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“Üdv néked, Ifjúság!” 

Palotás Táncosok 

2003. Jubileumi Cserkészbál



Üzenet az új csapatparancsnoktól
Kedves Cserkésztestvéreim és Cserkészbarátok!

Csak néhány hete kezdödött el az új cserkészév s máris sok kellemes élménnyel gazdagodtunk. Amikor a
vezet�kkel elterveztük az örsi foglalkozások munkarendjét csak a fele id�t töltöttük munkával az id� többi
részében pedig csak álmodoztunk. A cserkészmunkában nem csak a hetente egyszeri gyülés a fontos, hisz
foglalkozásokat tervezni egy tapasztalt vezet�nek nem nehéz. Nagyon fontos átgondolnunk és értékelnünk azt 
is hogy honnan hová haladunk.

Tavaly csapatunk megünnepelte fennállásának 40-edik évfordulójat. Hálás szívvel köszöntöttük eddigi tapasztalt
lelkes vezet�inket. Ahogy álltam és hallgattam Stétz Andi gratuláló szavait nem is gondoltam egy évvel késöbb
én veszem át a staféta botot. Mindenki sajnálja, hogy Andi tanulmányi okok miatt lemondott a parancsnoki 
tisztségr�l, de tudjuk hogy a háttérben okos gondolataival tovább segíti munkánkat. Sok sikert és kitartást 
kivánunk jövöbeli terveinek megvalósításához.

Amikor a csapat felkért el�ször a Wisconsini csapattábor vezetésére, majd a parancsnoki tisztség betöltésére, 
pontosan tudtam mi a feladatom, mi az elvárás t�lem. Már 20 éve cserkészkedem s szerencsémre nagyon jó 
példaképem volt édesapám, Nádas Gyuszi-bá személyében, aki 8 évig volt parancsnok. Nekem a cserkészet nem
csak a pénteki gyülésekb�l állt de a jó példaképet az év minden napjában tapasztalhattam. Nagyon hálás vagyok
sz�leimnek szeret� jellemnevel� munkájukért. Édesapám és a többi vezet� segit� munkájával sikeres csapattábort
mondhatunk magunkénak. Jelenleg igyekszünk egy tartalmas cserkészévet folytatni.

A cserkészet fontos része az egyenruha, a természetben való táborozás és sok hasznos gyakorlati tehetség
elsajátítása. Igen, ez mind nagyon fontos, de szerintem van még egy ennél sokkal fontosabb maradandobb célunk.
Ez pedig a jellemnevelés. A cserkészprogram minden része csak eszköz a jellemneveléshez. Minden táborozáskor,
kiránduláson, feladaton és játékon kereszt�l ezt a célt igyeksz�nk követni. A cserkészeten kiv�l is próbálunk a
cserkésztörvények betartásával élni. 

A második legfontosabb célunk Magyarságunk megtartása.
Sokunknak csak a csapaton keresztül van alkalma magyar élményre.
A nagyobbaknak nem csak magyar nyelv, de irodalom, történelem,
földrajz tanítás is folyik. A kicsiknek anyanyelvünk szépségét 
népdalokon és mondákon kereszt�l adjuk át.  

Ez igen nagy munka és felelösség, nekem mindenesetre az. A szülök
és cserkészbarátok áldozata és segítsége nélkül ez a munka mind csak
álom maradna. A Szent István templom nélkül a csapat hontalan
lenne. A sok felkészült vezet� önfeláldozó munkája nélkül z�rzavar
lenne. És a legfontosabb a sok kis és nagy cserkész nélkül mindez a
mozgalom, igyekezet eredménytelen és szükségtelen lenne. Szivböl
köszönöm minden sz�l�nek, vezet�nek cserkésznek és segít�inknek
áldozatos munkájukat. 

Örömmel fogadunk minden magyarul beszél� gyermeket, felnöttet aki
bármilyen szinten részt szeretne vállani Csapatunk munkájában.

Jó munkát!

Nádas Zsolt st.
cspk@nadas.org
773.791.4573
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Köszönet a volt csapatparancsnoktól
Kedves Mindenki!

