagy kiképzők. Ismét
újhelységbe költözködtünk, ismét egy városi Field House-ba. Csapatunk rohamosan nőtt ahogy a rendszeres és a
Központ programjához való ragaszkodás meghozta az eredményt. 1974-ben a Közpönt is elismerte Melindát 
csapatparancsnoknak és megtartottuk az első "hivatalos" nyáritaborunkat a Kovács telken, Rhinelander,
Wisconsin-ban. Ugyanekkor részt vettünk a Cleveland-i és Pittsburgh-i csapatokkal egy közös táborozáson észak
Ohio-ban. Az 1975-os Orono-i Jubileumi táborba egy jól szervezett csapat vonult ki. Csapatunk tekintélyes 
tényezövé vált Chicago-ban is. Társadalmi gyűjtés útján minibuszt vettünk utánfutóval és jó felszereléssel. 
Nagy volt a sikerünk és Chicago magyarsága büszke volt cserkészeikre és támogatásunk biztosítva volt.

1975 őszén új és állandó otthonba költöztünk ahogy a Rogers Park Baptista templomban 7 kis szobát béreltünk
és használhattuk a három nagy tantermüket és a tornatermüket is. Igy a hetvenes évek végén a péntek esti
cserkészetfoglalkozáson kivűl a szombat délelötti magyar iskolát is ott tartottuk. Minden nyáron csapattábort 
rendeztunk a Kovács telken, ahol szűlői segitséggel egy állandó fedett konyhát épitettünk. A telken lévő tavon
pedig úszó mólot létesítetünk. Az évi foglalkozás keretében karácsonyi, március 15-i és anyáknapi műsorokat ren-
deztünk minden évben. A nagytáborokon kivűl a hősök napja hétvégén pedig kirándulásokra mentek a csapat
rátermett tagjai. Igy például az évente megismétlödő kirándulások alkalmával megismerkedtek cserkészeink a
Smoky Mountains, Ozarks, Shawnee National Forest és még sok más vidék szépségeivel. 1975 után megalakult 
a Fenntartó Testület, leginkább szűlökből, és pénztárunk biztos alapokra helyeződött miután bevezettük az 
egységes tagdij rendszert a bizonytalan adakozás helyett. 
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1976-ban Kovács Béla vette át Melindátol a csapat vezetését. Sikerünk titka a szorgalmas vezetők, a Fenntartó
Testület munkája és a szűlök segitőkészségén alapult. Az 1980-as jubileumi táborban szintén nagy számban és
kitunő vezetőkkel vettünk részt. A Központ Kovács Bélát és Melindát kérte fel a kiscserkész tábor vezetésére és
szorgalmukért Hunyadi Mátyás emlékérmet kaptak kitüntetésül.

1982 őszén Nádas Gyula vette át a csapat vezetését. Gyuszi Cleveland-ban még gyermekkorában kezdte el
cserkész pályafutását. Fáradhatatlan derültséggel és jó humorérzékkel ajándékozta meg csapatunkat. A körzeti
csapatok tagjai között baráti kapcsolatokat létesitett és ápolta azzal hogy csapatunk rendszeresen részt vett a
Labor Day hétvégén tartott Clevelandi Cserkész Napon. Cserkészeink a iskolán kivül részt vettek a helyi Rábai
Tánccsoportban, amit Németh Károly és Éva vezettek.

Gyuszi 8 évig vezette csapatunkat és 1990-ben a jubileumi tábor után adta át a parancsnokságot Harkay Katinak,
aki New York és Washington-ból érkezett hozzánk. Kati barátságos és buzgó cserkésztisztnek bizonyult.
Megszilárditotta kapcsolatunkat a magyar katolikus egyház községgel és állandó otthonra találtunk a Szent István
templomban. A szűlök segitségévél csapatunk kis őrsi szobákat épitett a templomtoronyban. A pincében lévő
nagyterem meg kiváló helységnek bizonyult a sorakozásra és közös népijátékokra. Csapatunk a mai napig a Szent
István templomban tartja az összejöveteleket péntek esténként.

Négy év tűrelmes és odaadó munkálkodás után, Kati átadta a staféta botot Latkóczy-Osváth Lászlónak, aki 
a New York-i cserkészcsapatból érkezett Chicagoba, a munkája folyamán, mint Kati. Laci új lendülettel és
lelkesedéssel vezette a csapatunkat kirándulásokra és táborokba.  

1996-ban Bicok Boriska lett a csapatparancsnok a vezetők és szűlök kérésére. Boriska kis kóra óta tagja a 
csapatnak és a Chicago-i magyar közösségi ismeretsége csapatunk előnyévé is vállt. Csapatunk létszáma egyre
növekedett és Cserkész Óvodát is kezdtünk a 3 - 4 éveseknek. Boriska sok kirandulást tervezett a cserkészeknek
és a vezetőknek is. 

2000-ben a Fenntartó Testület kérésére Katona László vállalta egy évre a parancsnokságot és ezt mindenki 
hálával fogadta. 2001-ben Jókay Agg Kinga, aki addig is a Fenntartó Testület aktív elnőke volt, elvállalta a 
parancsnokságot. Kinga aktív parancsnok és vezető volt és sok kiscserkész kirándulást tervezett csapatunknak.
Kinga sajnos nem tudta folytatni parancsnoki munkáját mivel 2002-ben családjával Budapestre költözött.

