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Elıszó 
 

Az 1926. Szent Erzsébet cserkészcsapat történetének megírása régi adósságunk. 
  
Sokáig senki sem foglalkozott vele, majd Brückner Anikó csapatparancsnokként készített egy 

10-15 oldalas képes összeállítást. A városmajori cserkészet történetének teljes megismeréséhez 
nagyon nagy szükség lenne a fiúcsapat aprólékosan megírt története mellé helyezni a lánycsapat 
történetét is, hasonló részletességgel. A jelen összeállítás erre tesz kísérletet.  

 
Természetesen ez a kísérlet igen szerény, hisz Anikó anyagán, és a csapatotthonban talált 

dokumentumokon kívül más forrás alig állt rendelkezésemre. Komoly segítséget kaptam Vicúrtól 
(Vígh Viktórai st.), aki átolvasva ezt az anyagot, számos hibát kijavított és fıleg a korai idıkhöz 
adott rengeteg kiegészítést.  

 
Persze ezzel a munka nem ért véget, mert az egykori szereplık felkeresése, kifaggatása a jövı 

feladata lesz…  Rajta! …és én szívesen átírom az anyagot újra, meg újra… ☺ 
 
 

Buda, 2011. június 14. 
 

 
Hp 
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A kezdetek… 
 

A Városmajorban a fiúcsapat (205. Zrínyi Miklós Cs.Cs.) újjáalakulásával egy idıben, 1989. 
májusában alakult meg az 1926. Szent Erzsébet leánycserkészcsapat is, közel 80 fıvel. Ugyanis 
amikor az elsı cserkésztoborzót megszervezte Pokorni János, a fiúk utolsó és leendı elsı 
parancsnoka, akkor mindenkit meglepett az érdeklıdés mértéke. Közel 200 fiatal akart a Majorban 
cserkészkedni…  

Ezért úgy vélték, hogy egyszerőbb, jobb, ha két kezelhetı mérető 
csapat jön létre: egy a fiúk és egy a lányok számára. A fiúknak volt 
1989 elıtti jogelıdjük, a lányoknak nem, mert a Majorban (és a 
környékén) nem volt –jelen tudomásunk szerint– lánycsapat. A 
koedukált, azaz fiúkat és lányokat egyaránt tagjainak tudó, csapat 
annakidején még nem létezhetett… Így a lányok „új alapítású” 
csapatnak számítottak, ezért az akkori gyakorlatnak megfelelıen, 
1000 feletti sorszámot kaptak. Hogy miért pont az 1926-ot, az 
eddig nem derült ki.  

 
Alapító parancsnokuk dr. Pásztor Emıke fogorvos volt,  aki ebben az idıben 

hitoktatóként is tevékenykedett a Majorban. Emıke 1989 nyarán a Külföldi Magyar Cserkész 
Szövetség1 fillmorei (USA, New York állam) vezetıképzı táborában szerzett cserkészvezetıi 
képesítést. 

 
A csapat elsı fogadalomtételére 1990. novemberében a Nagytemplomban került sor.  

 

 
 

                                                 
1 Nevüket az általuk használt helyesírás szerint írtuk. 1990-ig Magyar Cserkész Szövetségként szerepeltek, de a 
szervezet hazai újraindulására tekintettel módosították a nevüket. A félreértések elkerülése érdekében minden 
esetben az újabbkelető elnevezést és annak rövidítését (KMCsSz) fogjuk használni. 
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Az „alapító anyák”, azaz az elsı tagok, az alábbiak voltak: 
 

Balogh Stefi 
Brückner Anikó 
Brückner Rita 
Brückner Dóra 
Czeglédi Éva 
Czeglédi Orsolya 
Csák Enikı 
Csizmadia Borbála 
Dalast Orsolya 
Devescovi Katalin 
Divényi Erika 
Elıd Ágnes 
Fekete Ilona 
Finy Bernadett 
Finy Petra 
Fluck Éva 
Fónagy Réka 
Földessy Katalin 
G. Horváth Beáta 
Garamszegi Emese 
Gidófalvi Barbara 
Hab Mariann 
Hadrévi Zsanett 
Halmi Erzsébet 
Hamm Katalin 
Hankóczy 

Hajnalka 

Harmann Csilla 
Havasi Ibolya 
Illényi Éva 
Jávor Anna 
Jávor Orsolya 
Jelinek Piroska 
Jelinek Sarolta 
Kállay Márta 
Karácsonyi Emese 
Kernyák Krisztina 
Király Zsuzsa 
Komádi Judit 
Kovács Anna 
Kovács Cecília 
Körmendi Patrícia 
Kövesi Mariann 
Krivachy Emıke 
Kuzma Gabriella 
Lakü Krisztina 
Lévai Mariann 
Löbl Krisztina 
Lukácsházi Nóra 
Lupkovits Barbara 
Lupkovits Vanessa 
Márialigeti Zsófia 
Márialigeti Zsuzsa 
Megyes Beáta 

Morlin Kinga 
Nagy Viktória 
Németh Ágnes 
Osgyáni Borbála 
Osgyáni Sára 
Paksy Nóra 
Pál Tamara 
Pálfy Bernadett 
Pálfy Margit 
Pálvölgyi Boglárka 
Pálly Bernadett 

Kinga 
Pataky Eszter 
Per Alexa 
Per Kyra 
Preisziver Nóra 
Prevoz Cecília 
Rédling Beáta 
Ringler Edit 
Sándor Amália 
Sándor Anna 
Shlotter Adrienn 
Schlotter Ágnes 
Solymosi Katalin 
Soós Katalin 
Stefányi Réka 
Stefka Annamária 

Szakmáry Nóra 
Szántó Szilvia 
Szarvas Anikó 
Székelyhidi Anikó 
Szendrei Krisztina 
Szikora Réka 
Szilas Bori 
Szó Kinga 
Sztrilich Anna 
Takách Mária 
Tarodi Cili 
Tomka Orsolya 
Toperczer Katalin 
Tóth Zsófia 
Tóth Zsuszanna 
Tuba Nikoletta 
Vendel-Mohay 

Luca 
Vénusz Adriana 
Vida Réka 
Vígh Viktória 
Wininger Ivett 
Zádor Ildikó 
Záhonyi Emese 

 
 
Erre az alkalomra az akkori majori kántor (Rakusz Ferenc) indulót is írt számukra. A 

szöveget Blaskó Mária írta. Ennek sokáig csak a szövegét ismertük, de Vicúr a relikviái 
között megtalált egy kottás változatot, így most már a dallamot is ismerjük. 

 
Szent Erzsébet dicsı szentünk nézz a magyar népre, 
Jobb sorsot és jobb szíveket a nemzetnek kérj te. 
Szent Erzsébet segíts minket égı szeretetre, 
Hogy jámborok, jó szívőek lehessünk, miként te. 
 
Szent Erzsébet segíts minket jó tettek útjára, 
Mert ez az út vezet minket fel a mennyországba. 
Minden magyar cserkész legyen a védenced kérünk, 
Szent Erzsébet légy mesternınk és pártfogónk nékünk. 
 
 

 
Az induláskor nyolc ırsbıl állt a csapat, melyek a hagyományoknak megfelelıen 

virágneveket választottak maguknak: Ciklámen, Hajnalka, Hóvirág, Liliom, Margaréta, 
Muskátli, Rózsa, Viola. 
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Az induláskori ırsbeosztásról keveset tudunk. 1990-ben a Rózsa ırs tagjai voltak: 
ırsvezetı: Forgács Kinga, tagok: Rátky Éva, László Judit, Jávor Orsi , Per Alexa, Juhász 
Andrea, Márialigeti Zsuzsi, Tóth Zsuzsi, Teberán Marinna, Kernyák Kriszina, Löbl Krisztina, 
Fekete  Ilona, Kövesi Mariann, Sztrilich Erzsi. 

A Hajnalka ırs ırsvezetıje Forgács Istvánné volt, tagjai: Harmann Csilla, Nagy 
Viktória, Vigh Viktória, Halmi Erzsébet, Paksi Nóra, és még mások is…  Ez az ırsi beosztás 
nem bizonyult tartósnak, amint a késıbbiekben látható, több alkalommal változott. 

 
Az elıbb közölt kép sajátos karriert futott be. Pásztor Emıke KMCsSz-es kapcsolatai 

révén kikerült Amerikába is, és az ott megjelenı Magyar Cserkész címlapjára került az alábbi, 
az alapítás körülményeit hibásan közlı, kommentárral: „Valaki megkérdezheti: „Ejnye, hol 
van a szép nagy lánycsapat?” – A válasz: Budapesten! İk az 1926-ban alakult, az utóbbi 
hónapokban felélesztett Szt. Erzsébet leánycserkész csapat.” 

 

 
 
Kezdetben a két majori csapat közös fenntartásában mőködött egy koedukált kiscserkészraj is, 

Forgács Kinga vezetésével, Szent Tarzíciusz raj néven. A késıbbiek során alapvetıen a lányok 
befolyása alá kerültek a kiscserkészek, ami komoly személyi ellentétekhez vezetett. Ezek 
feloldására önálló kiscserkészcsapattá alakultak át 1018. sz. Szent Tarzíciusz kiscserkészcsapat 
néven. Ez a csapat két évi városmajori létezés után székhelyet és fenntartót váltott, elköltözött 
Albertfalvára (199…) , és korosztályát is bıvítve „teljes” cserkészcsapattá válva. 

 
Az indulást követı években az alapító parancsnok Pásztor Emıke vezette az 1926. Szent 

Erzsébet csapatot, míg a helyettese Tóth Ágnes volt. Mellettük meghatározó vezetıje volt a 
csapatnak dr. Kocsis Attiláné (a kézilabda-válogatott nyugdíjas edzıje) és (a kiscserkészek 
önállósodásáig) Forgács Kati néni, Löbl Judit néni, valamint rendszeresen velük táborozott –a 
kutyájával együtt– Szıke Sanyi bácsi is.  

Az elsı években felváltva péntekente csapatgyőlések és ırsgyőlések voltak a majori 
Kistemplomban.  
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1990. februárja és májusa között a Patrona Hungarie Gimnázimban Locker Margit 
vezetésével ırsvezetıképzı rendezvényt szerveztek, melyen Harmann Csilla, Halmi Erzsébet, 
Vigh Viktória, Nagy Viktória, Paksi Nóra vettek részt. A képzés záró tábora Dömösön volt.  

 
1991. szeptembertıl a Rózsa ırsöt, mely más ırsök tagjait is magába olvasztotta, 3 ırsre 

bontották: Rózsa I-II-III İrsvezetık: Harmann Csilla, Vigh Viktória, Nagy Viktória lett. 
Néhány hónap múlva kiderült, hogy Nagy Viktória nem tudja vállalni a rendszeres 
ırsgyőléseket, és a korábbi ırstagok is kötıdtek egymáshoz, így a 3 ırsöt visszaalakítottak 
egy ırsé. Ettıl kezdve a Rózsa ırsöt közösen vezette Harmann Csilla és Vigh Viktória. 

 
A csapat elsı határokon átnyúló akciójára a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség 1990. júl. 

25-aug. 4. közötti Jubileumi tábora jelentette, melyet  észak Bajorországban Coburgban 
szerveztek: Ezen Halmi Erzsébet és Vigh Viktória vettek részt. Naplórészlet Vicur tollából:  

 
„Életem eddigi legizgalmasabb cserkésztábora volt a coburgi tábor.  Július 24-én 

reggel indultunk az Orient Express-szel Münchenbe. Halmi Erzsivel és Sütı Zsuzsival (Sütı 
Pista ’bá lánya) utaztunk együtt. Egy éjszakát a Magyar Misszió házában töltöttünk. Másnap 
2-kor indultunk busszal Coburgba, a külföldi magyar cserkészszövetség jubileumi táborába! 
80 éves a magyar cserkészet! Ezt ünnepeltük. A tábor keretmeséje Mátyás király udvara volt. 
A tábor parancsnoka Köhler László volt. Túl katonás jellem volt, elvárta a menetelést, ami 
igazán nem az én stílusom volt. Több altáborba osztottak szét bennünket. Mi a lány 3 
altáborban 17-en voltunk. Szerencsére Zsák egy ırsbe került velem. Az ırsvezetınk Réka volt 
Argentínából.  Sok felıl jöttünk: volt aki Ausztriából, volt aki Zürichbıl jött. Én egy zirci 
lánnyal Hanich Beával, és egy másik budapesti lánnyal Szalay Kirával barátkoztam össze.  A 
külföldön élı magyar lányok sokkal beképzeltebbek voltak, mint mi magyarok. Egyfolytában a 
szerelmi életüket ragozták, hogy kinek ki tetszik a fiú 3 altáborból.  A tábori hétköznapokból a 
tábortüzek voltak a legérdekesebbek. Sok új népdalt és népi játékot  tanultam. Kétségtelenül a 
legizgalmasabb program a két napos portya volt. Stoppolunk, de sokat is gyalogoltunk. 8 
vízhólyagot szereztem be. Szép volt jó volt, de nagyon boldog voltam, mikor augusztus 5-én 
hazaértem. ”  

 
1991. április 2-4 között élte át a csapat az elsı tavaszi portyáját, mely során  a Szily 

János Cserkészcsapat meghívására Szombathelyre utazott a Rózsa ırs (Tóth Zsuzsi, 
Márialigeti Zsuzsi, Szalai Rita, Kritya, Marinya, Csilla, Vicur). Itt ismerkedtek meg Nagylaki 
Andrással, Szınyi Péterrel, Süle Mártonnal, Berkes Laci ’bával, Szép Dezsıvel, akik közül 
volt aki a késıbbi években szerepet játszott a csapat életében.  

 
Az elsı nehézséggel a nyári tábor kapcsán kerültek szembe: a két majori csapat közös 

táborozása a hatalmas létszám miatt szóba sem került, viszont a lányok egyedül nem mertek táborba 
szállni. Végül Pásztor Emıke VK táborban szerzett ismerıseivel fogtak össze, és több kismérető, az 
ország különbözı pontjain tevékenykedı, csapat közös táborozását szervezték meg. Ez a gyakorlat a 
következı években is folytatódott, és az állandó partnerekkel –a pincehelyi 603. Csaplár Ignác 
Cscs., illetve a budapesti unitárius csapat (345. János Zsigmond Cscs.) cserkészei majd ıket váltva a 
Bazilika csapatának tagjai (344. Szent István Király Cscs.)– való együttmőködés mellett egy-egy 
alkalmi együttmőködı partner is akadt... 