Két évvel ezel�tt, sokan kérdezték t�lem hogy miért vállalom a csapatot. A válasz egyszer�, hiszek a cserkész
munkában és számomra fontos a cserkész csapat és közös célunk, a magyarság. A cserkészet nem klub, hanem
életforma. A heti két óra kevés id� a gyerekekkel hogy megtanuljanak magyarúl és megtanulják mit jelent mag-
yarnak lenni.  A szül�k végzik a legfontosabb munkát hogy otthon magyarúl tanitják a gyerekeket beszéddel és
olvasással.  Az id� megmutatta viszont, hogy ez nem elég. Ha nincsenek magyar barátok akikkel megosztják a
gyerekek az élményeket, eltávolodnak a magyar közösségt�l. Egyre jobban értékelem hogy mennyivel gazdagabb
az életem a cserkészet miatt. Sok élményem volt, sokat tanultam és sok életreszóló barátságot kötöttem a
cserkészetben. 

Együtt, a legfontosabb munkát végezzük, mert a jöv�t épitjük azzal hogy magyar gyerekekkel foglalkozunk. 
És mint ti, ezt a célt én is fontosnak tartom és szivesem dolgozom ezért a közös célért. Mindig része leszek a
csapatnak.  

Új parancsnokunk, Nádas Zsolt, már születése el�tt elkezdett cserkészkedni. Most mint feln�tt, újra megismertem
és nem tudok elég jót mondani róla: kedves, figyelmes, okos, nyugodt és felel�ségteljes. Zsolt fantasztikus
cserkész és jó hatással van a fiatal vezet�kre és a cserkészekre. Az elmúlt pár hónapban már is bebizonyult hogy
nagyon jó parancsnok és ügyesebb cserkész mint én.  Örömmel adtam át Zsoltnak a csapatot és további jó
munkát kivánok!

Köszönettel,

Stétz Andrea, st.

Hálás köszönet Stétz Magdinak, hogy sok munkával és törödéssel
összeállitotta csapatunk elmult 40 év emlékeit albumokba. Igy nekünk
is és a jövend�beli cserkészeknek is megmaradnak a szép emlékek.
Hálás köszönet Anyu!

Nem elég a jóra vágyni:
A jót akarni kell!
És nem elég akarni:
De tenni, tenni kell!

Váci Mihály - “Még Nem Elég”

“

”



Jelenetek a 2004 Csapat Táborból
Kovács Telek - Rhinelander, Wisconsin - 2004. július 24 - 31.
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Anyáknapja
Szt. István Római Katolikus Templom - Chicago, Illinois - 2004. május 9.
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Őrsi foglalkozás

Farkas �rs

Repül� Mókus �rs

Csillagvirág �rs

Vipera �rs

Tulipán �rs

Oroszlán �rs

Kis Egér �rs
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Lee Ildikó, cserkész ovoda vezet�

Most el�ször mentem cserkésztáborba a 7 éves kis-
fiammal, Kelemennel, aki a Vipera �rs lelkes kis-
cserkésze. Fantasztikus élmény volt mindkett�nknek.
A Szilágyi családnál jött össze a társulat és onnan
karavánban vezettünk a State Parkhoz, ami kb. 1-1/2
óra út volt.

Mikor odaértünk, gyorsan felvertük a sátrakat, mert
nagyon lógott az es� lába. S�t, id�nként el is eredt.
De ez egyáltalán nem vette el a kedv�nket. Noé Zoli
f�szakácsunk addig finom ebédet kerekitett. B�ven
volt választék a különböz� felvágottakból, zöld-
ségfélékböl, gyümölcsböl. Ebéd után irány a Tonti
canyon! �rsönként vágtunk neki a portyázásnak.
Beszivtuk a csodás tavaszi illatokat az erd�ben. A
fák, bokrok üdén zöldeltek az útobbi es�s napoktól és
sok féle színes erdei virág viritott szerteszét. Én
sajnos csak az ibolyát ismertem névr�l. A vadvirág
ismeretem eléggé hiányos. Azért a gyerekekkel meg-
tanultuk sok növénynek a nevét, mint páfrány, ibolya,
toboz, makk stb. Bokor Erika megmutatta hogy lehet
felismerni a  hármas level� "poison ivy"-t, mert abból
b�ven akadt mindenfelé. Portyázás közben
énekeltünk, sokat beszélgettünk, nevetgéltünk és
egyre sárosabbak lettünk. De ez mellékes volt.
Estére kifáradva visszaértünk a táborba, ahol már