Csapatparancsnokaink:

Debreceni Béla 1963
Mózer Ottó 1964 - 1969
Frecska Sándor 1969 - 1972
Kováts Melinda 1972 - 1976
Kovács Béla 1976 - 1982
Nádas Gyula 1982 - 1990
Harkay Kati 1990 - 1994
Latkóczy László 1994 - 1996
Bicok Boriska 1996 - 2000
Katona László 2000 - 2001
Jókay Agg Kinga 2001 - 2002
Stétz Andrea 2002 - jelenleg

Irta Jókay Lajos (1985-ben), Jókay Agg Kinga (1994-ben) és Jókay Jutka 
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Örömmel jelentem, hogy idén is jól sikerült a nyári
tábor! Bár nehezen indultunk és nagyon párás idő várt
ránk, idén sikerült a sátrakat felállitani zuhogó eső
nélkül. Mivel idén van csapatunk 40-ik évfordulója, a
nyári tábor témánk a Cserkész Törtenelem volt, de az
első pár napban a tábor építésre koncentráltunk. Az
őrsök lavor-, törölköző-, cipő-, csajka-tartókat és
lábtörlőket építettek. A fiúk felhúzható kaput csináltak
míg mi lányok egy zuhanynak bíztosítottunk helyet és
a kapunk csak később lett kész. Volt aki szorgalomból
és volt aki büntetésből (angol beszédért) árkot is ásott
a sátrak köről. Ezt a szokást viszont el fogjuk hagyni
mert a táborhelyek már nagyon hepehupásak és úgy
sem az árokba hanem a sátorba megy a víz mikor esik
az eső. Az épitményeket, egyenruhákat, sátrakat és az
altábori rendet minden reggel állandó napostisztünk,
Kerkay Béla szemlézte. Minden őrs reszketett a 
szemlétől mert Béla tanitotta a csómózást és
megígérte ha nincs jól és szépen megkötve akkor 
levágja és újból kell kezdeni az építményt. A naponta
gyűjtött pontok alapján idén a Kisbarnaki Farkas
Ferenc - évközben Repűlő Mókus nevű őrs, Terdik
Zsolt vezetésével, nyerte meg az őrsi szemlét.

Felfigyelve a tavalyi nagy érdeklődésre, idén már
vasárnap kezdtük a titkos barát levél/ajándék cserét.
Mindenki részt vett a szokásban és a szabadidőnkben
leveleket, verseket írtunk, természetesen magyarúl és
esetleg rovásírással; vagy faragtunk, festettünk
ajándékokat egymásnak. A titkos barátok igazi nevei
csak a tábor utolsó napján derültek ki egy nagy
ajándék csere közben. Hétfőn kezdte Jókay Jutka és
Kerkay Béla a cserkész történelem játékos tanítását.
Mivel viszonylag száraz téma dátumokra emlékezni,
Jutka és Béla több méteres papírra rajzoltattak képes
idősorrendet a cserkészekkel és a tábor végére a kész

művel tapétáztuk ki a konyha/ebédlő belső falát. A
cserkészek többek között megtanulták, hogy
Angliában Lord Baden Powell kezdte a cserkészetet
1909-ben és Magyarországon Teleki Pál lett az első
főcserkész 1922-ben. A tanítás folytatódott a hét
második felében is és szombat délelőtt egyéni 
akadályversenyen vetélkedtek a gyerekek a praktikus
cserkész tudásból (rovásírás, népdal, tűzrakás,
csómózás) és cserkész történelemből. Idén a 
következők voltak a nyertesek: I. Fodor Andrea, 
II. Szilágyi Stefi és III. Balog Ági.

A szokásos gyalog portya helyett a cserkészek
kenuzni mentek, a témához illően felídézve az 
1913-as Vági tutaj-útat. Mártonffy Pityu és Katona
Laci tervezték ki az utat a környéken lévő Medve
folyón. Figyeltük az időjárást és mivel szinte 
mindennapra esőt jósoltak a hét második felére, a 
tervezett szerda helyett kedden mentek kenuzni a
cserkészek. Felkészültünk mindenre: vízhatlan
zsákokba pakoltunk, sátrakat vittűnk az eső és a 
bogarak ellen és szinte minden cserkész egy vezetővel
volt összepárosítva a kenukban. Mivel én és Jókay
Jutka csak a túra felére mentünk, mi nem voltunk úgy
felkészülve és persze csak a mi kenunk borult a
vízbe! A meglepetésen kívül más gond nem volt,
mivel a folyóban végig csak derékig ért a víz.

A kiscserkészek szerdán érkeztek meg busszal hála
Kovács Ferinek és Erdélyi Adélnek. Terdik Zsolt
és Gál Maja őrsvezetők már rég felállították a 
kiscserkész sátrakat így csak bepakoltak és már is
résztvehettek a délutáni kézügyességekben. 