1991-ben volt csapat elsı tábora, amit únyi táborként ismer a „történelem”, bár hivatalosan 
Máriahalom-Keresztes tanyán táboroztak június 29. és július 8. között. A vezetık közül Pásztor 
Emıke, Tóth Ágnes, Kocsis Attiláné, Szıke Sándor (Samu bá) és Pista ’bá vett részt. 
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1991. szeptember 3-án a csapat évnyitó tábortüzet tarott a Julianna majorban. Errıl az 
eseményrıl fenmaradt egy színes fénykép, melyen a csapat sok tagja látható: 

 
A kép bal szélén Patti ül, mellette Löbl Kriszti, majd Miri és Ili következik. A két felnıtt (Löbl 

Judit néni és Arilne Stovell angol lánycserkész) után Erzsi, Csilla, Marinya, Vicur, Piri a 
sorrend, majd ismeretlenek láthatók. A kihagyás után XY és Saci következik, majd állva 

Emıke, aki a tábortüzet vezette. Mellette a tőzfelelıs Pistabá  
 
A csapat tagjai itt ismerkedtek meg Roy és Arilne Stovell angol (chippenhami)  

cserkészházaspárral, mely sokak számára máig tartó cserkészbarátság kezdetét jelentette, és 
amely meghatározó szerepet játszott a ’97-es angliai utazásban.  

A nap érdekesség volt, hogy nyílt tőzön, bográcsban sütöttek tojásrántottát - 50 
tojásból… 

 
A korai idık eseményeirıl nem sokat tudunk. A megmaradt fényképek alapján az 

ırsgyőlések egy részét egymás lakásán tartották. Évközi eseményekrıl csak pár kép maradt fenn: 
 
„Száraztábortőz” 

 
 
A kép elıterében a jobb oldalon Vicúr és Dóri látható. Szemben hátul Miri, Patti, Ili, és 

Anikó, valamint Kriszta. Bal oldalon hátul árnyékban a pincehelyi parancsnok (Tóth László)  ül. 



 9 

 
 

Lakáson tartott ırsgyőlések során készült képek közül is csak kettı maradt ránk: 

 Löbl Kriszta, Ili és Vicúr 
 

 
Márialigeti Zsuzsi, Löbl Kriszta, Ili és Vicúr 

 
A két kép ugyanakkor és ugyanott készült, a nevek alapján a Rózsa ırs egyik ırsgyőlésén. 
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E korai években a csapat tagjai aktívan részt vettek a Nádai Béla bá’ jóvoltából 
meghonosodott világtakarítási nap akcióiban is, és erre a fiútestvéreket is megpróbálták elvinni… 
Két valószínőleg ugyanakkor készült fekete-fehér kép maradt ránk ebbıl az idıbıl egy a  
Szabadság-hegyen lezajlott szemétszedı akcióról (1993. szeptember 18.). Errıl cikk is jelent 
meg a Magyar Cserkész 1993. októberi számában.  

 

 
 

A kép bal szélén Vicúr áll. Urbán Zsófi takarásában Patti, mögötte Ili öccse Fekete Sanyi. 
Anikó éppen a táskáját igazítja, miközben Marinya vélhetıen környezetvédelmi kérdésekrıl 

elmélkedik, eközben Ili a fejét vakarja… 
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Anikó, Kritya, mögötte Miri, Ili, Patti és Zsófi 

 Marinya, Kritya, Miri, elıtte Fekete Sanyi guggol, Vicúr, Csilla, Ili  
 
A hasonló témájú színes kép, valószínőleg pár évvel késıbb készült.  
 
Az ırsök nem bizonyultak tartósnak. A kezdeti nyolc ırsbıl három maradt meg hosszú távon 

minimális létszámbéli változással: a Muskátli, Rózsa és Árvalányhaj. A többi részben megszőnt, 
részben átalakult.  

Fennmaradt egy -valószínőleg a végleges cserkészigazolványok kiadása kapcsán készült- 
1992. január 21-én kelt csapatnévsor. Ebben már nem szerepel a Hajnalka, Hóvirág, Margaréta és 
Viola ırs. Három ırsrıl csoportkép is maradt ránk: 

 
Muskátli ırs 

Halmi Erzsébet, Urbán Zsófia, Szó Kinga, Körmendi Patrícia, Brückner Anikó, 
Brückner Dóra, Ordódy Kata, Krivachy Emıke, Fónagy Réka, Czina Krisztina, Csizmadia 
Borbála, Paksy Nóra, Révész Andrea,  Sztrilich Vera2. 

 

 (a kép az 1993-as táborban készült) 

                                                 
2 A nevek felsorolásának forrásunkban alkalmazott rendszerére nem sikerült rájönni… Az is látszik, hogy a 
mőködıképesnek megmaradt muskátlik más halódó ırsök tagjait is magukba olvasztották, így szerepel itt is pl. 
Kriváchy Emıke neve, aki elızıleg Árvalányhaj volt... 
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Rózsa ırs 
Harmann Csilla, Vígh Viktória, Teberán Mariann, Kövesi Mariann, Fekete Ilona, 

Kernyák Kriszta, Szalay Rita, Löbl Kriszta, Márialigeti Zsuzsa, Sztrilich Erzsébet, Vendel 
Mohay Luca, (aki hamar átment kiscserkész ırsvezetınek a Szt. Tarzicius Csapatba) Jávor 
Orsolya, Tóth Zsuszanna, Juhász Andrea, Pálvölgyi Boglárka, Buday Zsófia (ı nagyon hamar 
kimarad) Sztrilich Erzsi 
 

  
 

Rózsák az 1993. évi táborban Tiszaörvényen 
(balról lentrıl: Szalay Rita, Ili, Marinya, XY, Márialigeti Zsuzsi,  

balról az állók: Csilla, Kritya, Miri, Löbl Kriszti, XY) 
 
 

Árvalányhaj ırs 
Szabó Zsuzsanna, Jelinek Piroska, Jelinek Sarolta, Krivachy Emıke, Szabó Zsófi, 

Fónagy Réka, Nagy Veronika, Gyıri Melinda, Kiss Viktória3 (az Árvalányhaj ırs elsı 
ırsvezetıje Tóth Ágnes volt). 
 

   
 

Ez az 1992 elején kelt lista felsorolja a vezetıket is, ami kicsit eltér az alapítás korából ismert 
állapottól: eszerint a csapatparancsnok dr. Pásztor Emıke, helyettese Tóth Ágnes. A kiscserkészraj 
parancsnoka Forgács Kinga, helyettese édesanyja dr. Forgács Katalin. Beosztott kiscserkészvezetı 
Chladek Mária. A csapatnak van három cserkésztisztje is: Löblné Árvay Judith, dr. Kotsis Attiláné 
Gabi és Pintér Katalin. 

 

                                                 
3 A nevek sorrendje itt is megfejtetlen. A két ismert kép jól láthatóan eltérı idıpontban készült. 
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A fogadalomtételeket a csapat tagjai számára nem „házi keretek” között szervezték meg, 
hanem a Szent György nap alkalmából a budai várban szervezett szövetségi megemlékezést 
használták fel erre. Ezekrıl két, valószínőleg eltérı idıpontban készült fényképet ismerünk, 
azonosított résztvevıkkel: 

 

  balról jobbra: Kinga, Vicúr, Márialigeti Zsuzsi, Ili 
 

 
Évi, Anna, Mária, Anita, fogadalomtétele (199?  április 24.) 

 
 
1992 nyarán (június 19-28.) a nyugati határszélen, de osztrák oldalon lévı Rohoncon 

táborozott a csapat, az Osztrák Cserkésszövetség (PPÖ) egyik táborhelyén. A pincehelyieken 
(603. Csaplár Ignác Cserkészcsapat) kívül a budapesti unitárius csapat (345. János Zsigmond 
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Cscs.) cserkészeivel együtt. A tábor történetérıl alig tudunk valamit, viszont elég sok kép 
maradt ránk hála Tatár Csabának, aki nemcsak elkísérte a csapatot, hanem fotózott is4: 

 

  Zsuzsi klumpában Rohoncon 

 
Marinya és Rita fızés (vagy inkább mosogatás?) közben 

Kinga sátorverés közben  
 

  …és a lányok ebéd közben… 
A kép bal szélén Rita, mellette Ili, Kriszta, Miri ül. Velük szemben Sztilich Erzsi és Vicúr. 

 
Ennek a képnek azt a címet adták anno, hogy „kirándulás a hıségben”. 

                                                 
4 A képekbıl késıbb Anikó egy tablót készített, és ekkor, csak a lényeges részeket tartva meg, körbevágta ıket. 
Ebbıl az anyagból szerkesztettük vissza a képeket, ezért van igencsak „eredeti” alakjuk. 
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Középütt félrefordított fejjel Piri ül, kalapban pedig Zsuzsi néz félre. 

 

  Templomlátogatás közben.  
A kép bal sarkában Vicúr látható, és elıtte félig takarva Erzsi. Az elsı sorban unitárius 

csapatbeli lányok állnak, majd Löbl Kriszti és Ili következik. 
 
 

A csapat ugyanilyen keretek között táborozott 1993 nyarán Tiszafüred-Örvényen, a Tisza 
partján. E tábor sajátos emléke a Magyar Cserkész 1993. augusztusi számának címlapja, mely elég 
szokatlan szögbıl mutatja be a tábor résztvevıit… 
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Ekkor két kanadai magyar csapat (23. Szent László és a 37. Szent Margit Cscs. Montreálból) 
tagjai is velük táboroztak, valamint a helyi Attila Cserkészcsapat tagjai is. A táborban ismét Tatár 
Csaba fotózott.  

 

 szınyegszövés – nádból… 
 
 
 
 
 
 

fürdés a Tiszában 
(a képen a pincehelyi fiú ırs cserkészei 
láthatók, Kaszás László vezetésével) 

 
 

 

 
 
 
 
 vizes csúszás (ez az akadályverseny feladat a 
KMCSSZ-ben nagyon divatos) 

 
Különféle népi játékok: 
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révészlegény   
Adj király katonát… 

 Lóra csikós lóra - Marinyával 

A táborban az ebéd egy gulyáságyúban készült.   
a képen Glaser Heidi kanadai és Szebeni Gábor pincehelyi vezetık láthatók 

   Tábori mise. 
A kép bal szélén Dóri, Patti és Zsófi látható. 
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 Ili és Miri építkezés közben 
 

A Főzfa ırs, ami egy alkalmi tábori ırs volt   
 

  a Hortobágyon 
XY, ZW, Anikó, mögötte Kinga, majd Zsófi, Patti és Dóri 
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Patti, Anikó és a ’Peanut butter’ szendvicsek   
 
 

meseerdı  
A képen a jelmez ellenére felismerhetı a bal szélen Dóri, Anikó, Zsófi a jobb szélen pedig 

Patti és Kinga. 
És végül utazás hazafelé…  

 
(A kép alapján úgy tőnik, hogy a társaság, vagy egy része hajóval jött haza…) 

Balról a második alvó alak Zsuzsi, a bal felsı sarokban pedig Sári és Emıke ül szemben, 
mögöttük Zsófi bóbiskol, mellette háttal Kinga ül. 
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A tábort megelızıen 1992.július 6-20. között Csilla és Vicúr részt vett a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség 50/A cserkész segédtiszti és cserkésztiszti táborában Gödöllın, és egy füst 
alatt cserkészsegédtiszti és tiszti képesítést szereztek. E miatt késve érkeztek a táborba. A 
táborról Vicúr ezeket írta a naplójába (1993.07.19.): 

 
„Csillával két nap késéssel mentünk le vizsgáink miatt a tiszaörvényi cserkésztáborba. 

Örültünk, hogy végre kipihenjük a vizsgaidıszak fáradalmait, de pihenésrıl szó sem volt. 
Segédtisztként az elsı táborunk volt, mindennap hajnali 2 óra tájban feküdtünk le a vezetıi 
megbeszélések után.  A 100 fıs tábor szervezettségére jellemzı volt, hogy a vasútállomáson 
nem várt minket senki.  Gyalog indultunk el az ismeretlenbe. Sikerült lestoppolnunk egy 
anyukát, akinek a cserkészfia épp a Tiszaparton táborozott, így ı elvit minket a Tisza 
árterében lévı táborhelyre.  Megérkezésünkkor persze kaptunk a fejünkre Samu bától, hogy 
micsoda erkölcstelen dolog a stoppolás.  

Ezt követıen szembesültünk azzal, hogy a táborban összevegyítették az ırsöket. 
Rózsákból néhány kanadai magyarral kibıvítve Főszál ırs lett Kritya vezetésével, mert mi 
ugye segédtisztként vettünk részt a tábori mindennapokban. Volt bonyodalom bıven, mert 
Rózsák nem értették, miért lett pont Kritya a vezetı, és miért is lettek ık Főszál ırs. 
Csatakiáltásuk is ezt választották: „Rózsa, rózsa bazsarózsa nincsen főszál csak a Rózsa!” 
Egyik jellegzetes kanadai főszál volt Zsuzsi, akit csak „Bozót harcosnak” hívtunk. Lány létére 
military szerelésbe pompázott, a számháborúra még fekete csíkokat is festett az arcára! Nem 
volt komplett a csaj!  

A tábor másik érdekes személyisége Márton Feri volt. İ vezette be a fecske fürdıgatya 
+ cserkésznyakkendı viseletet zászló fel- és levonáskor. „Vizi táborban vagyunk, vagy 
nem?”- kérdezte, mikor valaki szóvá tette.  Sokan voltunk, sok felıl jöttünk. Mások voltak a 
szokásaink. Másképp énekeltük például a Himnuszt is.  Mi magyarországiak a „Hozz reá víg 
esztendıt..” fordulat mellett tartottunk ki Tóth Laci (Balu bá) vezetésével, a kanadaiak 
Jánosbá vezetésével a „Ho-oz rá víg esztendıt..” hajlítás mellett érveltek.  (A lényeg, hogy a 
víg-ben egyetértettek, és irigykedtek, hogy én (Vigh Viktória) mindkét változatban szerepelek.) 
Ilyen jellegő viták folytak hajnalig.  