ínycsiklandozó illatok terjengtek a leveg�ben. Kéz-
mosás, átöltözés, sorakozó és ima után nekiláttunk a
fejedelmi, többfogásos vacsorának, ami
káposztáspörköltböl, sült kolbászból és virsliböl állt,

hozzá a finom kenyerek (több választék!) és más kel-
lékek. Ittuk a forró mézes teát, ami nagyon jól esett,
mert  bizony nem volt valami gatyalenget� meleg.
Télikabátban, sapkában, keszty�ben  üldögéltünk.
Stétz Andi remekül irányitotta a dolgokat, mindvégig
rend, fegyelem és jókedv volt jellemz� a csapatra.
Kés�bb, amikor már besötétedett, tábort�z köré
telepedtünk, ami elmaradhatatlan ilyenkor. �rsönként
kis m�sorokat adtak el� a cserkészek. Volt játék,
éneklés és a t�zet is siker�lt feléleszteni Megyeri
Józsinak és Kerkay Bélának. Éppen akkor kezdett el
az es� cseperegni, mikor már az utolsó dalokat
énekelgettük.

Aznap éjjel nagyon leh�lt a leveg�. Órrom hegyéig
bebújtam a hálózsákba, még igy is egy pullovert kel-
lett a nyakam k�ré tekernem és persze sapka is volt a
fejemen. El is határoztam, hogy bármennyit is ittam a
teábol este, én bizony kivárom a reggelt, nem bújok
ki a zsákból. Reggel 5-ig jól is voltam, de akkor mar
hivott a természet. Kikaszálodtam a hálózsákból, de
hiába probáltam a sátor cipzárját kinyitni, valami

Tavaszi Kirándulás
Starved Rock State Park - Illinois - 2004. május 1 - 2.
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miatt be volt akadva. Addig rángattam, mig végre si-
került kibújni. Akkor láttam, hogy jégréteg boritja az
egész sátrat, olyan hideg volt.

Vasárnap viszont kék ég és napsütés köszöntött ránk.
A reggeli torna mindenkit felfrissitett. A pompás
tojásrántotta után megint elmentünk portyázni. Ezuttal
még szebb ösvényeken jártunk, márcsak azért is, mert
sütött a nap és nem volt annyira sáros minden. Mire
visszaértünk, már várt ránk az ebéd. Nem is gon-
doltam, hogy ilyen nagy lakomázás van egy
cserkésztáborban. Andi mondta, hogy az utóbbi sza-
kácsoknál ez mindig igy van. Aztán összepakoltunk,
felszedtük a sátorfánkat és szerencsésen vissza-
érkeztünk a Szilágyi családhoz, ahol már vártak a
szülök.

Kelemen egész úton hazafelé csak azt kérdezte, hogy
mikor lesz a legközelebbi táborozás és az hány napos
lesz. Köszönjük Bokor Erikának és Megyeri Józsinak
a kirándulás megszervezését és a többi vezet�knek is
a felejthetetlen emlékeket!