Hunyadi Mátyás Cserkész Csapat 
Nyári Tábor Beszámoló
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A kiscserkészek virágokról tanultak Fodor Enikőtől
és Enke Ildikótól, gyurmát készítettek és virág-
cserepeket festettek, míg az idősebbek Bokor Erikával
gyertyákat mártottak és üvegeket festettek gyertya-
tartóknak. A kiscserkészek is részt vettek az akadály-
versenyen saját kiscserkész próbapontokból. A
következők voltak a nyertesek: I. Balog István, 
II. Erdélyi Krisztina és III. Vitális Melinda.

Mindennap sor került énekre, játékra, pihenőre és
úszásra is. Bokor Erika által sor került a nyelvtan
játékos tanulására és a Magyar írás gyakorlására is
majdnem mindennap. Legtöbb cserkész nagyon jól
tud írni és olvasni Magyarúl. Idén három cserkész -
Balog Ági, Fodor Andrea és Sándor Renáta - részt
vettek a Cserkész Iskolatáborban a Sík Sándor
New York-i cserkészparkban. A lányok balladát is
tanúltak az iskolában és annyiszor elénekelték nekünk
a héten, hogy a nyáritábor végére mindenki kivülről
tudta, ha akarta, ha nem. Szép élményekkel és tudással
gazdagabban jöttek vissza a lányok az iskolatáborból,
amit minden 8-éven felüli cserkésznek ajánlunk! 

Az őrsvezetők közül Sándor Kinga és Nádas Tas is
voltak különleges úton. Részt vettek júliusban a
három hetes Magyaroszági körúton amit a Cserkész
Szövetség rendezett őrsvezetőknek. Budapesten kivűl
voltak kenúzni a Dunakanyarban és mindketten sok
szép élménnyel és sok új népdallal jöttek haza, amiket
a táborban nekünk is megtanítottak. Az iskolatáborról,
körútról és más programokról többet lehet olvasni a
Külföldi Magyar Cserkész Szövetség honlapján:
www.kmcssz.org.

Sok cserkésznek a napi fénypont az evés volt mivel
Szilágyi Gyula szakácsunk a reggeli szalonnás 
rántottától kezdve még cigánypecsenyét is készített
nekünk. Teljesen elkényesztetett minket. A friss 
levegőtől és a sok mozgástól mindenkinek jó étvágya
volt és legtöbbszőr a repeta is elfogyott. Hétfőtől 
péntekig Závodszky Zsolt segített Gyulának a 
konyhán és mivel Zsolt olimpiai Magyar kajak
bajnok, így a kenuzásba is tudott segíteni.

Minden est fénypontja 
viszont a szórakoztató
tábortűz volt mert 
minden este más-más
látogató jött el hozzánk.
Hétfőn este Katona Laci
és Petrákovits Kati által
jöttek cserkészek a közel-
keletről és Skóciából,
megismerni hogy milyen
a Magyar cserkészet.
Kedden meg egy időgép
(Mártonffy Pityu) jött el
és visszavarázsolt 
mindket az időben, hogy
újra átélhessűk a cserkésztörténelem fontosabb
eseményeit, például az 1933-as Gödöllői 
világjamboree és az 1939-es lánycserkész Pax Ting
béke táborokat.  Csütörtökön a lányoknak és fiúknak
külön-külön volt tábortűz az altáborokban és a 
szokásos laktató vacsora után még sikerült a fiúknak
szalonnát és a lányoknak csokit enni a tábortűz
közben. Pénteken pedig tűzugrást tartottuk - a 
hagyomány az hogy akivel átugrod a tüzet, azzal
házasodsz össze. Nem vesszük túl komolyan a 
hagyományt - különösen mivel minden fiú körülbelül
négyszer ugrott - és nem is a nagy tüzet hanem egy
füstölő ágat ugrottunk át. 
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Sándor Kinga és Nádas Tas 
a magyarországi Őrsvezető Körúton
tanulták és megtanították a csapatnak:

Dombon van a babám, 
Dombon van a babám nádfedeles háza. 
Akarmerre járok, akarmerre járok, 
Mindig oda vágyok. 
Bár ne lenne dombon, hogy ne látnék oda, 
Hogy ne látnék én el oda,  
Az árva szívemnek, 
A bánatos szívemnek százszor könnyebb volna. 
Sírhat az a kislány, sírhat az a kislány, 
Kinek nincsen párja. 
Kiáll a kapuba, kiáll a kapuba, s a babáját várja. 
Én könnyen nevetek, százat is szeretek, 
De csak egyet szívből igazán, 
Magyar cserkész vagyok, szeretőm elhagyott, 
Jaj, de boldog vagyok. 

* * *

Akkor szép az erdő mikor zöld, 
Mikor a vad galamb benne költ. 
Olyan a vad galamb mint a lány, 
Sírva sétál a párja után. 
Ezt a kerek erdőt járom én, 
Ezt a barna kislányt várom én. 
Ez a barna kislány viola, 
Én vagyok a vígasztalója. 
Erre gyere rózsam nincsen sár, 
Az ajtómon nincsen semmi zár. 
Az ajtómon van egy fakilincs, 
Jaj, Istenem még szeretőm sincs.  
Jaj, de sokat jártam fáradtam, 
Mikor házasodni akartam. 
Nem találtam kedvemre valót, 
Csak az a szeretőm aki volt. 