A másik neuralgikus pont a reggeli volt. Megkenjük-e elıre a mogyorókrémes lekváros 
kenyereket (a „ peanut butter” elmaradhatatlan volt reggelente)  vagy bízzuk a gyerekekre.  
Kipróbáltuk így is, úgy is.  A legnehezebb volt  napostisztként végig vezényelni egy napot.  
Állandóak voltak a csúszások, hála Márton Ferinek, aki a napirendre fittyet hányva, 
csónakázni vitte el a gyerekeket, amikor kedve szottyant. Az esték tábortőzzel teltek. 
Kegyetlenek voltak, hála a sok százezres szúnyoginváziónak! Csíptek mindenkit, aki be volt 
kenve, és aki nem volt bekenve a különleges kanadai szúnyogriasztó krémmel.  Az utolsó este 
megható volt. A búcsú jegyében telt, sokan sírtunk, és megfogadtuk, hogy még találkozunk! 
Glaser János bá írt egy verset az alkalomra „Búcsútábortőz ”címmel, így szólt:  

 
Tisza partján lobog a láng 
A tábor utolsó tüzének lángja. 
Vén főzek alatt, sátrak között 
Még a nóka, még a nóta járja.  
 
A Tisza locsogó hulláma még a múltról fecseg, 
Törökrıl, tatárról, 
Honfoglaló csatáról, 
A Sírról, melyet örvény rejteget 
S melynek ásóit is takarja… 
 



 21

Szívünkben a jövı sejtet 
Homályos képeket, 
S biztos csak az, 
Hogy soha sem ülünk így egybe már, 
Mert Téged, Testvér 
Más város, 
           más otthon,  
           más jövı vár 
Mint engemet.  
 
Nézd, lohad a tőz, 
Lángja már nem csap az égre, 
Rıt parazsa hunyorog, 
Nemsokára vége 
A gyönyörő álomnak, 
S holnapra mi marad? 
A hajnal hideg fénye 
Lelkedben is csak  
A kiábrándulás szürke hamuját  
Látja majd?  
 
Vagy viszed- 
      vagy visszük 
Az izzó parazsat, 
Az ideált, 
      A Törvényt 
A szeretet melegét,  
     A  Szolgálat lelkét, 
Hogy zsarátnokként  
Szerte a világban  
Apró lángokat gyújtsunk, 
Fényt adót, ahol úr a sötét, 
A győlölet, a közöny hidegét 
Szeretetté hevítı testvér-tüzeket? 
 
Gyere, alakítsuk meg a szeretet körét! 
Add a kezed, fogd meg az övét, 
Szorosan, keményen, 
S a búcsú könnyén át 
Nézd a tőz parazsát, 
Lásn meg benne a szívemet 
És én a tiedet. 
Ne gondold, hogy vége, 
De tudd, hogy a világ reménye, 
A holnapnak fénye, 
Váll a vállhoz, 
     Kéz a kézben, 
          Együtt 
            Mi vagyunk!                          

Glaser János 1993. július 12.” 
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Rózsa ırs 1993 ıszétıl ırsi naplót vezetett, melybe megörökítette a csapat és az ırs 
fontosabb eseményeit. E naplóból, mint hiteles forrásból idézzük:  

 
„1993. nov. 20-21: Szent Erzsébet ünnepély, melyen vendégül láttuk a pincehelyieket és 

az unitárius csapat tagjait. Újdonságként meghívtuk a Dabas-sári cserkészeket is, akik 
busszal érkeztek és csak estig maradtak. A városligetben akadályversenyt szerveztünk, 
melynek egy telefonszám volt a megfejtése. A Szent Erzsébet ünnepséget a Csaba királyfi 
cserkészcsapat Budaörsi úti  csapatotthonában tartottuk.  Az ünnepi menü zsíros kenyér volt 
teával. A Szent Erzsébet totót persze nem Rózsa ırs nyerte. A „száraztábortőzön is égünk mint 
a gyertya” - ahogy Marinya találóan megfogalmazta. Este skót táncház volt, melynek Balubá 
20.15-kor véget vetett. Másnap a Mátyás templomba ment a csapat misére. Ezt egy mozi 
látogatás követte: a Horizont moziban az Úton haza felé címő filmet néztük meg.  Ezt 
követıen mindenki elindult haza felé…” 

 
1994-ben (június 15-26. között) Alapon táborozott a csapat, viszont ekkorra már három kis 

létszámú ırsre csökkent a létszám: Muskátli, Rózsa és Árvalányhaj ırs. A megszokott 
pincehelyieken kívül a helyi csapat (1402. Szt. Imre Cscs. ) tagjaival együtt élték végig a tábor 
napjait.  

 

 
 

 
 
A tábor keretmeséje –részben a helyszínhez igazodva– a Koppányi aga testamentoma volt. 

Ezt az egyik helyi újságban megjelent cikk szerzıje is kiemelte: 
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A Rózsák említett naplójában ez olvasható a tábor kapcsán: „A táborépítı ırs az 

Árvalányhaj ırs volt, akiktıl csak kis Emıke jött le, úgyhogy Csilla, Vicur Balu bá-ékkal 
építette a tábort.   

A tábor keretmeséje a Koppányi Aga testamentuma volt. A tábor helyszíne az alapi 
elmegyógyintézet elkerített parkja volt. A tábori budikat a helyi TSZ biztosította számunkra. A 
vizet slagon át kaptuk az elmegyógyintézetbıl.  A szolgálatos ırs feladata volt a slag elzárása 
esténként, és kinyitása reggelente. Biztonság kedvéért mindig párosával mentünk, de a 
szomszédjaink inkább kíváncsiskodtak utánunk, mint hogy bántani akartak volna bennünket.   

A tábori mindennapokat a simontornyai strandolások színesítették. Megnéztük a 
„stornyai” várat is. A tábori kaja a szokásostól eltérıen egész jó volt, mert végre nem Balubá 
fızött, hanem Vicur és Csilla.  A legjobb az volt, mikor Rózsa ırs volt a konyhán! Az egyik 
este ırsi fızések voltak, a Rózsák Ham and Eggs-et készítettek.  

Felejthetetlen volt a rohampálya. Az akadályokat Latyak mutatta be. Kúszhattunk, 
szlalomoztunk, lengıkötélen keltünk át egy „szakadék” felett, célba dobtunk, átkeltünk a 
kismedencén, és célba értünk. Aznap délután indultunk portyázni. Természetesen a Rózsa ırs 
eltévedt, így jó késın érkeztünk meg a kijelölt táborhelyre. Fóliás kaját készítettünk, amit 
Marinya és Ili nyersen evett meg, olyan éhesek voltak. A pompás lakoma után befüstölve 
tértünk nyugovóra. Másnap vissza kellett jutnunk Alapra. Az eltévedést úgy védtük ki, hogy  
fıútvonalon poroszkáltunk, míg egy teherautó felvett minket és bevitt a vasútállomásra. 
Visszaérkezve a táborhelyre újabb úti csomagot kaptunk, aminek elmaradhatatlan része volt 
az EXPRESSZ tubusos májkrém. Expressz sebességgel mentünk a stornyai strandra lemosni 
az út porát. Az amúgyis hosszú napot betetézte, hogy Rózsa ırs lett az ırség. Végig 
bóbiskoltuk az éjszakát, míg a „Cukros mogyorócskáim! Mákos virágszálaim! Ébresztı!” 
üvöltésre (by Balubá) fel nem riadtunk.  

Délután ismét ırsi fızés volt, paprikás krumplit fıztünk. Persze nekünk nem jutott 
kolbász! Jellemzı! Szabó Zsuzsiék osztották ilyen igazságosan! Fızés közben ütöttük össze a 
tábortüzi számot, melynek témája a tábori élet volt. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az egész 
tábor legnagyobb égését sikerült produkálnunk. A tábor program másnapi meglepetése a 
tábori akadályverseny volt. Az elsı állomás Gyengénél (Szebeni Gábor doktorúrnál) volt, 
ahol elrejtett kincset kellett megtalálnunk. Másodjára Latyaknál kellett mocsarat járni, aztán 
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Manónál (Tóth Erzsi) kellett logikázni, Balubánál nyilazni kellett (az egész ırs 1-et talált 
célba-sebaj!). A többi állomás felejthetı volt. Estére Balubá fızött mócsingos gulyást, hozzá 
kıpogácsát.  Másnap Kritya és Marinya ıv táborba utaztak el. Megúszták a táborbontást! 
Haza érve megállapítottuk, hogy szokás szerint jól lefáradtunk és jól leamortizálódtunk, de 
azért jó volt…” 

 
Amint a naplórészletben is olvashattuk, ketten, Teberán Mariann (Matinya) és Kövesy 

Krisztina (Kritya) ırsvezetıképzı tábort végeztek. A tábort Hp vezette… 
 
1994. ıszén, stílszerően Szent Erzsébet ünnepén, emlékezett meg a csapat fennállásának 

ötödik évfordulójáról. Erre az alkalomra született meg a csapat jelvénye, melyet Nagylaki András a 
szombathelyi Szily János Cscs. cserkésze készítette. 

 
 
Három újabb idézet a Rózsák naplójából:  
1995. márc. 15. Operaház Bánk bán 4. éve látjuk! Illetve idén nem láttuk, mert a jegy 

szerint: „Errıl a helyrıl a színpad nem látható”- jellemzı. 
 
1995. április 22: Szent György-nap A Cserkészszövetség szervezésében Szent György 

lovagra emlékeztünk a Vár tövében. Elıtte való nap ki kellett takarítanunk a szobor környékét. 
Ki mást kérhettek volna fel, mint a guberálásban már tapasztalt Szent Erzsébet csapatot. 
Másnap ünnepélyes koszorúzás és fogadalom tétel volt. A pincehelyiek közül is néhány újonc 
is fogadalmat tett. Ezelıtt azonban a jelölteknek próbázniuk kellett a cserkészparkban. Kritya, 
Csilla és Vicur is állomások voltak. Nagy örömünkre ekkor keltek ki bébikullancsok, akik 
elleptek bennünket. Marinya és Emıke bá késıbb érkeztek, mert Marinya szaniter5 cserkész 
külön próbát tett. A pincehelyiek is jól elkéstek, mert vasutassztárjk volt. A próbázáson túlesve 
másnap került sor a fogadalomtételre. Misén a Mátyás templomba voltunk. Ezután ahelyett, 
hogy le mentünk volna a Halászbástya lépcsıjén, Csóri (Csordás Imre, a díszegység 
parancsnoka) vezetésével megkerültük a fél várat mire oda értünk a Szent György szoborhoz.  

A szobornál Encz Géza tartott elég unalmas, viszont rövid beszédet. Semmit nem 
hallottunk belıle mikrofon hiányában. Helyette a Halászbástyán zenélı öreg harmonikás 
dalait élveztük. A megemlékezésen külföldi vendégünk is volt, Dean Smith Angliából, 
Northamptonshire-bıl, aki a csapatja roverjeinek szervezett Explorer Belt programot. İt 
egész hétvégén kalauzoltuk a cserkészparkba, elvittük Zánkára, hogy helyet keresünk az 
Explorer Belt (Felfedezık öve) záró programnak. Ez a cserkészprogram a roverek 
önállóságára épül, párokban kell felfedezniük egy idegen országot, közben a választott 

                                                 
5 Így szerepel az eredetiben… ☺ 
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témájuknak megfelelıen feladatokat kell elvégezniük. A projekt végén mindenki beszámol 
arról, hogy mire jutott. Jó lenne, ha egyszer mi is részt vehetnénk egy ilyen explorer belten!  

Ekkor találkoztunk utoljára Tatár Csababával, aki nagyon beteg volt, pajzsmirigy 
rákkal kezelték. Csontvázzá fogyott, de vidám volt, hitt benne, hogy még felgyógyul! Aztán a 
nyáron meghalt.  (szerzı: Csilla) 

 
1995. június 10. Hajókirándulás a Városmajori Plébánia szervezésében: 9-kor 

találkoztunk, és csodák csodájára nem késtünk el! A kirándulás célja Nagymaros volt. Az 
odaúton elmés vetélkedıvel szórakoztattak minket. Megérkezés után rögtön indultunk 
kirándulni! Végig hegynek felfele mentünk, jó fárasztó volt! Visszaérkezés után hirdették a 
vetélkedı eredményét! Rózsa ırs 3. lett. Mivel velünk volt Szalay Rita is, akinek az anyukája 
szervezte a programot, értékes ajándékot kaptunk: az egész ırs közösen egy szál gyertyát! 
Törtük is utána a fejünket, hogyan fogjuk igazságosan elosztani, ezt a komoly ajándékot, de 
végül úgy döntöttünk, az ırsi karácsonyig tartalékoljuk, és ott fogjuk meggyújtani.  

 A program szentmisével zárult, majd indultunk haza. Fáradtan csorogtunk lefele a 
Dunán, miközben a „Kis templomos lovagok” zenéltek. (szerzı: Marinya) 

 
1995-ben a sárközi tábor következett Decs falu tájházában szokás szerint a pincehelyi és a 

Bazilika-béli csapat tagjaival együtt. Rajtuk kívül az alapi, sárbogárdi és tamási cserkészek 
táboroztak velük.  

 
 

csoportkép a decsi mővelıdési ház elıtt, ami a tábor helyszíne volt 
 

…és egy kevésbé hivatalos a vasútállomáson:  

 
 

Néhány azonosított majori cserkész: Sári, Piri, Anikó, Kata, Enikı, Marinya, Anita és Bárdos 
Anna 
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A helyi sajtót számára ekkor is hírt jelentett a tábor:  

 
 
A Rózsák naplójából idézünk ismét: 
„Együtt táboroztunk: 603. Csaplár Ignác Cserkészcsapattal, Pincehelyrıl, 1402. Szent 

Imre Cserkészcsapattal Alapról és a 344. Szent István Cserkészcsapattal akiknek a 
fenntartójuk  a Bazilika. A pincehelyiek vezetıi Balubá (Tóth László) és lányai: Saci és Erzsi 
(Manó) voltak, továbbá Kaszás László (Kaszi) és Szebeni Gábor. Az alapiakat Kispál György 
vezette, jobb keze Tündi volt (ıv), a 344-esek parancsnoka Csordás Imre volt, ı 2 gyerekkel 
jött: Pityuval és Dinivel továbbá Pityuka papájával: idısebb Matovics Istvánnal, aki 
elválaszthatatlan volt német juhász kutyájától. (vele is aludt a küszöbön). Matovics papa 56-
os üldözött volt, kiverték a fogait a börtönben. Félelmetes látvány volt, el is kereszteltük 
terminátornak.  