Némethy Éva és Horváth Andi
Clevelandi cserkészek

Alig vártuk hogy eljöjjön a
kirándulás napja, ugyanis
megbeszéltük hogy április 24-én
találkozunk a chicagoi 19-es
csapat leánycserkészeivel. Már
péntek este elindultunk 
Clevelandból, és tervünk az volt
hogy megalszunk egy állami
parkban Indiana és Ohio határán
és majd másnap folytatjuk az
utat. Egy kabint béreltünk ki a
Pokagon Állami Parkban. Mikor
megérkeztünk, a Park szálloban
kellett regisztrálni. Ott volt egy nagy parti és egy
néni, aki talán túl sokat ivott, elkezdett velünk beszél-
getni és nem akarta abban hagyni a meséit. Probált
rábeszélni minket, hogy béreljük ki a “Finding
Nemo” mozit. Ezen nagyon sokat nevettünk, hiszen
mi cserkészek vagyunk és cserkésziesen kabinba
szállunk meg, olyan kényelem hogy mozi, hát arrol
szó sem lehetett. Kisült hogy a kabinba volt televizió,
fütés/hütés, két dupla ágy és egy egész benti fürdös-
zoba!! Az est nagy izgalma csak annyi volt hogy
Andi hálozsákjában valamit felfedezett, merészen
utána kapott és a tavalyi 
táborból való zokniját áthajitotta a szobán. Éva, Andi,
Szilvia és Megan ágyban aludtak, Stefi a földön
aludt, de rossz helyen a két ágy közt igy többször volt
aki rá estett. Éva álmában beszélt... mint mindig. A
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reggelit a kabin mögötti tópart melleti erd�ben
fogyasztottuk el csakhogy észbe tartsuk hogy ez azért
cserkész kirándulás. Aztán autóba ültünk és a
Duneshoz igyekeztünk. Egész idö alatt énekeltünk.
Szilvia mindig mondta hogy túl magasan énekelünk,
Éva pedig állitotta hogy túl mélyen, de azért mindenki
énekelt. A Dunes-hoz 2 órai út után megérkeztünk és
már ott voltak a chicagoi leányok. Ismerkedés alatt
szászor kellet mondani egymás nevét. Ott volt Reni,
Móni, Stefi, Andi, Timi, Csilla és a parancsnokuk
Andi. Felsétáltunk egy nagy dombra és tele lett
homokkal a cipönk. A domb tetejéröl legurultunk és
valahogy Éva ruhájába került a legtöbb homok. 
Lefutottunk a partra és be a Michigan tó vizébe. A viz
jég hideg volt, de Stefi azért többször neki futott a
hullámoknak. Ö lett a legvizesebb. Aztán következett
a nyárson sütés. Nem tudtuk hogy szabad-e fát szedni
igy hoztunk szént de mire nyársra húztuk a virslit a
tüz nem melegitett igy elmentünk fát szedni és azt a
szén tetejére halmoztuk. Ettünk kolbászt, pillecukrot,
sült almát és aztán következett az irányt� pálya. 
Mindannyiunknak chicagoi párja lett és igy kettesével
probáltunk a pályán a jó irányba menni. Éva nagyon
fázott, fölhuzott zoknit a szandáljára és lába ugy
nézett ki mint egy tevéé! Aztán még a rövidnadrágját
is ráhuzta a nadrágjára, és akkor egy csoport amerikai
fiú cserkész sétált el melletünk!! Újbol elhatároztuk
hogy megmásszuk a Dunes-t. Két csoportra oszlottunk.
Stefi vezetésével, Stefi, Éva, Andi, Timi és Szilvia
elindultak a 8-as ösvényen. Két óriási hegyet 

Tavaszi Cleveland és Chicago Leány Kirá n d u l á s
Indiana Dunes - 2004. április 24.
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megmásztak. De ez nem volt minden napi hegymászás
mert ahogy az ember letette a lábát, csuszott lefelé a
homokban. Szinte merölegesen haladtunk csak
felfelé. A másik csoport Csilla vezetésével a 7-es
ösvényen haladtak. Semmi meger�ltetés nélkül 
eljutottak a tó partra és vártak, vártak és vártak a
másik örsre. Mikor oda ért a másik csoport ki kellett
venni mindenkinek a homokot a bakancsábol, és
aztán esni kezdett az esö. Szomorúan búcsút vettünk
egymástól, de a jó hir az hogy fogunk találkozni isko-
la táborban és Dobó táborban.
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Újra elj�tt a január és elj�tt az id� a Vezet� Képz�
hétvégén  részt venni. Ez nekem a harmadik évem
hogy részt vehettem. Pénteken korán délután 
elindultunk és körülbelül 7 órás volt az út még végre
megérkeztünk Peninsula, Ohioba, a Camp Butler
táborhelyre. Ott pedig már vártak a clevelandi 
csapatok, amelyek már korábban megérkeztek. Sok
ismer�s arcot láttam és jó volt mindenkivel újra
találkozni. Nagy útat tettünk meg, így el voltam
fáradva és vártam a takarodót. Végre reggel 2 kor
elaludtam, de sajnos reggel korán kellett kelni. A
szombati nap tele volt sok programmal. Legel�ször
ettünk finom reggelit, amit Nádas Gyuszibá és 
Demeter Tamás Döme készítettek. Utánna �rsökbe 
osztottunk mindenkit és az egész napon át együtt 
dolgoztunk. Volt �rsi foglalkozás amiben az
�rsvezet�nk mutatott több módszert a próbák 
tanításával kapcsolatban. Utánna tanultunk egy pár új
népdalt és játékot. Készítettünk �rsi társasjátékot és
írtunk kiscserkész mesekönyvet. Mikor besötétedett, a
segédtisztek készitettek rohampálya akadályversenyt.
Érdekes volt ahogy össze kellett kötni magunkat a
többi �rsi taggal és együtt maradni. Az akadály-
versenyben volt els�segély, morzé meg csomózás.
Nekem nagyon tetszett ez a program. Vacsora el�tt
Richárd Atya tartott misét és vacsora után tábort�z
volt. Minden �rs el�adott egy nagyon nevetséges
tábort�zi számot.  Jó érzés volt együtt lenni, énekelni
és nevetni cserkész testvérekkel más csapatokból.
Tábort�z után volt sok id� beszélgetni, enni, még egy
kis id�t együtt tölteni mindenkivel. Másnap reggel
összepakoltunk, reggeliztunk és szomorúan elbúcsúz-
tunk a többiekt�l.  Sok jó élménnyel és ötlettel
mentem haza. Remélem j�v� évben is lesz
lehet�ségem hogy részt vegyek a VK hetvégén.