Népdalok a
Csapat Nyári
Táborból

Utolsó este, szombaton meg Aktuj és Aléb Marslakók
jöttek meglátogatni minket. Sokat vitatkoztak 
egymással a furcsa földi szokásokon, így későig
nyúlott az utolsó tábortűz, de különleges tűztrükökkel
ébren tartottak minket. 

Az időjárás jóslás beteljesűlt és szerdától kezdve 
minden nap legalább egyszer esett az eső és persze
szombaton, egy nappal az indulás előtt, annyira esett,
hogy a délutáni program is elúszott. A cserkészek a
sátrakban pihentek, beszélgettek és pakoltak. Miútán
megúnták, a parkólóban játszottak míg sártengert
csináltak az egészből. Igy mind haza is vittünk egy
kis sarat emlékűl.

Öt cserkésznek viszont nem volt vége a taborozásnak
mivel augusztus 3-án indultak New York-ba a 10-napos
központi vezető képző táborba: Baricz Robi, Megyeri
Csilla, Nádas Tas, Sándor Kinga és Szilágyi Stefi.
A cserkészek több vizsgán mentek át, hogy résztve-
hessenek a táborban. Sok sikert kivántunk nekik!

Hálás köszönet minden vezetőnek és szülőnek aki
idén is a cserkészekre szentelte a szabadságát, idejét
és energiáját! Bokor Erika, Enke Ildikó, Erdélyi Adél,
Fodor János és Enikő, Gál Maja, Jókay Jutka, 
Katona Laci, Kerkay Béla, Kovács Béla, Kovács Feri,
Mártonffy Pityu, Megyeri Józsi, Nádas Tas,
Petrákovits Kati, Sándor Kinga, Szilágyi Gyula és
Terdik Zsolt. 

Köszönet azoknak a családoknak is akik évente
elmennek előkészíteni a táborhelyet Memorial Day
hétvégén! Idén Baricz, Enke, Fodor, Kovács,
Megyeri, Noe, Sándor, Szilágyi és a Vitális családok.

Jó munkát!
Stétz Andrea
Csapat- és táborparancsnok
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Jókay Jutka által tanított népdalok:

Kukorica, kukorica,
Pattogtatott kukorica,
A menyasszony pattogtattja,
Sej, vőlegénye ropogtattja.

* * *

Nem ettem én ma egyebet,
Fekete retket, kenyeret,
Fekete retket ludavér, ludavér,
Csim csám csalamér,
Meghalok a rózsámért.

* * *

Esik az eső, zúg a gát,
Adjon az Isten jó északát,
Adjon Isten a legénynek más szokást,
Hogy ne szeressen mindig mást.

* * *

Virágnoknak teremtője,
Szép lányok gondviselője,
Viselj gondot szeretőmre,
Arra az egyetlenegyre.

* * *

Az árgyélu:s kismadár,
Nem száll minden ágra,
Én sem fekszem mindenkor,
Szép paplanos ágyba.
Szállj le, szállj le, gyönge kismadárka.

Az én kedves vacsorám,
Csak egy piros alma,
Az én vetett noszolyám,
Csak egy marék szalma,
Szállj le, szállj le, gyönge kismadárka.

Szerencsések vagyunk, hogy annyi sok szép 
hanggal és népdal tudással rendelkezik csapatunk!

Balog Ági, Fodor Andrea és Sándor
Reni által tanított ballada amit Fillmore,
New York-ban, a nyári Magyar Iskola
táborban tanultak:

Egyszer volt egy lovas csapat,
Betörtek egy faluba,
Megölték a férfiakat, 
S elvitték a lányokat.

Este van már, késő este,
Minden rablány alszik már,
Csak egy rablány van még ébren, 
Kinek szíve nagyon fáj.

Reggel van már, kora reggel,
Minden rablány ébren már,
Csak egy rablány alszik mélyen,
Kínek szíve mennybe szállt.

Hogyha volna tintám s tollam,
Meg egy darab papírom,
Leirhatnam mit leirni, 
Mit leirni fájdalom.

Van egy új sír a temetőben,
Rajta virág s koszorú,
Melette egy szőke fiú, 
Kínek szíve szomorú.