A tábor elég viszontagságosan kezdıdött, mivel Sárbogárdon rossz kocsiba szálltunk 
Terminátor utasítására. Sásdon vettük észre, hogy rossz irányba jöttünk, leszálltunk, és 1,5 
óra várakozás után felszálltunk egy Dombóvárra menı buszra.  Onnan Szekszárdra mentünk, 
végül pedig eljutottunk Decsre. Szállásunk a temetı melletti kultúrházban volt a faluban. 
Cserkésztábortól szokatlan módon volt fürdıszoba hideg meleg vízzel, villany is! Mi egy 
padlásszobában aludtunk, fülledt melegben. Az elsı este egy rövid tábortőz volt a kultúrház 
betonozott udvarán. Másnap a tábor egyik fele kirándulni ment a gátra, a másik fele a 
tájházat nézte meg. Itt népi kismesterségeket tanultunk: gyöngyfőzés, csipkeverés, hímzés, 
szövés, agyagozás.  

Ebédelni a szomszédos TSZ-be jártunk. Leggyakrabban slambuc volt ebédre. A kaja 
általában kevés volt, így beiktattunk egy 11. törvényt is: A cserkész ahol tud, eszik. A 
következı nap, ırsönként népi szokásokat mentünk győjteni a faluba. Mi győjtöttünk egy-két 
népdalt. Csütörtökön fürödni mentünk a szekszárdi strandra. Korán kellett kelni, mert a vonat 
8 körül indult. Napszúrást senki se kapott, mert borult idı volt, de mi azért jól éreztük 
magunkat. Délután Szekszárd nevezetességeivel ismerkedünk: Béla térrel, Babits emlékházzal. 
Sietnünk kellett a vonathoz, mert Emıke bá szavait idézve: „Nincs váró vonat, csak váró 
terem!” Így persze mi vártunk több mint fél órát a vonatra. Haza érve a TSZ-be mentünk 
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vacsorázni. A kaja nagyon fini volt: frankfurti leves, palacsintával! Bıségesen jutott 
mindenkinek, mert 60-an voltunk, és mindenki legalább 8 palacsintát ehetett!  

A vacsi után következett a tábortőz. Vendégül láttuk a falu elıjáróit. Csóri különleges 
módon gyújtott tüzet: egy fáklya siklott végig egy kötélen és landolt a tőztérben, úgy 
lobbantotta be a fát. Nem gondoltuk, hogy összejön neki, de sikerült! Másnap sárközi 
ruhapróba volt! Mindenki felöltözhetett sárközi viseletbe, és fotó is készült rólunk. Ezzel el is 
telt a délelıtt. Délután egy néni tartott néprajzi elıadást, amit mi buzgón jegyzeteltünk. 
Másnap szentmise amit Latyak (Gyuri atya) tartott. Élıben közvetítette a decsi TV! A misérıl 
haza érve csomagoltunk, majd szomorú búcsút vettünk a tájháztól és indultunk haza. 
(lejegyezte: Marinya, Ili, Miri)” 

 
 
Ez a tábor fordulópontot jelentett a csapat életében. Az idıközben felnıtt vezetık (Harmann 

Csilla, Vígh Viktória, Szabó Zsuzsi) egyre kevésbé találták meg hangot a többi csapat, náluk 
lényegesen idısebb vezetıivel, és érdemben felmerült az önálló, vagy más keretekben 
megszervezett, tábor ötlete.  

Ettıl függetlenül és minderrıl nem tudva, a vezetıváltáson átesett fiúcsapat is elkezdte 
keresni a kapcsolatot a lánycsapattal, amit ösztönzött az is, hogy a „mértékadó” majori szülık közül 
többen egyértelmően megfogalmazták, hogy jobban örülnének, ha a két csapat szorosabban 
együttmőködne, és a gyerekeik azonos keretek között, hasonló programban részesülnének. Így 
merült fel az elsı közös táborozás ötlete, amely végül az Aggteleki-karszt területén, Szinpetri 
mellett, a Bolyamér-forrásnál megtartott tábor képében realizálódott 1996. júliusában.  

Ennek szervezését, vezetését Pásztor Emıke átengedte a fiatalabbaknak, és nem is látogatott 
el a táborba. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy a jubileumi év kapcsán inkább a korábbi keretek 
között szeretett volna táborozni, amire a „fiatalok” határozott nemet mondtak. A konfliktust végül 
sikerült békésen feloldani, de Pásztor Emıke az év szeptembere során a csapat vezetését hivatalosan 
is átadta Harmann Csillának. Ez egy új korszak kezdetét jelenti a csapat életében. Pásztor Emıke a 
késıbbiekben érdemben nem vett részt a csapat életében, sıt a kapcsolatot is hagyta kihülni. 

 
Nagyon sajátos eleme a csapattörténetnek, hogy miközben ezek történtek, megjelent egy 

hosszabb, fél oldalas cikk a Hegyvidék címő XII. kerületi újságban a csapatról. Régi képekkel, szép 
jelenrıl beszélve… 

 
 
Az elsı érdemi közös program elıtt volt még egy utolsó tisztán leány akció, melyrıl így 

számolt be Vicúr a Rózsa-naplóban: 
 
„1995. október 22-23. Szüreti bál Dunaföldváron 6-an mentünk a csapatból: Marinya, 

Kritya, Vicur, Anikó, Zsófi és Szabó Zsuzsi. Senki nem jött elénk a buszállomásra, így magunk 
indultunk Szasza (Szabó Ildi) a vendéglátónk megkeresésére. Útba igazítást kértünk a Dobó 
utca felé. Egy helybéli nénike rögtön segített: „Csak menjünk egyenesen végig a betonyon!” 
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Hamar rá is találtunk Szabó Ágira, Szasza nıvérére. Meghívott minket egy csárdába pörkölt 
ebédre. Utána a mővházhoz mentünk, ahol három lovaskocsi is várt ránk. Két órán át 
kocsikáztunk a földvári szılıkben. A kocsis idegenvezetıként mesélt: „Ez itt a nagyapán 
földje volt” No meg ez is itt! Csillag, Móni, neeee!”  

A kocsis az út végén mindenkit meghívott egy kólára a bölcskei kocsmába! Kólázás után 
a földvári vár maradványait néztük meg. Ezután a mővházba mentünk, ahol  Szabó Ágika 
szervezésében vetélkedtünk. Lopótökkel bort szívtunk, lisztet fújtunk egy csoki megtalálása 
érdekében, gyufás dobozt adtunk orról orra. A vetélkedıt lábszépség verseny zárt. Sok nevetés 
után ültünk vacsorához. Szendvicset, sütit ettünk, almaszörpöt ittunk. Este táncházba mentünk, 
amit a 3. Szabólány: Reni vezetett. Szokás szerint több lány volt, mint fiú, így mi Krityával két 
kiscserkésszel táncoltunk. Nagy élmény volt.  

A táncház utáni cserkészdiszkót már hanyagoltuk. Anikó és Zsófi maradtak ropni a 
parketten! Másnap fahéjas teával kezdtük a napot, jól bereggeliztük az elızı napi 
szendvicseket, majd a délelıtti busszal elindultunk haza.” 
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Új utakon… 
 
Az elsı közös majori tábortól kezdıdıen a csapat mindennapi élete lassan, de biztosan 

összefonódott a fiúcsapat életével. Persze ez nem ment zökkenık nélkül. De lassacskán azért 
beletanultunk az együttmőködésbe… 

 
A Rózsák naplójában ezúttal Csilla írt az elsı közös programról. Eképpen: 
„1996. február 3-4: Téli portya a Zrínyi Miklós Cscs-tal A Batthyány térrıl hajnali ¾ 7-

kor indultunk Dömös felé. A fiú csapatot Teberán Gyuri, Karesz, Balu, Áron, Kristóf és HP 
képviselte, mi lányok 3-an voltunk: Marinya, Vicur és Csilla. Dömösre érkezve a plébánián 
pakoltunk le. Ezután indultunk a Szıke forrás völgyén át a jégpáncéllal borított Rám-
szakadékba. Szerencsére a kapaszkodó láncok nem voltak eljegesedve, de minden más igen! A 
fı segítı Hp volt. Utolsónak Vicur és Csilla maradt a szikla alján, így fennállt a veszély, hogy 
az egész társaság ránk zuhan. De szerencsére ezt megúsztuk! Valahogy felkanalaztuk 
magunkat a szakadékon, hol egy kis esıházban pihentünk meg. Marinya kakaós csigáját 
eszegettük, és Csilla limonádéját iszogattuk. Továbbindultunk, menet közben hócsatáztunk. 
Találkoztunk favágókkal is, akiknek tüzénél megmelegedtünk.  

Mire feljutottunk a Dobogókıre, jól kimelegedtünk. Itt szétvált a fiú és a lány csapat. A 
fiúk tovább mentek a Prédikálószékre, mi lányok leereszkedtünk Dömösre. Kicsit -szokás 
szerint- eltévedtünk, de végül épségben leértünk. Begyőjtöttük a plébánia kulcsát, ittunk egy jó 
teát, megszabadultunk vizes cuccainktól, jól átmelegedtünk. Este fél 6-ra misére mentünk, 
amit régi jó ismerısünk: Beer Miklós atya tartott.  

Mise után vacsiztunk, majd honfoglaláskori Mindent vagy semmit vetélkedı következett. 
Vágó Isván mi voltunk Csilla és Vicur, Mártika Hp volt. Kér és Keszi törzsek vetélkedését 
végül Kérék nyerték (Marinya, Kristóf és Áron) jutalmuk egy csomag datolya volt. Vetélkedı 
után minitáncház volt. A talpalávalót Baluék magnója szolgáltatta. Mezıségit gyakoroltuk. 
Közben befutott Tomi is, aki a konyhába a gázon felejtette a babkonzervét, ami váratlanul 
felrobbant és mindent beterített! Élmény volt feltakarítani. Másnap mi lányok megpróbáltunk 
befőteni, ami nem sikerült, viszont zseniálisan összefüstöltünk mindent. Reggeli után 
kimentünk a Duna jegére csúszkálni. 11 kor felszálltunk a buszra és haza indultunk. Szép volt, 
jó volt, de hideg volt!” 

 
Ekkor született meg a húsvéti locsolkodás és az ezt megelızı –természetesen csak lányoknak 

szervezett– közös tojásfestés szokása. 
 

  Lilla, V. Kinga, Vicúr, Zsák, Marinya 
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V. Kinga, Vicúr, Zsák, Marinya, Anna, Fruzsi, Annamari, Dóri, Katinka, Patti, Lilla 
 
 

 
 

és a locsolók akció közben (éppen Brückneréknél): Dóri (már száraz ruhába öltözve), Thomasz, 
Balu, Kristóf, Handris, Kopor, Karesz, Norbi, Tiha vagy Áron, Hp és Pufi 

 
 
1997. nyarán került sor a csapat 

legnagyobb külföldi vállalkozására: nagyobb 
létszámú küldöttség Angliában járt a 
Chiphenam-i cserkészekkel közösen megtartott 
táborozáson, ahol –többek között–  felkeresték 
a legendás Brownsea-szigetet is. 

 
 
 

 
És persze sok egyéb fontos helyet is… 

London, BiPi House    
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  magyar táncelıadás 
 

A tábor résztvevıi voltak Zsófi, Kata, Vicúr, Kinga, Sztrilich Vera, Anikó, Marinya, Miri, 
Csilla, Kritya és Ili. 

 
A Temze parton Longridge-ben változatos volt a program. Volt benne… 

…kajakozás  és falmászás,  
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…nomeg vitorlázás…  
 

 …de azért az evésre is jutott (egy kevés) idı… 
 
 
És természetesen megnézhették az addig csak képeskönyvekbıl ismert nevezetességeket: 
 

a Dowing street 10-et…  
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…az Awesbury köveket…  

…és természetesen Stonehenge-t is. 
 

…és Zsófi megetethette a Trafalgar square galambjait… 

 
 
A már sokat idézett Rózsa-naplóban ezt olvashatjuk az útról: 
„Indulás: 07.27-én Ferihegyrıl repülıvel Londonba. A 2 óra 20 perces út alatt 

elfogyasztottuk a reggelit: felvágottat, salátát, vajat, süteményt. A leszállás alatt láttuk a 
Temze torkolatát, Dover fehér szikláit. Londonban Roy várt bennünket Eddie-vel és egy 14 fıs 
minibusszal, és elvittek minket a longridge-i táborhelyünkre. Sokat énekeltünk, a végén 
megérkeztünk egy hivatalos angol táborhelyre, ami leginkább egy kempingre hasonlított. 
Beköltöztünk sátrainkba, melyek felett egy autópálya húzódott. Löncs után bementünk a közeli 
városba: Marlowba. Itt meglepve láttuk viszont a Lánchidat. Ezt Robert Clark építette, és a mi 
Lánchídunk kicsinyített elıképe. A High streeten végig sétálva egy sportpályához jutottunk, 
ahol krikett-meccset néztünk. Érdekes volt, de nem túl izgalmas. A vacsi milánói volt. Az 
ismerkedı tábortőzön megismertük Roy csapatának képviselıit: Andew-t, (Roy fiát), Danielt, 
Patricket, Darent, és kis Andrew-t. Angol és magyar cserkészjátékokat játszottunk.  
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Másnap angol reggelivel indítottunk: gabonapehely tejjel, babos szalonna, lekváros 
kenyér, tea. A zászlófelvonás reggeli közben zajlott, amit egy vizicserkész vezényelt. Sípolt, 
felálltunk, majd felvonták a zászlót, leültünk és folytattuk a reggelit.  Ima nem volt, mert itt 
mindenki magában rendezi ezeket a lelki dolgokat. Furcsa volt az egész. Délelıtt marlowi 
helytörténeti vetélkedın voltunk Csilla  szervezésében. Ebéd után vitorlázni mentünk a közeli 
Temze holtághoz. Jó szelünk volt. Este felé megtanítottuk az angolokat métázni. Nagyon 
népszerő volt a körükben. Este bekakaóztunk, és mentünk aludni az autópálya monoton 
zsongásának zenéjére. Másnap magyar reggeli volt. Kenyér sonka sajt, vaj, lekvár, paprika, 
nutella és tea.  Szemétszedés után Birham nevő kisvárosba mentünk.  