Sándor Kinga, �rsvezet�

Január 2-án pénteken délben elindultunk Ohioba.
Odaértünk 7 óra körül és már sokan ott voltak.
Takarodó 11-kor volt és már alig vártam hogy 
aludjunk mert nagyon hosszú volt az út. Szombat
reggel felkeltünk és mentünk reggelizni. Reggeli útán
betettek �rsbe, négyen voltunk összesen. Kellett �rsi
nevet kitalálni, útána �rsi éneket és csatakiálltást is.
Délután kellett az �rsünknek társasjátékot kitalálni.
Nehéz volt, de meglett, és utána kimentünk a sárba és
játszottunk egy játékot ahol sokat futottunk és sárosak
lettünk. Ez el�tt még átvettük az els�segélyt és sok
éneket és játékot tanultunk. Én nagyon jól éreztem
magam és remélem j�v�re is tudok menni a Vezet�
Képz� hétvégére.  

Gál Maja, �rsvezet�

Pénteken indultunk délben és hosszú volt az út, hét
vagy nyolc órás. Amikor este odaértünk hét óra felé,
álmos voltam és nagyon vártam a takarodót. Sok
ismer�st láttam, jó volt újra találkozni, és sok új
emberrel találkoztam. Az este nem aludtam mert nagy
zaj volt és sokat beszélgettünk. Hétkor volt ébreszt�
és ötkor mentem aludni, így nagyon álmos voltam.
Finom reggelit ettünk, palacsintát. Aztán beoszottak
egy �rsbe, ami nagyon tetszett mert én már három éve
nem voltam örsi tag, és jó �rsvezet�t kaptam. Az �rsi
foglalkozás alatt sok mindent csináltunk, népdalt
tanultunk és új játékot. Csináltunk �rsi zászlot, írtunk
�rsi csatakíálltást és éneket. Az �rsi zászló tetszett
nekem legjobban mert már öt éve nem csináltam
egyet. A mi �rsünk volt az Afrikai Papagály �rs. Az
�rsi foglalkozás alatt készítettünk �rsi társasjátékot és
írtunk kiscserkész mesekönyvet. Nagyon sok program
volt és jó volt. Vacsora el�tt mise volt. Vacsorára rizst
ettünk és tésztát, finom volt. A tábort�z nevetséges
volt. Napközben sárcsata volt és én nyertem meg a
második játékot. Nagyon sáros lett mindenki. A
hétvégen sokat tanultam és sok barátom van 
Clevelandban. Jó volt a Vezet� Képz� hétvége.  