Ne szomorkodj szőke fiú,
Hisz ezt te is jól tudod,
Hogy a sírból visszajönni,
Soha többé nem tudok.
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Cserkész Történelem
Csapatunk 40. évfordulója alkalmából a nyáritábor témánk a cserkész
történelem volt. Most megosztjuk olvasoinkkal is a Magyar Cserkészet
történetének fontosabb dátumait és eseményeit:

1910 A budapesti Keresztény Ifjusági Egyesület keretében megindul az első magyar cserkészcsapat.

1912 Megalakul a Magyar Cserkészszövetség.

1913 Vági tutajút:  Kralovántól Komáromig 300 km utazott 105 cserkész 17 nap alatt, július 4-21-ig, 6 tutajon.

1919 Megalakul a Leánycserkészszövetség.

1922 Gróf Teleki Pál az első magyar főcserkész.

1923 Megalakul a kiscserkészet.

1924 II. Világjamboree, Dánia. 
A magyar versenycsapat harmadik helyezetet nyer a nemzetközi cserkészversenyeken.

1933 IV. Világjamboree, Gödöllö. 10,000 külföldi és 20,000 magyar cserkész vett részt.

1939 Pax Ting (béketanács) leánycserkész világjamboree Gödöllön.

1942 Meghalt Teleki Pál. Kisbarnaki Farkas Ferenc lett az új magyar főcserkész.

1945 A II. világháború után otthon újjáéled a cserkészet. 

1946 Németország és Ausztriában magyar cserkészcsapatok alakulnak.

1948 Kommunista nyomásra feloszlatják Magyarországon a cserkészetet. 
Nyugaton megalakul a Magyar Cserkészszövetség.

1950 Kivándorlások. Magyar cserkeszcsapatok alakulnak Dél- és Észak Amerikában és Ausztráliában.

1964 Létrejön a Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore, New York-ban, a Szövetség vezetőképzésének új központja.

1989 Pax Ting leánycserkész emléktábor Fillmore-ban. Újjáalakúl a cserkészet Magyaroszágon. 
Átnevezzük magunkat Külfoldi Magyar Cserkész Szövetségnek (KMCSSZ).

2000 Külföldi cserkészetünk 55. jubileuma!

Jókay Jutka, cserkésztiszt
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Pillanatok a Nyári Táborból 
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Dobó Tábor

Ezen a nyáron elmentem
a Dobó Táborba, ami
Fillmore, New York-ban
volt. A Dobó Tábor egy
előkészítő tábor az
Őrsvezető Táborra. A
VK Tábor egy cserkész
vezető képző tábor ami
minden évben van. Ott
lehet megtanulni, hogyan
kell jó örsvezető lenni.
Sajnos én csak öt napig
lehettem ott, azért mert
nagyon fájt a térdem. De
az öt napot amit ott
töltöttem nagyon
élveztem. Minden nap
volt nyelvtan és ŐV füzet
készítés. A legjobb
élményem az volt, mikor a "törökök" jöttek támadni
minket. Minden tábornak van egy témája, a miék az
Egri Csillagok volt. Annak ellenére hogy a törökök
igazán csak a vezetőink voltak, mégis beleéltük
magunkat a mesébe. Az egyetlen rosz dolog a táborban
az volt, hogy állandóan esett az eső. Igaz hogy sok 
sár volt, de akkor is olyan klassz volt, hogy ismét
elmennék szivesen!!

Megyeri Csilla, őrsvezető jelölt

Ezen a nyáron, Csilla és én elmentünk a Dobó Táborba,
Fillmore, NY-ban. A Dobó felkészít minket hogy
jővőre mehessünk az őrsvezető képző táborba. Nagyon
sokat tanultunk és játszottunk. A kedvenc élményem
az biztos, hogy a sárbírkozás volt! Az egész tábor
csupa sár volt, és nem lehettet egymást megismerni!
Nagyon sok jó emlékem van a Dobóról, és azok akik
jővőre mennek, biztos hogy nekik is fog tetszeni!

Szilágyi Stefi, őrsvezető jelölt

Vezető Képző Tábor Beszámolok
2003 Sik Sándor Cserkész Park - Fillmore, New York
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Leány Őrsvezető
KépzőTábor

2003. augusztus 7. és 17. között részt vettem a Vezető
Képző táboron a Lány Ő rsvezető táborban, Fillmore,
New York - ban . 2001 - ben már voltam Kiscserkész
Ő rsvezető táborban, szóval ez a tábor nem volt
újdonság. Nem volt nagy meglepetés mikor oda
érkeztem. Tudtam hogy mit vártak el tőlem a vezetők.
A táborra kellet egy pár feladatot elvégezni. A Pál
Útcai Fiúk című könyvet kellet elolvasni, és a könyv
volt a tábornak a keretmeséje. Az első pár nap egy
picit nehéz volt mert meg kellet szokni a kora reggeli
kelést meg a sok tanulást. Az első 6 nap alatt folyton
esett az eső! Borzasztó volt! Teljesen beáztak a sátrak,
kivéve az én őrsömnek a sátra. Sajnos a másik két őrs
úgy beázott, hogy be kellet költözni a barakba. A mi
őrsünknek a sátra pont egy kis dombon volt, szóval
mi elég szárazon maradtunk. Aztán olyan nagyon
elkezdett esni, hogy mi is keztünk úszkálni a sátrunk-
ban, szóval mi is a jó meleg barakba költöztünk.
Könnyen összebarátkoztunk egymással a táborban és
ezért jól éreztük magunkat. A portya nem is volt
olyan borzasztó mint gondoltam. A mi őrsünk érkezett
a táborhelyre először. A másik kettő őrs csak két óra
után érkezett meg mert sajnos elvesztek. De végre
mikor együtt voltunk akkor nagyon jó volt  
kikapcsolodni a vezetők nélkűl, és elfelejtkezni 

a sok tanulásról. De sajnos másnap vissza kellet
portyázni és kezdeni a vizsgára ismételni mind
azt amit tanultunk. Persze, hogy rengeteg volt a
tanulás, feladat, és előadások, de a sok munka a
végén mind megérte. Csak akkor vettem észre
igazán, hogy megérte mikor a táborparancsnok
átadta az őrsvezetői jelvényt! 