Megismertük az iskolát, a templomot, a temetıt és a kocsmát. A templomkertbe 
napoztunk. Ebéd után újra vitorlázás, majd magyar vacsorakészítés. Paprikás krumplit 
készítettünk, a desszert palacsinta volt. Este magyar táncház volt, Anikó vezette, jól sikerült. 
Kb. ugyanannyi lány volt, mint fiú. Másnap délelıtt volt a vizisport. Most kajakozás. Vera az 
utolsó száraz ruháiban ez elején belefordult a vízbe. De ez még csak a kezdett volt. Haladó 
szinő vizisportolók révén az oktatónk Richard különbözı feladatokat adott. Álljunk fel a 
hajóinkkal egy sorba, majd mindenki mutatkozzon be, sétáljon végig a hajók orrán és fogjon 
kezet Richarddal. Ez többünknek nem sikerült és folyóba kötöttünk ki. A vizes délelıtt után 
kellemes angol ebéd következett: saláta, szendvics. A délután a lövészet jegyében telt. 
Légpuskával kellett a céltáblát eltalálnunk. Nem volt könnyő.  

Este BBQ-t csinált Andrew. Kívül szenes, belül nyers volt. Alternatív kajaként mi 
készítettünk egy szalonnás hagymás saslikot, és végre jól laktunk. Ezután az 5.th Dunstable 
Cserkészcsapat hívott tábortőzre minket. Hát ez nagyon más volt, mint egy magyar tábortőz. 
Parttalan ökörködés jellemezte. Papírrepülıt dobáltak vele, ad hoc énekelgettek, kiáltoztak, 
ami éppen eszükbe jutott. Augusztus 1. napján Londonba mentünk. A marlowi vonat vezetıje 
sztrájkolt, így taxival a szomszédos Maidenheadbe vittek minket, ahonnan bevonatoztunk 
Londonba. Elıször a Bi-Pi házba mentünk, ahol megnéztük a cserkészkiállítást. A 
Buckingham palota elıtt készítettünk pár jó képet. A Green parkba ebédeltünk (Chips-et), 
majd tovább gyalogoltunk a Trafalar térre, ahol etettük a galambokat. Összeismerkedtünk 
holland cserkészekkel.  

A délután hátralevı részében a Westminster apátsághoz sétáltunk, megnéztük a Big Bent 
és a parlamentet. Cserkészegyenruhánk belépı volt a Downing street 10 elé, ahol az angol 
miniszterelnök ablaka alatt fényképezkedtünk. A vacsit egy Mc. Donaldsban költöttük el. 
Sietve visszatértünk a pályaudvarra, ahonnan több átszállás után hazaértünk. Egy bögre leves 
után nyugovóra tértünk. Másnap a falmászás rejtelmeit kóstolgattuk. Urbán Zsófi volt a 
legügyesebb! Másnap összecsomagoltunk, és Chippenhamba utaztunk. Itt családokhoz 
helyeztek el bennünket. Ili és Vera Newtonékhoz kerültek, így ık lettek a Newton girls! Kritya 
Danielhez került, Marinya és Miri Calne-be, Csilla és Vicur Royékhoz. Chippenhamból 
kirándulgattunk Sailsburybe, Bathba, Stonehehgebe, Aveburybe.  

Jártunk Brownsea szigetén, ahol 1908-ben az elsı cserkésztábor volt. Colernben 
búcsúbált tartottak a tiszteletünkre, ahol elıadtuk a karikázót. Utolsó este minden 
vendéglátónknál szerenádot adtunk. Másnap könnyes búcsút vettünk, és indultunk haza.” 

 
A késıbbiekben a Rózsa ırs tagjainak volt még három külföldi portyája 1998. július 25-29 

között Prágában, egy évre rá (1999. június 20-25.) Krakkóban, majd esztendı teltével (2000. 
július 17-23.) Erdélyben jártak. Ezeket az utakat már önjáróan szervezték, a csapat akkori  
vezetıinek tudta nélkül, és saját (cserkész)baráti körükbıl verbuválódott társakkal bıvült szép 
lassan a kör… Az ırs további életére az egymást követı esküvık, majd keresztelık, és 
babázós együttlétek lett egyre inkább a jellemzı – az élet rendjének megfelelıen… 
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A két majori csapat közötti együttmőködés további fontos mérföldköve volt, amikor 1998. 
február elején, egy hideg éjszakán az elsı Tulkok királyréti beavatása során Brückner Anikó ıv. Ü-
nı néven a csorda tagjává vált, így a vezetıi ırs már az indulás pillanatában közössé vált… 

 
Közben (1994) megszületett sok év után az elsı igazi, újoncokból álló ırs is a csapatban. 

Ennek vezetését frissen végzett ırsvezetıként Brückner Anikó vállalta. Így gazdagodott a csapat a 
Nárciszokkal. A Nárcisz ırs teljes tagságát ık alkották: Brückner Anikó, Opor Ágota, 
Gurszky Adrienn, Mozsáry Zsuzsanna, Révész Anita, Bárdos Anna, Jakab Éva, Jakab Mária, 
Haraszti Enikı, Szegi Hanna. 

 

 
 

Anikó, Zsuzsi, Ágota, Andi, Anita (2003-ban) 
 
És a folytatás sem maradt el! Hamarosan (1996) megkezdte munkáját (Brückner) Dóri 

vezetésével a Menta ırs. İket követte (1997-ben) a Mandula ırs Patti (Körmendi Patrícia), 
valamint a Kankalin ırs Marinya (Teberán Mariann) vezetésével. Érdekesen alakult a 
munkájukhoz szükséges tudás és képesítés megszerzése: még 1994-ben a Héregen megtartott 
és elég szerény tudást adó ırsvezetıképzést hárman végezeték el: Dóri, Patti és Anikó. A két 
Brückner lány 1995-ben a központi ırsvezetıképzı tábor PUF altáborát is elvégezte, és csak 
ezután vállaltak vezetıi munkát. Marinya szintén e képzés keretében szerezte meg a 
képesítését, de egy másik, az „egri”, altáborban. A következı generációt képviselve Opor 
Ágota 1997-ben szerezte meg az ırsvezetıi képesítést így megalakulhatott a Zuzmó ırs is.  
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Közösen járva a boldogulás ösvényén… 
 
1996-ban elıször mentünk közös táborba a városmajori 205. Zrínyi Miklós 

Cserkészcsapattal, Aggtelek közelébe, a Bolyamér-forráshoz. Ebben a táborban alakult meg a 
"Willy ırs", ami összefogta azon cserkészeket, akik áldozatos munkával kiszabadították Willyt: egy 
hatalmas követ - a készülı lánylatrinából... Willy a tábor végén szerencsésen hazaérkezett, és 
elfoglalta helyét a csapatotthonban.  

 

 
a bolyaméri tábor résztvevıi 

az elsı sorban térdelnek Révész Anita, Anikó, Winkler Marci mellett Évi, XY és Patti. Az állók között 
van balról jobbra haladva: Kingi, Kata,  Dóri, Csilla, Miri, Vicúr, Kritya,  Marinya, Zsuzsi, Ágota 

 
A táborban, mivel a lányok többsége idısebb volt, két altábort alakítottunk ki, és az idısebbek 

altáborát a lányvezetık, a kisebbekét a fiúk irányították. Ez az elvi felosztás a gyakorlatban 
máshogy alakult, mert a programjaink zöme közös volt, és csak pár korosztályi bontású programot 
szerveztünk végül. 

A tábor portyáján a nagyobbak nem kaptak térképet, csak elızı éjjel készült térképvázlatot. 
Ezek használhatóságáról megoszlottak a vélemények, tény ami tény, hogy volt olyan lányırs, ami 
már az elsı falunál eltévedt. Szerencsére arra jártak a Tigrisek, akik a térképüket segítıkészen a 
lányoknak adták. Így ık tévedtek el....  

 
A nyár folyamán páran részt vettek az ópusztaszeri Millecentenáriumi emléktáboron. Ezt 

olvashatjuk errıl a Rózsák naplójában: 
„1996. augusztus 8-21 Ópusztaszer, Kárpát-medence cserkésztestvériség nagytábor 800 

cserkész részvételével. A budai cserkészkerületbıl 30-an voltunk (1926-os, 148-as, 433-as, és 
dömösi cserkészek). A Keszi altáborban együtt táboroztunk erdélyi és román cserkészekkel. Az 
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erdélyiek hangyaként mindent begyőjtöttek. A románok lusták voltak és értetlenek, de a tábor 
végére egész sokat fejlıdtek, és a vezetıség román tudása is sokat erısödött! A tábor nagy 
részében programjegyes programok voltak. Csilla kis Roszival egész tábor alatt a 
programjegyek igazságos elosztásán dolgoztak6.  

Az altábor parancsnoka a 148-asoktól Muhi Mátyás volt. A Rózsa ırs egyfolytában Tóth 
Zolihoz járt népdaltanulásra. Én (Vicur) csak egy programra: a bélyegkiállításra jutottam el. 
A napjaim folytonos rohangálással és szervezkedéssel teltek. A fızést Tibi bá, egy erdélyi 
cserkész menedzselte. A kaja katasztrófális volt, amit az alapanyagoknak is köszönhettünk. 
Egyik ebédre: sárgarépát kaptunk, tésztát, kakaóval és töpörtyővel. Mit lehet ebbıl fızni? Hát 
nem sokat! Majd mindennap kakaós tészta volt.  

A tábor lelki életére igazán nem lehetett panasz. Velünk táborozott Beer Miklós, 
meghívtuk elıadásra Török atyát. Minden második nap mise volt, amit Gyulai Endre tartott, 
köszönhetıen annak, hogy a tábor idejére esett Nagyboldogasszony ünnepe, aug. 20-a és még 
egy-két vasárnap is! Összességében sok szervezetlenség, de sok élmény jellemezte ezt a tábort. 
Tanulságos volt.” 

 
Az év téli táborában (karácsony és szilveszter között, Farkasgödör, a Bükk szívében) kemény 

megpróbáltatások érték a csapat portyán részt vett tagjait: a kirándulásokat –12 ºC-ban tartottuk. Az 
éjszakai hımérséklet –20 ºC körüli volt, aminek súlyos következményeként reggelente a forrást fel 
kellett törni... És éjjel az ajtó is befagyott… Így amikor éjjel az egyik ifjú menta igencsak ki szeretett 
volna menni, nem tudta kinyitni az ajtót. Erre felkeltette az ırsvezetıjét. Dóri azt gondolva, hogy 
bezártuk az ajtót, megkereste a hálózsákkupacok között Balut7. Aki az intenzív rázogatás ellenére 
sem ébredt fel teljesen, így az „Add ide a kulcsot!” felszólításra a „Majd ki fog nıni!” nem egészen 
adekvát választ adta, és visszafeküdt… 

 
1997 májusának elején a Nagybörzsönyben és környékén zajlott a próbázás és este a Szent 

István templomban tartottuk a fogadalmtételt a fiúkkal közösen. Közben volt egy meglehetısen 
emlékeztes kalandunk: Flóri (Menta ırs) az egyik útjelet nem vette észre, és a közeli állomás 
vezetıje sem volt szemfüles, így Flóri szép békésen felsétált a Nagy-Hideg-hegy tetejére. Itt a 
turistaházban némi feltőnést keltett a maga 11 évével és egyedüllétével. Szóba elegyedtek vele, 
majd kibarchobázták, hogy csakis Nagybörzsönybıl jöhetett, mert Flóri persze nem emlékezett a 
település nevére. Legott letelefonáltak a faluba, és megkértek valakit, hogy szóljon be a plébániáról, 
hogy valami nem stimmel… Így is lett, így Hp minden létezı rekordot megdöntve, háromnegyed 
óra alatt felrohant a Nagy-Hideg-hegy tetejére, és turistaházban kért egy kólát, egy pohár 
ásványvízet, két sportszeletet és egy elveszett kislány… 

 
1997 nyarán az egész évi összehangolt munka után közös táborunkat Gyöngyössolymos 

mellett, a Karos-hídi tisztáson tartottuk a fiúkkal. A mecseki vándortáborban Ágota képviselt 
minket, amelynek keretében meglátogattunk hat együtt táborozó ismerıs csapatot Mánfán 
(Kerekasztal Nagytábor - KANT). A nyár végén a délvidéki testvércsapatainkkal közös tábort 
tartottunk, a Budapest-Ady-ligeti Cserkészparkban. 

 
A következı év (1998) elején, januárban, Tóthfaluban regösnapot tartottunk a 

testvércsapatainknak. A VÁRREG-re járva fogant meg bennük a gondolat, és segítségünket kérték, 
így Balu, Hp, Karesz és Zsák segített a szervezésében és a program vezetésében. 

 

                                                 
6  Késıbb össze is házasodtak…. 
7 Solymosi Balázs st. csapatbeli megszólítása 
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1998 májusában a próbázást Dömös határban rendeztük, míg a fogadalomtételt az Árpád-kor 
történetébıl ismert apátság romjainál, a helyreállított altemplomban tartottuk meg. Ekkor tettek 
fogadalmat a Mandula és Kankalin ırs tagjai. 

 

  
 
Nyáron a cserkészkorosztállyal Döbröntére mentünk táborozni, ahol a fiúk már voltak a 

Vadkan Jamboree alkalmából. A táborunkban már az elsı napon teljesen elázott az ırsök többsége, 
és az esıs idıszak jellemezte a tábor minden napját. Szerencsénkre az utolsó napra kisütött a nap, 
így a tábort lezáró lovagi tornát már gyönyörő idıben vívhattuk meg. Ez az elsı olyan 
cserkésztáborunk volt, ahol a "nagyok" (15 év felettiek) nem vettek részt a tábor teljes idején, hanem 
mozgótábor során az utolsó 2 napra érkeztek meg. 

 
A nagyoknak szólt a nyár közepén a vándortábor. Ezen azok vehettek részt akik májusban 

megszerezték a vándorok szürke nyakkendıjét (Szó Kinga, Hp, Kopor és Balu), ezért ık vágtak 
neki a tábornak. Sajnos a táborból Hp-nak idı elıtt haza kellett mennie, mert a kerékpárküllıi 
megfogyatkoztak... Ebben a táborban látogatást tettünk a 293. Szent Kapisztrán Cserkészcsapatnál 
is, akik kedves vacsorával vendégeltek meg minket. 

Augusztusban Dóri vezetésével a hobbycserkészek szerveztek maguknak egy víztúrát a 
Dunán. 