Baricz Robi, �rsvezet�     

2004 Vezető Képző Hétvég Beszámolók
Camp Butler - Peninsula, Ohio - 2004. január 2 - 4.



Állomások:

Szent István Római Katolikus Templom
Szabad Magyar Református Templom
Sándor Család Otthon

2003 Kántálás és Betlehemezés
“Szólnak a harangok...”
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Kiscserkész Raj
Enke Ildikó rajvezet�

Manó �rs
Lee Ildikó, ovon�
Enke Petike
Keding Vili
Kócs-Washburn Alexandra
Rácz Stewart Izabel
Graf Isabella
Matos Ádám

Kis Egér �rs
Enke Ildikó, �rsvezet�
Bozeki Johnny
Carter Philip
Enke Zsuzsika
Neale Ilona
Szilágyi Péter

Oroszlán �rs
Noé Zoltán, �rsvezet�
Carter Christopher
Matos Gerg�
Neale Árpád

Cica �rs
Szilágyi Stefi, �rsvezet�
Daczó Jessica
Vella Viki

Tulipán �rs
Megyeri Csilla, �rsvezet�
Erdélyi Krisztina
Kovács Tiffany
Matos Zsófi
Vitális Melinda
Vella Andrea

Vipera �rs
Baricz Robi, �rsvezet�
Balog Tamás
Lee Kelemen
Oltvai Nagy Bálint
Szilágyi Gerg�

Lány Raj

Csillagvirág �rs
Sándor Kinga, �rsvezet�
Balog Ágnes
Baricz Mónika
Fodor Andrea
Mózsi Timea
Sándor Renáta
Vályi-Nagy Zsófia

Fiú Raj

Farkas �rs
Tamás Rudolf, �rsvezet�
Balog István
Kis Dávid
Noé Tamás
Tagányi Levente

Repül� Mókus �rs
Terdik Zsolt, �rsvezet�
Balog István
Kis Timothy
Oltvai Nagy Kristóf
Szilágyi Matyás
Tamás Szilárd

További Vezet�k

Bicok Boriska Kócs Bözsi
Bicok Teri Lassú Boldizsár
Bokor Erika Mártonffy Pityu
Gál Maja Megyeri Józsi
Harkay Kati Nádas Tas
Jókay Jutka Petrákovits Kati
Katona Laci Stétz Andrea
Kerkay Béla

Nádas Zsolt, csapatparancsnok
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2004 - 2005 Cserkész Év Naptár
2004
augusztus 28. Cserkész Piknik és Szül�értekezlet
szeptember 10. Nincs összejövetel - Vezet�i Gyülés
szeptember 17. Els� összejövetel 
szeptember 24. Összejövetel 
október 1. Összejövetel 
október 8. Összejövetel 
október 8 - 10. Tiszti Konferencia - Buffalo, New York
október 15. Nincs összejövetel - Vezet�i Gyülés 
október 16. Kirándulás - Lincoln Park Zoo
október 22. Összejövetel 
október 24. 1956-os megemlékezés Szent István Templom
október 29. Összejövetel 
november 5. Nincs összejövetel - Cserkész Bál miatt elmarad
november 6. Cserkész Bál - Bristol Court Banquets
november 12. Összejövetel 
november 19 - 21. Kirándulás
november 26. Nincs összejövetel - Thanksgiving
december 3. Mikulás ünnepség
december 10. Összejövetel 
december 17. Összejövetel 
december 18. Betlehemezés

2005
január 7 - 9. Vezet� Képz� Hétvége - Cleveland
január 14. Vezet�i / Szül�i Gyülés
január 15. Kirándulás - Jégkorcsolyázás
január 21. Összejövetel 
január 28. Összejövetel 
február 5. Összejövetel 
február 12. Összejövetel 
február 18 - 20. Családi Kirándulás - Szánkozás, Wisconsin
február 25. Összejövetel - Farsangi Gyermekbál
március 4. Összejövetel 
március 5 - 6. Vezet�i Kirándulás
március 13. 1848-as megemlékezés - Szt. István Templom
március 18. Összejövetel 
március 25. Nincs összejövetel- Húsvét
április 1. Összejövetel 
április 8. Nincs összejövetel - Vezet�i Gyülés 
április 9. Kirándulás - Bicikli Túra
április 15. Összejövetel 
április 22. Összejövetel 
április 29 - május 1. Tavaszi Kirandulás - Clevelandi Csapattal
május 6. Összejövetel 
május 9. Anyáknapja - Szent István Templom
május 13. Összejövetel 
május 20. Összejövetel - Évzáró 
május 27 -29. Akadályverseny - Fillmore, New York