Sándor Kinga, őrsvezető

Minta Tábor

A Minta Tábor parancsnoka idén Marshall László
volt New Jersey-ből és a tagok 10-12 évesek
voltak. A Minta Tábor nagyon jó volt. Sok 
mindent csináltunk és sokat tanultam mint 
vezető. Az első pár napon nagyon esett az eső 
de még mindig jó volt a tábor. A tábor utolsó 6
napjan szép idő volt és elállt az eső. Szerintem a
Minta Tábor nagyon jó és a tagok és a vezetők is
élvezték. A tagoknak rendeztünk számháborút,
akadályversenyt és más jatékokat is. A tagok
Magyar nyelvtant is tanultak és bővitették a 
szókincsüket. A barátságokat amiket a tagok
egymást kötöttek életreszólóak lesznek. 

Terdik Zsolt, őrsvezető



2003. október harmadik hétvégéje
nagyon élménydús volt a
Hunyadi Mátyás Cserkész
Csapat fiú raj tagjai részére. A
fiú raj elment kirándulni Indiana
államba a Chain O’ Lakes State
Parkba. Sok élvezetes
élményünk volt amiről itt
szeretnék beszámolni.

Ha a kirándulás elejétől kezdeném ezt a történetet, 
az nem lenne elég, ezért vissza kell mennem kilenc
hónapot és a tervezés elejével kezdenem. Tudniillik,
kilenc hónappal ezelőtt találta Nádas Gyuszi bá ezt 
a nagyon szép helyet és akkor tervezett egy tavaszi
kirándulást. Sajnos az időjárás miatt nem valósult
meg ez a kirándulás. Szeptemberben a cserkész év
elején bejelentettem a vezetői gyűlésen, hogy meg
akarom tervezni az őszi kirándulást. Mivel hogy még
nem mentünk el arra a helyre amit Gyuszibá
felfedezett, Zsolt bátyámmal úgy gondoltuk, hogy
oda megyünk. Október első hétvégén elmentünk a
terepet megnézni. Természetesen az egész State Park
nagyon gyönyörű szép volt. Vannak folyók, a
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folyókkal összekötött tavak, ösvények amelyek
átmennek az erdőkön, fel és le a dombokon. Sőt, van
egy pár ösvény ami átmenne a tavakon is, de október
közepén még nincsenek befagyva a tavak és így nem 
használhatók ezek az utak. Amíg ott voltunk, a
térképen megterveztünk és lesétáltunk egy tíz 
mérföldes portyát, kiválasztottuk és lefoglaltuk a
táborhelyet, és megtudtuk, hogy tüzifát és vizet hol
lehet beszerezni. Utána, hazafelé, ami kb. három óra
vezetés volt, a többi részletet is megterveztük. Otthon
készítettünk értesítőket amit kiosztottunk a fiúknak a
rákövetkező összejövetelen és amiben megírtuk, hogy
mikor megyünk és mit kell hozni. 

A kirándulás előtti két hét alatt összeszedtük
a szükséges felszerelést a szertárból, 
elmentünk ételt vásárolni, és próbáltunk
minden lehetőségre felkészülni. Pénteken, a
kirándulás első napján, Édesapámmal előre
felmentünk előkésziteni a táborhelyet, a
sátrakat felálítottuk, és a ranger-nál 
lejelentkeztünk. Mivel hogy a fiúk csak
cserkészet után indultak, nekik késő este
nehezebb lett volna a sötétben sátrat verni.
Körülbelül tizenegykor érkezett két 
"mini-van" a fiúkkal. Egyiket a bátyám,
Zsolt vezette és vele jött Lassú Boldizsár,
segédtiszt, aki jött a portyával segíteni. A
másikat Noé Zoli bá vezette, aki nagyon
kedvesen feláldozta a hétvégéjét, hogy
segítsen nekünk. Gyorsan bepakoltak a fiúk
a sátrakba, és perceken belül mentek aludni.