A nyár utolsó megmozdulásaként a vezetıinknek felajánlott túra következett, ahol autóval 
körutazást tettünk Nyugat-Európában. Ezen Brückner Dóra, Halmi Erzsébet és Urbán Zsófi ıv-k, a 
fiúk közül pedig Balu, Hp, Karesz és Kopor vettek részt. A vázlatos útvonalunk a következı volt: 
Budapest – Graz – Klagenfurt – Innsbruck – Zürich – Chateau Chillon – Basel – Stassburg – Ulm – 
Passau – Bécs.  

 
Az októberi teljesítménytúrát ismét mi majoriak szerveztük közösen. A túrán kb. 350 fı vett 

részt.  
Szeptembertıl komolyan készültünk a Hegyvidéki Cserkészkörzet nagy mősorára, a 

CSERKESTre, amire november 7-én került sor a MOM Mővelıdési Házában. Ezen a mősoron a 
kiállításszervezést végeztük, illetve a mősorban is felléptek közülünk többen (Karesz és Tiha8 
vezetésével néptáncot roptunk a színpadon). A Hegyvidék újság cikkben emlékezett meg a 
rendezvényrıl. A cikkben szereplı fotókon a csapatunk által készített XII. kerület térkép is 
szerepelt, amin a kerület csapatait tőntette fel Zsák9. 

A kiállítás is jól sikerült, a lebontása még jobban. Olyannyira, hogy a Tegzes Boritól 
kölcsönkapott jelvények két évvel késıbb kerültek elı… Akkor is véletlenül… 

November 28-án került sor ismét a VÁRREG megrendezésre. Az esti táncház elıtti nyitótánc 
mezıségi volt, amit Karesz tanított be nekünk. 

                                                 
8  Csókay György csapatbeli megszólítása. 
9  Halmi Erzsébet beceneve körünkben. 
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Ennek az évnek az ıszén merült fel elıször egyszeri ötletként, majd rendszeres programmá 

válóan, a nagyok (a vándorok és hobbyk) karitatív munkája. Végül heti rendszerességgel jártak a 
János kórházba segíteni a magatehetetlen betegek fürdetésében. A lelkesedés jó három évig kitartott. 

December 6-án a csapatmise után alakult meg hivatalosan a nagyoknak és a vezetıknek szóló 
imaközösségünk, aminek Vonyisz10 lett a vezetıje. Egy héttel késıbb ismét Tulokavatásra került 
sor, ezért elutaztunk egy kedves ismerıs cserkész-lelkészhez, Kállinger Roland atyához majdnem a 
világ végére, Pákára, majd onnan Kiscsehibe. Ahol megkaptuk az imaházat és a parókiát. Így 
december 11-n éjjel újabb két Tulkot avattunk be az ırsbe, Halmi Erzsébetet ıv. (Mú-Zsák) és 
Teberán Mariannát ıv. (Tinı). 

Téli portyánkat a Börzsönyben ejtettük meg, ahol a nagyobbak és a kisebbek közösen 
töltöttek egy estét. Március 13-án ismét mi szerveztük a teljesítménytúrát, aminek közel 600 
résztvevıje akadt.  

 
1999. évi tavaszi táborunkat a Bakonyba szerveztük. A cserkészek a Bakonyszentlászlón 

laktak, míg a nagyok (kószák és vándorok) Zircrıl mentek Csesznekre, a cserkészekkel találkozni. 
Közös ebédünk után a nagyok Gyırött kaptak szállást, majd másnap Pannonhalmát látogatták meg, 
ahol a levéltár különlegességeit is megtekinthették.  

Április 17-n éjjel ismét új tagokat vettünk be a vezetıi csordában. Ennek eredményként az ırs 
tagjai között tisztelhetjük, és joggal hordhatják a nyakkendıgyőrőt: Brückner Dóra ıv. (Mútter), 
Hajós András ıv. (Marhajós), Körmendy Patrícia ıv. (Ka-mú) és Opor Ágota ıv. (Mú-fff-lon).  

Május 1-2-án próbáztattunk és tettek ígéretet vagy fogadalmat az új tagok. Erre Pilisszántón 
került sor, ahol Árva Vince atya adott szállást nekünk. A nagyok segítettek bennünket, hogy a próba 
végén kapjunk enni, majd az idıjárás kegyetlensége miatt zuhogó esıben tettünk fogadalmat. Az 
esı miatt a 15 kcs számára kért házba benyomultunk mindannyian (53 fı). 

Májusban ismét látogatást tettünk bécsi testvércsapatunknál. Kinga és Balu mentek el, de 
ezúttal kerékpárral... Kinga csak egy metálarany mercédeszt próbált darabokra zúzni… 

A városmajori egyházközség hajókirándulásának szervezésébıl ismét kivettük a részünket. 
 
A nyarat a X. Országos Regös Cserkész Táborral kezdtük, Izbégen. Ismét számos vezetınk 

dolgozott, pl. Tiha vezette a legkisebbek altáborát. A regöstábor után indultunk a cserkészekkel és a 
kiscserkészekkel táborozni. A kiscserkészek Bodonyban, a plébánián laktak, míg a cserkészek  
Parádasavár határában a Gilicze-réten ütöttek tábort. Elsı önálló kiscserkésztáborunkat Balu vezette, 
keretmeséjük pedig a Süsü a sárkány volt. A cserkészek táborát sajnos az esı elmosta, ugyanis a 
júliusi nagy esızések (aminek nyomán a területet katasztrófasúlytotta övezetté nyilvánították!) 
minket is érintettek. A sátraink dacoltak az ítéletidıvel és cserkészeinknek nem lett semmi baja, de a 
környék járhatatlanná vált, és a forrás vize is zavarossá lett. A helyzetet jól illusztrálja, hogy az elsı 
nagy vihar után (amikor a békés patakunk 8-10 méter széles folyammá vált…) faluból éjjel kijöttek 
páran megnézni minket, hogy nincs-e valami bajunk… (Ezúton és ismeretlenül is, köszönet nekik 
ezért!) Így a 6. napon a tábor lakói hazajöttek. Így a nagyok sem indulhattak el a cserkésztáborban 
végzıdı mozgótáborukra. A hazaút is bonyolult volt, mert a miskolci fıvonalon is napokig 
szünetelt a vasúti közlekedés, ezért végül a Mátrán és Gyöngyösön keresztül busszal jöttünk haza. 

 
Brückner Dóra ıv. szervezésében került sor a dunai evezıs táborra, ahová kötetlenül mehetett 

mindenki, aki már érettségizett. Ezt követte a vándorok dunántúli kerékpáros túrája, aminek 
keretében meglátogattuk a 293. Szt. Kapisztrán, a 811. Szt. József, az 1030. Néri Szt. Fülöp, a 827. 
Szt. László, a 839. Havasboldogasszony és a 25. Szt. Imre Cserkészcsapatokat, akiknek itt is 
köszönjük szíves vendéglátását és a tihanyi apátságból megcsodálhattuk a napfogyatkozást. 

                                                 
10  Cservenyisz Zoltán beceneve 
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November 6-án este találkoztunk az Árpád-hídi buszpályaudvaron, és részt vettünk egy 
éjszakai portyán, melyet a nagyoknak (kószák és vándorok) szerveztünk. Visegrádtól mentünk el 
Pomázig.  

A VÁRREGet Zsák rendezte. Ez volt az elsı alkalom, amikor a Kistemplom adott otthont a 
rendezvénynek, teljes egészében. 

Az év végén Sopronban töltöttünk három napot, a téli portyán. A portya igazán kultúrált volt: 
a városban, melegvizes zuhannyal és minden civilizációval „megvert” plébánián laktunk. A 
nagyobbakkal közös szilvesztert tartottunk, ahol egyaránt volt társasjáték, tánc, étel-ital és minden, 
mi szem-száj ingere. 

A 2000. év kezdetén az egyházközségben győjtést rendeztünk a délvidéki 
testvércsapatainknak, akiket a NATO bombázott az elızı év tavaszán. Az egyházközség negyed 
millió forintot adott össze erre a célra, amit élelmiszerre és társasjátékokra költöttünk, majd mindezt 
elvittük nekik. Ennek külön kalandja volt, hogy a vámkezelés pénteken 22:30-kor kezdıdött és csak 
hétfın 14:00-kor értünk vissza a magyar állam területére… 

 
Ismét nagy létszámú érdeklıdés övezte a teljesítménytúránkat, így a bevételbıl támogatni 

tudtuk a cserkesz.hu11-t. Így kapunk saját elektronikus levelezési címeket a szerveren. Idıvel itt 
helyeztük el a csapat honlapját is, melyet kezdetben Karesz, majd Hp újabban pedig Norbi 
gondozott és próbál naprakészen tartani (www.cserkesz.hu/205)...  

 
Tavaszi portyánkra Nagyorosziban mentünk, ahol egy borospincét és présházat sikerült 

megszereznünk erre a hétvégére. Április 30-án Martonvásáron próbáztattunk, a Brunszwik-kastély 
parkjában. A vándorok vacsorát fıztek, a kiscserkészek, a cserkészek és a kószák próbáztak. Az 
eredmény viszonylag jó lett, mert a próbázók 80%-ának sikerült a próba. 

Május 7-én tartottuk meg az anyák napi ünnepségünket. 
 
A 2000. év folyamán , pár évi vezetıi munka után –házasságkötése elıtt nem sokkal– Csilla 

átadta a vezetést Zsáknak (Halmi Erzsébet), aki ekkorra megszerezte a segédtiszti képesítést (STVK 
1999). Zsák az ısidıkben, egy a Patrona Hungariae Gimnáziumban tartott ırsvezetıképzés során 
szerezte meg az ırsvezetıi képesítést, és éveken át igazgatta a Muskátli ırsöt. 

 
A nyár elején a kószák ismét gyalogos mozgótáborba indultak, ahol a Vipera és a Nárcisz ırs 

tagjait ismét beavattuk, illetve az ırs vezetıi is megcsinálták az ölyvtoll-próbát. A Börzsönyt 
bejárva jutottunk el Szobról Kemencére, ahol próbáztunk. 

A XI. Országos Regöscserkésztáborban ismét jelentıs számú cserkészünk vett részt, illetve 
vállalt szervezési munkát és vezette a tábort. A tábor után egy nappal a Tulok ırs nyolc tagja 
pihenni indult a vezetıi táborba, Máltára. Két hétig élveztük a máltaiak vendégszeretetét, és 
pihentük ki az éves munkánkat. Bejártuk Málta és Gozo szigetét, és megismerhettük az ötezer éves 
kultúra nyomait és jelenét. 

 
A cserkészek táborát Taron, a Csevice-kútnál tartottuk, pontosan ott, ahol 1990-ben. 

Újdonságunk volt, hogy minden nap kétszer sor került „42,5 percre”, amikor minden ırs valamilyen 
képzımővészeti ágban próbálta ki magát, majd másnap másik ágban alkotott. Így a tábor végére 
elkészült öt mő, melyek mind a kuruc élet egy-egy mozzanatát örökítették meg. A kiscserkészek 
közben Mátraszılıs táboroztak, és élték a vikingek mindennapi életét. 

Augusztusban vonattal Debrecenbe utaztunk, ahonnan kerékpárral indultunk Esztergomba, a 
Millenniumi Emléktáborba (MET2000). Szegedre kerekeztünk elıször, ahol találkoztunk délvidéki 

                                                 
11  Az magyar cserkészek saját szerver-számítógépe, ahol interneten el lehet érni a cserkészetrıl szóló 

anyagokat. 
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cserkésztestvéreinkkel, majd együtt tekertünk fel Budapesten át Esztergomba. Öt nap alatt közel 600 
km-t tettünk meg.  

 
Az elsı rendhagyó vezetéső ırs a majori cserkészek életében a 2000. év ıszén alakult Kivi ırs 

volt. Eleve vegyes kiscserkészırsként kezdte meg pályafutását Babos Fruzsi vezetésével. Alapító 
tagjai voltak: Noémi, Mesó, Bogi, Farkas, Peti. Késıbb csatlakozott hozzájuk Anna és Juli is pár 
hónapra. A nevük is szándékosan lett egzotikus: sikerült egy olyan nevet találniuk, ami egyaránt 
jelent állatot és növényt is… Viszont az együttlét nem bizonyult sokáig mőködıképesnek, így 2002-
ben kétfelé hasadtak: a lányok Pálma ırs néven folytatták az életüket, a fiúk meg a sokkal 
„dögösebb” Skorpió ırs nevet választották. Csakhogy nem volt fiú vezetı hozzájuk… Így (Urbán) 
Zsófi vállalta a vezetésüket. İ viszont egy év után egy németországi ösztöndíjra cserélte el a 
srácokat… Akik viszont így végre fiú ırsvezetıt kaptak Karesz személyében. Persze a 
megpróbáltatásaik ezzel nem értek véget…, de ezt írják meg a fiúk! ☺ 

 
Az év végén minden korosztálynak (a kiscserkészeket kivéve) közös portyát rendeztünk a 

Börzsönyben. Szállásunk a Spartacus kulcsosházban volt. Az elsı nap mindenki medvére vadászott, 
de nem jutottak nyomára. A szállásra térve pihenték volna ki a vadászat fáradalmait de ezen az estén 
a Viperák elrabolták Vén Sast (Hp), az indián törzs fınökét.  

Tavasszal a kószák külön portyát szerveztek Csobánkára. A nagyböjti portyán a böjt és az 
önuralom került elıtérbe, amely mindenkinek segített az elmélyülésbe. Szokás szerint bırig áztunk 
a túra alatt…. A próbázásra nem mentünk messzire, csak a pesthidegkúti vitorlázórepülıtér 
térségébe. A fogadalomtételre pedig a helyreállított Gercse-pusztai  középkori templomban került 
sor. 

  
2001. nyarán ismét egy régi táborhelyünket kerestük fel. A kiscserkészek Magyarpolányban 

tanyáztak, és onnan jártak kirándulni, míg a cserkészek Farkasgyepőn, a Csurgó-kút vízesése mellett 
ütötték fel tipijüket. Az indiánok egész nap ırizték a tüzet, és kemény harcot vívtak a helyi benzines 
paripákon lovaglókkal. A tábor vége felé a nagyobbak révén egy másik indián törzs támadása érte 
ıket, de a békepipa elszívása után a támadók is felverhették tipijeiket, és velük élték napjaikat. 

A nyári vezetıképzı táborban Katinka (PUF altábor) és Zsuzsi (EGOM altábor) szereztek 
ırsvezetıi képesítést. 