Táborok

július 3 -  24.
�rsvezet�i Körút, Magyarország

július 9 - 24.
Magyar Iskola Tábor
Fillmore, New York

augusztus 4 - 14. 
Jubileumi Tábor
Fillmore, New York
(2005-ben nem lesz csapat tábor)

augusztus 13 - 20.
Itt-Ott Találkozó
Lake Hope State Park, Zaleski, Ohio 
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F�védnök - Benefactor
Babochay András
Sir Speedy, Inc.

Nt. Balogh A n d r á s
Szabad Magyar Református Hegyház

Balogh Ilona
Lona's Day Spa

Barta Sándor és Dragica

ifj. Bende Miklós és családja
Bende Salami Company

Bicok Pál és Terike

Bihari Linda
Europe Jeweler

Bodoni Ildikó

Bokor Erika és Megyeri Józsi

Bhuija Nóra

Bradján Attila
State Farm Insurance

Chicagoi Magyar Filmklub

Fodor János és Enik�
Insta-Air

dr. Grátzer Melitta

Gödölley Michael és Irena

dr. Gutay László és Éva 

Harry Kempf
Chicago Brauhaus

Hungarian Club of Chicago
Varga Pál

Jékli Erzsi

Jókay Edit Enik�

Karádi-Davis Gabriella

Kis Péter és Sarolta

Kismartoni Károly és Márta

Koós  László és Katalin 

Kovács Béla

Kovács Ferenc és Theresa

Kócs Erzsébet és Jay Washburn
Superior Ambulance

Lord & Taylor Company

Matos Gábor és Judit

Megyeri Piroska

Mózsi Ágnes

Nádas Gyula és Erika

Noé Katalin
Mary Kay Cosmetics 

Panera Bread Company

Perity Tamás és Mike Clement
Paprikásh Étterem

Richard Brink 
Hilton Hotels

Stétz Andrea 
Citigroup

Stétz János és Mária

Terdik Sándor

Vas László Atya
Szt. István Templom

Varga Pál és Amika

Vass György és Irén

Vályi-Nagy Tibor és Klára 

Zongor Enik�
jewelry by enik�

Védn�k - Patron
von Bálinth Imre és Melinda

Balog Sándor és Ana

Mr. & Mrs. Miklós Bende, Sr.

Csicsai Károly és dr. Szabó
Gabriella 

Barbara és James Davoux

Eperjesi Árpád és Mária

Harkay Katalin

Jávorik Tamás és Edit
Amerikai Magyar Szövetség
Jónás Gyula és Mária-Eléna

Kaarina Koskenalusta
MultiNational Enterprises, Inc

Kolonits György és Olga

Klemetson Bret és Diana

Lendvai-Lintner Imre és Agnes

Neményi Péter és Krisztina

Somenek Julianna

Szilágyi Gyula és Katalin

Váradi József és Helen

Vella Katalin és András

Wimpffen Ottó és Laurel

Támogató - Supporter
Balog István és Erzsébet

Balogh József és Ilona

Bicok Teri

Dr. Bogdán József

Bokor László és Zelma

Butkovich Adél

Dózsa Ilona és Ottó

Eszes Mátyás

John Filan és Sally Csontos 

Fodor László
Northstar Environmental Services, Inc.

Hajdú Károly és Branka

Katona Betsy

Keding Rita

Kokity János

Konyar József és Mária

Kustán András és Joan

Lassú Boldizsár

Majoros Márk és Sachiko

Máriaházy Pál és Andrea

Monostori Theodora és Michael

Oltvai Zoltán és Erzsébet

Orbán Dénes és Klára

Patay Artúr és Eszter

Pintér Margit

dr. Steiner Henrik 

Takács Zsolt és Lorette

Tomaj Gustáv és Mária

Tóth Mihály

Várfay István

Köszönjük az adományokat!

2003 - 2004 Adományozók Névsora

A lista nem teljes - a 2004. október 31-ig
beérkezett adományokat tükrözi.