Őszi Kirándulás
Chain O’ Lakes State Park - Indiana
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Az ébresztő szombat reggel hét órakkor volt.
Reggelire, ami k.b. egy órával később volt, tojás 
rántotta volt. Szakácsaink, Gyuszibá és Zolibá, 
tűzön készitették a finom reggelit. Reggeli után
összepakoltunk a portyára. Sajnos szombat este
ugyanazon a helyen kellet táborozni mint pénteken,
de úgy terveztük a portyát hogy a fiúk nem tudták,
hogy egy nagy körben mentünk vissza a kiinduló
ponthoz. Fél tízkor indultunk és útjelekkel vezettük a
portyát. Az ebédet és a vacsorát hoztuk magunkal és
azt mondtuk a fiúknak, hogy majd ha megérkezünk
majd “ott” lesznek ponyvák alvásra. Körülbelül 
négy mérföld után megálltunk ebédelni, ami 
mógyórókrémes és lekváros szendvics és alma volt.
Ott egy pár ügyességi versenyt csináltunk: fát 
másztunk, futottunk és csomóztunk. Azután még
három vagy négy mérföldet mentünk és 
visszaérkeztünk a táborhelyre. Ott tüzet
raktak a fiúk, és elkészitettük a vacsorát.
Vacsorára kolbászt, paprikát, hagymát és
krumplit aprítottunk, fóliába csavartuk
és megsütöttük a tűz parazsában. Amíg
sült a vacsora addig játszottunk egy
“Ultimate Frisbee” játékot, ami húsz
percig tartott. Azután jó étvággyal
ettünk, ami nagyon jó érzést adott a
fiúknak, mivel ők főzték saját 
vacsorájukat és fel tudták mérni a nehéz
munkát amit belefektettek.

Vacsora után a tábortűz előtt egy 
kicsit pihentünk és beszélgettünk.
Azután a tábortűz következett, ahol
népdalokat énekeltünk és mindenki
elmesélte a kedvenc tábori emlékét.
A tábortűz után tartottunk egy rövid
csillagászati ismertetőt, teát ittunk,
ültünk a tábortűz körül és fejlesztet-
tük a cserkész szellemet. Takarodó 
tizenegykor volt, de mindenki már
addigra elaludt, mivel hosszú és
kemény napunk volt.

Vasárnap reggel fél nyolckor keltünk
fel. Reggelire kb. fél kilenckor 
zabdarát ettünk. Formális Istentisztelet
és Mise helyett Boldizsár beszélt
névnapokról, a szentekről és hogy
milyen szerepet játszanak ezek

keresztény életünkben. Utána közösen imádkoztunk az
erdőben. Azután az egyéni felszerelést összepakoltuk,
a sátrakat megszárítottuk és bepakoltuk. Mikor 
minden be volt pakolva, főt virslit ettünk ebédre,
megszemléztettük a környéket, a tábort a Magyar
Himnusszal bezártuk és haza indultunk. 

A kirándulást nagyon élvezték a fiúk. Sok tapasztalatot
szereztek a portyázáson. Én mint vezető is sokat 
tanultam. Remélem, hogy minden amit a fiú raj a
jővőben csinál az ilyen jól fog menni. Azt is remélem,
hogy mindenki aki most nem volt ott, az a következő
kirándulásra el fog jönni. 

Jó Munkát!
Nádas Tas st.
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Kiscserkész Raj
Enke Ildikó rajvezető

Manó Őrs
Lee Ildikó, óvónő
Bradján András
Bradján Sándor
Enke Petike
Kócs-Washburn Alexandra

Kis Egér Őrs
Enke Ildikó, őrsvezető
Bozeki Johnny
Carter Philip
Enke Zsuzsika
Neale Ilona
Szilágyi Öcsi

Oroszlán Őrs
Petrákovits Kati, őrsvezető
Szilágyi Stefi, őrsvezető jelölt
Carter Christopher
Matos Gergő
Neale Árpád

Cica Őrs
Gál Maja, őrsvezető
Daczó Jessica
Vella Viki

Tulipán Őrs
Fodor Enikő, őrsvezető
Megyeri Csilla, őrsvezető jelölt
Erdélyi Krisztina
Kovács Tiffany
Matos Zsófi
Vitális Melinda

Vipera Őrs
Baricz Robi, őrsvezető
Balog Tamás
Lee Kelemen
Oltvai Nagy Bálint
Szilágyi Gergő

Lány Raj

Csillagvirág Őrs
Sándor Kinga, őrsvezető
Balog Ágnes
Baricz Mónika
Fodor Andrea
Mózsi Timea
Sándor Renáta
Vella Andrea

Fiú Raj

Farkas Őrs
Kerkay Béla, őrsvezető
Kis Dávid
Noé Tamás
Tagányi Levente

Repülő Mókus Őrs
Terdik Zsolt, őrsvezető
Balog István
Kis Timothy
Oltvai Nagy Kristóf
Szilágyi Mátyás
Tamás Szilárd

ŐV Jelölt Őrs
Lassú Boldizsár, őrsvezető
Balog Attila
Megyeri Csilla
Noé Zoltán
Szilágyi Stefi
Tamás Rudolf

További Vezetők
Bicok Boriska
Bicok Teri
Bokor Erika
Göndöcs Rita
Katona Laci
Klózer Anikó
Kócs Bözsi

2003-2004 Csapat Névsor 

Harkay Kati
Jókay Jutka
Mártonffy Pityu
Megyeri Józsi
Nádas Tas
Nádas Zsolt
Stétz Andrea