 
2001 ıszén kezdte meg pályafutását a 2005. ZMCSCS-ben a Kígyószisz ırs, de nevüket 

néhány hónap múlva Uhu ırs-ra cserélték… Tagjai lelkes, a PaSában12 egy osztályba járó, 
kiscserkészfiúk voltak. Viszont a lelkesedés önmagában kevés lett volna az ırs megszületéséhez, 
mert hadrafogható fiúvezetı nem volt ekkor. Viszont Mozsáry Zsuzsinak akkorra már volt ıv 
képesítése, viszont kiscserkészlány jelentkezı egyáltalán nem volt… Így jött az ötlet: vezesse Zsuzsi 
ıket. A döntést megkönnyített, hogy egyik kisöccse (Dani, alias Dugasz) is a leendı ırs tagjai 
között volt. Zsuzsi azt vállalta, hogy az újonckoruk eléréséig vezeti a srácokat. Ezt végig is csinálta, 
majd átadta az ırsöt az akkor friss ırsvezetıi képesítéssel rendelkezı Csanády Bernátnak. 

 
Az év ıszén a Rablótanyára (Börzsöny hegység, Kóspallag határában) mentünk, a cserkész és 

kósza korosztállyal. Az ıszi Tulok hétvégén csatlakozott a csordához Mozsáry Zsuzsanna (Bú-
kfenc) és Babos Fruzsina (Mú-stár), valamint Ráb Norbi (Múú-ksó). 

 
A téli portyánkat szokatlanul messzire tettük, így felkerestük a déli végeket, a Mecseket. 

Szállásunk Szászvárbányatelep mellett, a Bakancsos kulcsosházban volt. A nagy hóban nem csak 
kirándulni tudtunk, hanem szánkózásra is volt lehetıségünk. Az idısebb cserkészek nagy 

                                                 
12 A Pannonia Sacra Általános Iskola közkelető rövidítése 



 42

megdöbbenésére az egynapi kirándulás buszozással zárult, és hazafelé busszal mentünk. „O mores, 
o tempores!…” A  portyát pécsi városnézéssel zártuk.  
 

 
A tél végén a Tulok ırs Aggtelek környékén 

portyázott. Továbbképeztük magunkat eredetelmélet és  
barlangászás terén, illetve a Baradla-barlangban részt 
vettünk egy speciális túrán (a képen Opor Gergely ıv. a 
Retek-ágban). 

Tavaszi portyára a cserkészek és a kószák közösen 
Szokolyára mentek. A próbázás és a fogadalomtételre 
ezúttal Visegrádon, a Sibrik dombi erıd falainál került sor. 
Eredetileg a komáromi erıdöt terveztük helyszínként, amit 
Zsuzsi elı is készített, de félreértették a kérésünket, és csak 
nappal mozoghattunk volna szabadon az erıdben, estére 
kitessékeltek volna minket.  

 
Így néhány nap alatt Balu átszervezte a helyszínt, minimális hibákkal (a legnagyobb gond a 

nagyon hosszú pálya volt..). Ekkor sikerült elıször megvalósítanunk, Márton atyának köszönhetıen, 
hogy a fogadalomtételhez tábori mise is kapcsolódjon. 

 
A Tulok ırs nyári táborát a Felvidéken, a 

Hernád-áttörésnél tartotta. Csodaszép helyeket 
bejárva múlattuk az idıt, és élveztük egymás 
társaságát, ahol csak vezetık voltunk jelen. 
Meglátogattuk a Dobsinai jégbarlangot is. (A 
képen középütt Ágota és Fruzsi látható) 

Nyári táborunkra, szokatlan módon, a 
Mecsekben került sor (ezt a hegységet eddig 
hanyagoltuk). Ilyen messze régen voltunk 
táborban. A kiscserkészek Hetvehelyen tanyáztak, 
a cserkészek pedig Hetvehely mellett, a Nagy-
völgyben táboroztak. A tábori programokat a 
szokásos esı kísérte, de ehhez már teljesen 
hozzászoktunk… 

 
A 2002. év ıszi portyájára Pusztamaróton (Gerecse) került sor. A vándorok ıszi portyára 

Tokajba mentek, ahol a Disznókı borgazdaságot is meglátogatták. A bortúra mindenkinek tetszett, 
ám a mértékletesség erényét is gyakoroltuk! 

2003. tavaszán a vándorok a Paksi Atomerımővet nézték meg - belülrıl. Ekkor még az 
elhíresült reaktorbaleset elıtt voltunk! A kisebbekkel a tavaszi portyára nem mentünk messzire, csak 
a szomszédba, a pilisszentkereszti Som-hegyi turistaházba. A kószák és a cserkészek közösen vettek 
ezen részt.  

A próbázásra a Sztrilich Pál Cserkészparkban került sor. Az esti fogadalomtétel a három 
ismeretlen katona sírjánál volt, ahol ígéretet illetve fogadalmat tettek a Pálma, a Skorpió és az Uhu 
ırs tagjai.  

 
A 2003. év nyári táborát a Börzsönyben szerveztük meg, a Solymár-forrásnál, Bernecebaráti 

határában, míg a kiscserkészek Nagybörzsönyben az evangélikus gyülekezet házában ütöttek tanyát. 
A tábor keretmeséjét a lovag-kor alkotta, míg a kiscserkészek Robin-Hood történetét elevenítették 
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fel. A táborhely híressé vált a rókákról, ugyanis rendszeresen, még nappal is, bejárogattak a táborba, 
és fıleg a konyhasátor érdekelte ıket… Így az ırség feladatának javát a tábor valóbani ırzése tette 
ki. A táborban az újoncpróbát letettek jártak a legjobban, mert nem kellett (lehetett) latrinát ásni, 
hanem elıregyártott budi volt a táborhely szélén…  

A vezetıi tábort ezúttal a Szigetközbe tartottuk, és igen laza távokat kerékpároztunk… 
Az új cserkészév új ırs megalakulásával kezdıdött. Katinka jóvoltából innentıl a 

kiscserkészeket erısítette a Sóskaborbolya ırs. 
 
İsszel a cserkészek Csobánkára 

mentek, a kószákkal együtt, míg a vándorok 
ismét egy borvidék felé vették útjukat, és 
megnézték, mi jó terem Eger szılıvesszején. 
Természetesen a várat, a várost is megnéztük, 
és este meglátogattuk a Szépasszonyvölgyet. 
A résztvevıknek újdonság volt a líceum 
könyvtára és a periszkóp. A portyán részt vett 
Szalopek Emese (USA) és Szelley Cynthia 
(Argentína) – azaz Emese és Pupi. 
 

2004 tavaszán a kószák és vándorok közül páran nagy fába vágták a fejszéjüket és sítábort 
szerveztek. Besztercebányán laktak egy ottani cserkésznél, és innen jártak fel Donovaly-ba síelni. A 
tavaszi portya szállása a Szentendrei-szigeten, Szigetmonostoron volt. Mivel kirándulni a Pilisbe 
mentünk naponta többször kompoztunk. Nem mintha ezt kifogásolta volna valaki is… 

A próbázásra és a fogadalomtételre Dömösöre utaztunk. Az évzáró vizsgára érkezıket Polly 
néni indította útnak, a nyári tábor keretmeséjéhez igazodóan...  

A pályán sikeresen végigmenık egy jó nagyot kirándultak, majd este a magyar történelemben 
többször szereplı apátság helyreállított altemplomában került sor az ígéret- és fogadalomtételre.  
Másnap közös csapatnapot tartottunk sok játékkal és persze kajakészítéssel… 

A fogadalomtétel ünnepélyes alkalmát használta fel Zsák, hogy 4 évi parancsnokság után, az 
apátság romjainál átadja a csapat vezetését Brückner Anikónak, aki annakidején 10 éves egyszerő 
cserkészként kezdte a cserkészéletét a csapatban, és a 2001. évi STVK-n szerezte meg a segédtiszti 
képesítést.  

 
A 2004-es nyarat a vezetıi tábor nyitotta: a Tulkok táborukat Kárpátalján tartották. Zsuzsi, 

Balu és Hp vágtak neki az útnak. Ungvárra autóztak, majd „Törppapát” a domonkos nıvéreknél 
hagyva taxival (!!) felmentek az Uzsoki-hágóba, ahonnan gyalog kívántak eljutni Vereckéig. Az 
élményekrıl ízelítıül csak annyit, hogy amikor kiszálltak a taxiból, akkor a megyehatár –arrafelé 
természetesnek tartott és elmaradhatatlan– határırei az igazoltatás után megkérdezték, a sofırt, hogy 
„Ezek hová akarnak menni?” Mire ı elmutatott kelet felé. Mire a határır: „Arra? Minek? Nincs ott 
semmi…” Szerintünk volt…  

Némi eltévedésbıl kifolyólag nem jutottunk el Vereckére, de sikerült egy távolsági busszal 
visszajutni Ungvárra, kemény 4 $ ellenében (természetesen összesen ennyiért…). Így elvben 
sikerülhetett volna a randevú Ágotával, ha pontosan megbeszéltük volna a találkozó helyszínét... İ 
a csapi vasútállomáson várakozott, mi a pár kilométerre lévı közúti átkelınél. Természetesen 
mobiltelefon nem volt nálunk… Így kénytelen volt szegény feje vonatfordultával hazamenni, mi 
meg nélküle néztük meg Munkácsot, Beregszászt, Huszt bús düledékeit, és Nagyszılıst, részben a 
helyi cserkészek segítségével. Köszönet nekik minden segítségért! 

 
Nyári táborunkat a cserkészeknek a fiúk számára már ismerıs Taron tartottuk, ahol Tom 

Sawyer és Hukleberry Finn keveredett a vasútépítık útjába... Így –hála a jól mőködı titoktartásnak– 
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komoly meglepetést okozott az ébresztıre felcsendülı MÁV-szignál…, és a zászlórúd helyére 
került szemafor. El lehet képzelni a hangulatot, amikor 10 nap elteltével a hatvani pályaudvaron is 
felcsendült az akkorra már jól ismertté vált dallam… amit azóta sem kedvelünk … ☺  

A kiscserkészek a tari plébánián tanyáztak, mint kínaiak. Szerencsére a vasutasok és a kínaiak 
találkozásakor Katinka tolmácsolni tudott… Lám, lám, mire jó a nyelvtudás! 

 

 
négerek, cowboyok, cow- és horsgirlök, nomeg kínaiak Taron 

 
Ismét megrendeztük a VÁRREG-et, azonban a táncház iránti érdeklıdés erısen csökkent, 

amit meglepıdve konstatáltunk. Téli portyánkra megint Farkasgödörbe mentünk (a Bükk hegység 
közepébe), ahol megünnepeltük a Tulok ırs 7. születésnapját!  

Tavasszal Hollókıt kerestük fel, ahol még sosem jártunk. Aminek részben az is az oka, hogy 
a közlekedése macerás, és csak busszal lehet rendesen elérni. Viszont, amikor hazafelé indultunk, a 
buszvezetı, aki odafelé is fuvarozott minket, ıszinte örömmel köszöntött minket, és azt mondta, 
hogy régen szállított ilyen rendes társaságot. Lehet, hogy az ırsvezetık munkájának van értelme??? 

 
A próbázás során a budai hegyekben találkozhattunk mindenféle fura fazonnal: fázós 

remetével, török vándorkereskedıvel, indiai tudóssal. A fogadalomtétel helyszíne Gercse-puszta 
helyreállított Árpád-kori temploma volt, melyet Gábor atyának, a korábbi majori káplánnak 
köszönhetıen használhattunk.  

 
A 2005. év nyara a regös táborral kezdıdött, Fehérgyarmaton. Ezt követıen a nagyobbak 

(kószák és vándorok) elmentek a cserkészkerület somogyfajszi nagytáborába. Nem lettünk volna 
önmagunk, ha „csak úgy egyszerően” elmegyünk, ezért kerékpárral indultunk útnak. 

 
A dolog kicsit búcsúszinfónia jellegőre 

sikeredett, mert öten eleve késıbb tudtak csak 
indulni, a Majorból startoló szupernyolcasból 
pedig csak hárman tudták belelógatni a 
lábukat a Velencei-tóba... A vonatra 
kényszerülı részleggel Siófokon találkoztunk. 
Másnap már kisebb volt az „elhullás”, de 
azért volt kalandunk bıven. Hp mozgása is 
tőrhetıvé vált az esése után – egy 
hónappal…. ☺. 
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A nyári VK-táborban Fruzsi ST, Lilla İV jelöltként volt jelen...  
 
A cserkésztábort a korábban már kipróbált, és az „elúszott” táboráról emlékezetessé vált 

Parádsasváron, a Gilice-réten vertük fel, míg a kiscserkészek ismét Bodony életét színesítették. Esı 
volt most is, de szerencsére nem akkora mint 1999-ben! 

 

 
 
Augusztus végén a kószák a Bakonyban kószáltak Kopor és Áron irányításával. Ezúttal nem 

szerveztünk Tulok-tábort, mert ez már végképpen nem fért volna bele a nyárba, így ezt az ıszi 
szünetben pótoltuk egy kellemes, egyhetes csehországi barangolással. Brünn határában egy 
cserkészházban laktunk elıször, és onnan csillagtúráztunk, majd áthelyeztük székhelyünket Prága 
egyik külvárosába, szintén egy cserkészházba. Utunk során ismét nem nélkülöztük sem a poénokat, 
sem az élményeket, és rengeteg mindent láttunk: templomokat, katedrálisokat, barlangokat, várakat, 
városokat, és sokféle kulináris érdekességet… 

 
2005. ısszén indult útjára a Vadgesztenye ırs Lilla vezetésével.  
Az ıszi portyát Fruzsi szervezte a Déli-Bakonyba, és Kolontáron, a plébánián laktunk. Mivel 

a választás a honfoglalás korára esett a keretmese megvitatásakor, így érthetı, hogy az elsı este 
vérszerzıdtünk. De nem csak a vezéreknek jutott „csemege”, hanem mindenki kapott egy hamuba 
sült pogácsát, mely a jövıbeni nevét tartalmazta. Ennek elolvasása csak azoknak okozott 
nehézséget, akik alaposan megrágták – a cetlit is… 

Téli tábor gyanánt Sopronba mentünk, az egyszer már jól bevált plébániára. Az idı ideális 
volt: 40 cm hó, kitőnı hangulat… Zoli atya végig velünk volt, ami valószínőleg az utolsó ilyen 
alkalom volt közös életünkben, mert az érsek úr Rómába küldte tanulni. Helyét február elején Zsolt 
atya vette át. A hazaérkezésünk is emlékezetessé vált, mert kifogtuk az újabb nagy havazást, és a 
vasúti közlekedés lebénulását. Végül jó pár órás késéssel, de épen és vidáman csak eljutottunk a 
Keleti pályaudvarra. 