2003
szeptember 12. Első összejövetel
szeptember 14. Cserkész Piknik és Szülőértekezlet - Bunker Hill, Chicago
szeptember 19. Összejövetel és palotás próba
szeptember 26. Összejövetel és palotás próba
október 3. Összejövetel és palotás próba
október 10. Összejövetel és palotás próba
október 17. Összejövetel és palotás próba
október 18 - 19. Fiú raj kirándulás - Indiana State Park
október 24. Palotás próba - Mayfair Lutheran Templom
október 25. Palotás próba - Mayfair Lutheran Templom
október 26. 1956-os megemlékezés - Szent István Templom
november 1. Tiszti Konferencia - Buffalo, New York
november 2. Palotás próba - Szent István Templom
november 7. Palotás próba - Szent István Templom
november 8. 40 éves Jubileumi Gála Cserkész Bál - Bristol Court Banquets
november 14. Összejövetel
november 21. Összejövetel
november 28. Nincs összejövetel - Thanksgiving
december 5. Mikulás ünnepség
december 12. Összejövetel
december 19. Összejövetel
december 20. Betlehemezés
december 27 - 28. Vezetői kirándulás

2004
január 2 - 4. Vezető Képző Hétvége - Cleveland, Ohio
január 9. Összejövetel
január 16. Összejövetel
január 23. Összejövetel
január 30. Összejövetel
február 6. Összejövetel
február 13. Összejövetel
február 14 - 15. Családi Téli Kirándulás - Szánkozás, Wisconsin
február 20. Farsangi Gyermekbál
február 27. Összejövetel
március 5. Összejövetel
március 12. Összejövetel
március 19. 1848-as megemlékezés - Szent István Templom
március 26. Összejövetel
április 2. Összejövetel
április 9. Nincs összejövetel - Húsvét
április 16. Összejövetel
április 23 - 25. Tavaszi Kirándulás - Woodstock, Illinois
április 30. Összejövetel
május 7. Összejövetel
május 9. Anyáknapja - Szent István Templom
május 14. Összejövetel
május 21. Évzáró
május 29 -30. Szülői Kirándulás - Rhinelander, Wisconsin
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Táborok
június 28 - július 19.

Őrsvezetői  Kőrút, Magyarország

július 3 - 18.
Magyar Iskola Tábor, Fillmore, NY

július 24 - 31.
Nyári Tábor, Rhinelander, WI

augusztus 5 - 15. 
Vezető Képző Tábor, Fillmore, NY

2003 - 2004 Cserkész Év Naptár
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A&R Auto Body Repair
Popity Család

Balog János és Irén

Nt. Balog András és Éva

Bende & Son Salami Company
Bende Miklós és Julia

Bhuiya Ripon és Nora

Bicok Pál és Teri

Chicago Brauhaus
Henry Kempf

Barbara és James Davoux 

Filó István

dr. Grátzer Melitta

Hungarian Club of Chicago
Varga Pál

Hungarian Reformed Federation
Kossuth Club
Mischák Katalin

Hungarian Society of Chicago
Radózsa Veronika

Hyatt Hotels
Richard Brink és Kiss János

Jókay Edit Enikő

Kapusi Éva L.

Kismártoni Károly és Márta

Kiss János

Kócs Erzsébet és Jay Washburn

Köpesdy Ferenc

Lona's Day Spa
Balog Ilona

M.H.B.K. – World Federation of
Hungarian Veterans
Simonyi László

Mózsi Ágnes

Nádas Gyula és Erika

Nagy László

Neale Roger és Mónika

Neményi Péter és Krisztina

Németh László és Valéria

Noé Zoltán és Katalin

Norridge United Church of Christ
Nt. Tóth Péter

Sebők Travel Service, Inc.
Mózsi Ferenc

Sir Speedy, Inc.
Babochay András

Szt. István Templom
Vas László Atya

Szilágyi Gyula és Katalin

dr. Terdik Sándor

Varga Pál és Amika

Varga Sándor és Éva

Vass György és Irén

Vella András és Katalin

2003 Adományozok Névsora
Hálás köszönet támogatóinknak!

Fő̋védnök - Benefactor

Védnök - Patron
Balogh András

Balog Sándor és Ana

Barta Sándor és Dragica

Cseri Attila

Csicsai Károly és dr. Szabó Gabriella

Fodor László

Gödölley Michel

Heiner Henric

Insta-Air
Fodor János és Enikő

Jávorik Tamás és Edit

Kertész Imre és Eliza

Kolonits György és Olga

Körmöczy Frederick és Rózsa

Kovács Béla

Kurucz Attila

Lendvai-Lintner Imre és Ágnes

Mr. and Mrs. Robert Mayer

Megyeri Piroska

Szilágyi László és Katalin

Támogató - Supporter
Balog István és Erzsébet

Bicok Teri

dr. Bodoni Ildikó 

Bokor László és Zelma

Bruckner Edith

Butkovich Adél

Czike Eszter

Eperjesi Árpád és Mária

Eszes Mátyás

Hajdú Károly és Branka

dr. Harkay Katalin

Hecz Mária

Horváth László

Jónás Gyula és Mária

Jókay Jutka

Klózer Anikó

Konyor May

Kovács Tibor

Magyar Miklós és Ildikó

Mariaházy Pál és Andrea

Nagy Imre

Patay Artúr

Répásy Mária

Rontó Alexander és Barbara

Takács Zsolt

Tóth Mihály

A lista nem teljes - a 2003. október 26-ig 
beérkezett adományokat tükrözi.