 
2006. februárjában ismét vállalkoztunk egy közös síelés megszervezésére (a szálak Karesz 

kezében futottak össze), és kilencen élveztük a Liptószentmiklós melletti sípályák (jó pénzért…) 
kínálta lehetıségeit.  

A tavaszi tábort Bernát szervezte, és csak „ide, a szomszédba”, a Dunakanyarba mentünk, 
Verıcére, de azért a nógrádi várban Szvatopluk és kísérete várt ránk… 

 
A május eleji próbázás helyszíne ismét a Pilis volt, és a pilisszentléleki pálos kolostor 

romjainál tettek ígéretet új kiscserkészeink (a Vadgesztenyék), és fogadalmat a nagyobbak. Sajnos 
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közöttük teljes újoncırs idén nem volt. A hangulatot az esı sem tudta elrontani, és Zsolt atyát is 
magunk között tudhattuk, akinek köszönhetıen szentmise is kapcsolódott a fogadalomtételhez. Ez a 
hely lett az újabb parancsnokváltás helye is. Ugyanis Anikó három év után, a 2005-ös STVK-n 
képesítést szerzett, szintén a csapatban felnıvekedett, Babos Fruzsira ruházta feladatkörét. 

A próba másnapján ırsi kirándulásokra nyílt lehetıség, amit Fruzsi szervezésének 
köszönhetıen egy „lánynap” is emlékezetessé tett sokak számára. 

 



 47

Fruzsi vezetése alatt 
 
A 2006. év nyarát jó páran a sellyei (Ormánság) regöstáborral kezdték.  A regösök hazatérését 

a vezetıi tábor követte, de végül csak 4 bátor tulok (Fruzsi, Ágota, Kopor, Hp) akadt, aki ismét 
kimerészkedett Kárpátaljára. Itt alapvetıen hegymászás volt a programunk, és meghódítottuk a Kis-
Kakukk 1361 méteres csúcsát, majd kitőztük a Tulok zászlót a Zsidó-Magura 1516 méteres ormára. 
Végül felsétáltunk az 1681 méteres Asztagra. A kalandokat nem nélkülözı levezetı út után pihenés 
gyanánt mővelıdni kezdtünk: megnéztük Szolyvát, Vereckét, Husztot… 

A (kis)cserkészek 2006. évi táborának helyszíne ismét Döbrönte lett. A kicsik a vár tövében, a 
turistaházban töltöttek el öt napot, míg a nagyobbak a már többször (Vadkan-Jamboree és 1997) 
kipróbált Katalin-forrás menti tisztásra verték fel sátraikat. A tábor az eddigi talán „legdurvább” 
táborunk volt, mert az indulás elıtti este a tábori felszerelést szállító egyik autó karambolozott. Az 
ırangyalok légióinak és a korandó magas építésének köszönhetıen Kenf épségben került ki a 
roncsból, az anyósülésen utazó Ábel pedig egy kiadós agyrázkódáson kívül „csupán” három fogával 
fizetett a kalandért… Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy Örni, egy veszprémi 
cserkészvezetı, pár méterre lakott a baleset helyszínétıl és Balu telefonos riasztása után azonnal 
teljes erıbedobással segítségükre sietett. A történtek ellenére a tábort zökkenımentesen tudtuk 
elkezdeni (csak a vezérkar szeme volt kissé karikás…). Kenf a tábor második felétıl volt ismét 
közöttünk, Ábellal, azaz Kadocsával, telefonon és SMS-ben tartottuk a kapcsolatot elıször a 
veszprémi kórházban, majd otthon… Szegényt idınként egy kicsit irigyeltük is, mert a 10 napból 7-
ben esett az esı…  

 

   
a döbröntei tábor részesei: a cserkészek a kiscserkészekkel és a nagyokkal 

 
Ennek ellenére a hangulat kitőnı volt, a tervezett programok szinte mindegyikét meg tudtuk 

tartani, és a nagyok (ez esetben a Kutya ırs), Áron vezetésével is pontosan érkeztek meg. Gond 
leginkább a tőzrakással és a fızéssel volt, illetve elıbb-utóbb mindenki térdig járt a sárban… 
Szerencsére idınként jött egy-egy rövid száraz és reménytkeltıen napos periódus, aminek mindenki 
örült, és ez a felszerelés kiszárítására lehetıséget adott. Aztán jött az Ábel által telefonon elıre 
jelzett újabb esı… Végül a tábort is szemerkélı esıben bontottuk le, de úgy igazán zuhogni csak 
akkor kezdett el, amikor megérkeztünk a buszmegállóba… Ezek után érthetı, hogy a sátrak a 
következı hét csütörtökéig a Kistemplomban álltak és száradtak, és ısszel egy kiadós karbantartás 
várt rájuk… Ez a tábor volt Fruzsi és Kopor elsı igazi, valóban általuk szervezett tábor. Nem 
panaszkodhattak, valóban egybıl a „mély vízbe” kerültek… és a hely sem hazudtolta meg korábbi 
tapasztalatainkat…  

A nagyobbak és a vezetık számára szervezett váci Komp-fesztiválon Fruzsi, Ágota és Anikó 
a teaházat vezette. 
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A 2006. év ısze a szokásos vezetıi megbeszéléssel kezdıdött, ahol értékeltük az elmúlt évet 
és a táborokat, megalkottuk az éves programot, döntöttünk a keretmesérıl. Mivel Norbi győrők urás 
ötletét ismét (immár negyedszer – kitartó vezetık vannak a Majorban!☺) elvetettük, a 2006-2007-es 
cserkészév programjainak hátterét az elızı évi keretmese folytatásaként, az Árpád-kor alkotta. 

A cserkészévet egy korábbi rövid élető hagyományunk felelevenítésével egy közös, pilisi, 
„csapatkirándulással” kezdtük. Ezen a Vadgesztenyéket már Ágota vezette, aki átvette a vidékre 
költözött Lillától a lányok vezetését. 

 
Az ıszi tábort Fruzsi és Ágota a csobánkai Cserkészparkba szervezte, így a szállásunk eléggé 

luxus körülmények közötti volt (tágas szobák, melegvizes zuhany…). A Pilis közelbe esı részét 
barangoltuk be, és persze a keretmesérıl sem feledkeztünk el. Az indulás elıtt Asztrik püspök (Hp) 
megkeresztelte Vajkot (Kopor), aki innentıl István névre hallgatott, és kezdeményezésére 
keresztszülıket sorsoltunk, majd a Lajos-forrásnál, ahová ırsönként érkeztünk, a püspök mindenkit 
megkeresztelt. Este pedig megkoronázta Istvánt, minden magyarok királyává… 

 
Az ısz fontos eseménye volt, hogy megkeresett minket a 314. Czuczor Gergely csapat 

parancsnoka, hogy segítsünk rajtuk, mert lényegében egy ırsre zsugorodtak, és az összeomlás 
szélén vannak… Többmenetes diplomáciai tárgyalások (Hp Vajna Lacival a csapat parancsnokával, 
majd Kopor és Fruzsi hivatalosan Vajna Lacival, illetve Kopor és Fruzsi Somával13, az érintett ırs 
vezetıjével) megszületett a döntés: megpróbálkozunk a feladattal, de a próba után újra leülnek az 
érintettek és újragondolják a helyzetet, és ennek függvényében megyünk neki a tábornak, amit egy 
újabb közös értékelés követ majd… Így a téli táborban már velünk jöttek a Denevérek is… Idınként 
kemény feladatnak tőnt a cserkésztestvériség megélése… 

A VárReg keretmeséje Katinka ötlete nyomán a Ludas Matyi volt. Ezt a szerepet Bálint14 
vállalta, míg Döbrögit Csikó testesítette meg. A csapatkarácsonyon „mega-betlehemest” láthattunk, 
hála a két (Sósakborbolya és Királykobra) nagy létszámú újonc-ırsnek. 

 
A téli tábort (december 27-29.) Ábel és Hp szervezte. Az egyik legjobb, és az indiános évben 

már használt kulcsosházban szálltunk meg Királyrét fölött a Börzsönyben (Szénpatak-völgyi vagy 
Spartacus kulcsosház). A keretmesének megfelelıen a korona és kard jelenetet elevenítettük fel. 
Elızetesen minden ırs levelet kapott Hubertus ispántól, melyben egy titkos küldetést bízott 
rájuk. Béla hercegnek kellett eljuttatnunk egy üzenetet, mely arra figyelmezteti, hogy testvére, 
András, merényletet tervez ellene. Az indulás délelıttjén az ispán minden lovag-csoportnak 
(ırsnek) adott egy levelet, és figyelmeztetette ıket, hogy az úton András emberei csak az 
alkalomra várnak, hogy elvegyék a levelet. Így minden ırs gyorsan rejtekhelyet keresett a 
levélnek. Nem egy érdekes megoldás született: a hölgyek (Sóskaborbolyák és Pálmák) Ágota 
jobb cipıjét találták a legalkalmasabbnak, a Királykobrák és az Uhuk Dugasz egyik cipıjébe 
vetették bizodalmukat, a Skorpiók Peti bal bakancsát vélték biztonságosnak. 

András kémei (a Sárkányok) mindent megtettek, hogy megtalálják. Egyikük bevallása 
szerint „elıször erıszakhoz folyamodtunk, utána cselesen Béla hercegnek adtuk ki magunkat, 
végül mixeltük a brutálist a viccessel”. Ami a lányok esetében azt jelentette, hogy 
mindenkinek a zsebeit kiürítették, a táskájába belenéztek, Fruzsi mindkét cipıjét levetették, 
mert „csalhatatlan” szimattal nála vélték megtalálni a levelet. Ám végül kénytelenek voltak 
feladni. 

A Királykobrák és Uhuk esetében még a fiúk szájába is belenéztek, ám 
eredménytelenül. A Skorpióknál már nyomon voltak: Varga Peti mindkét cipıjét levettették, 
de valami elvonhatta a figyelmüket, mert végül nem találták meg. Szegény ispán (Hp) járt a 
legrosszabbul: ı sapkája bélésébe rejtette a levelet. Az volt az elsı, amit levettek róla, utána 
                                                 
13 Kempler Miklós 
14 Fábry Bálint 
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sorban a kabátot, cipıket, zoknit, nadrágot, inget, pólót… Hiába… Szerencsére nem volt 
nagyon hideg… 

Így végül sikerült eljuttatnunk az üzenetet Bélának (Tarzan15), megmentve ıt a biztos 
haláltól. Igaz, Zsolt atya, aki elkísérte ıt, és aki este misézett is nekünk, csak 2 év uralkodást 
jósolt neki, sıt azt is elmondta, hogy a rászakadó trónszék végez majd vele. Ezek a papok…☺ 

 
A tavaszi táborhoz Csikó és Bernát szervezésében Mátraházán, a ferencesek házában kaptunk 

szállást. László királyt idéztük meg, ám a szervezık megfelelı idıjárásról nem gondoskodtak, így 
az elsı nap végig szakadt az esı…. Ennek ellenére minden jól sikerült! 

 
A 2007. év próbázására, ígéret- és fogadalomtételére április 30-án és május 1-én kerítettünk 

sort, ezúttal Budajenın. A próbázás Nagykovácsi és Budajenı között az erdıben zajlott, míg a 
fogadalomtételre az Árpád-kori templomban került sor.  

Másnap reggel kaptuk meg a csapatpólót. Elızetesen három terv született: Fruzsi, Emese és 
Hp tollából. Ezek között és a leendı pólószínrıl „népszavazás” döntött: Fruzsi rajza volt a 
legnépszerőbb és a sötétkék alapszín nyert... 

 
A próbázás során az is kiderült, hogy Flórinak méltó utódai vannak a Vadgesztenyék 

között… Szerencsére nem vesztek el nagyon…, csak kicsit…, de háromszor…, és ketten… 
 
A nyár ismét a regös táborral kezdıdött, amelynek ezúttal Sátoraljaújhely adott helyet.  
Pár napos szünet után kezdıdött a 2007. évi tábor a Gerecse közepén, Vértestolnán (a 

képzavarról nem mi tehetünk…). Eredetileg a tábort a Bükkben szerettük volna megtartani, 
olyannyira, hogy a meghirdetésben még a Mária-forrás szerepelt mint táborhely, de az erdészet a 
korábbi szóbeli engedélyét végül nem adta írásba, és nem járult hozzá a táborozásunkhoz… Csomó 
felesleges szervezés után adott volt a feladat: június elején új táborhelyet és kiscserkésztanyát kellett 
napok alatt találni… Nem volt könnyő, mert a jó helyeket már mások lefoglalták, az idıpontot 
ekkor már nem tudtuk módosítani… Végül Hp szimata bizonyult a legjobbnak és lelt egy 
cserkésztáborilag „szőz” területet… Így a cserkészırsök (Királykobrák, Uhuk, Skorpiók, 
Sóskaborbolyák és Pálmák) a Bundschu-kút melletti kaszálón táboroztak, míg a két kiscserkészırs 
(Pókok és Vadgesztenyék) a faluban az iskolában vertek tanyát. Természetesen a 314-esek Denevér 
ırse is velünk táborozott. A tábor második felére a nagyok (a Sárkányok teljes létszámban) is 
megérkeztek, a Csókakın kezdett, Várgesztes és Vértesszılıs között tömegközlekedéssel gyorsított 
gyalogtúrájuk után.  

A tábort követıen a jamboree-részleg (Anna mint résztvevı, Csikó és Katinka mint vezetı) 
elindultak a ködös Albion felé. E miatt kellett a tábort július elején tartanunk, kifogva a legnagyobb 
hıséget… Fruzsi pedig a sok lekötetlen energiáját az İVVK PUF altáborában használta fel… 

 
A következı cserkészévet a szokásos vezetıi megbeszéléssel nyitottuk szeptember elsején. 

                                                 
15 Vajna Balázs 
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A hónap végén (szeptember 29-én) folytatva az elızı évben felújított gyakorlatot, évkezdı 
kirándulásra mentünk. Közös vonatozással kezdtük, de a kószák leszálltak Kismaroson, a 
kiscserkészek a Dömösi-átkelésnél, a cserkészek pedig Zebegényben. A három társaság 
Törökmezın találkozott, ahol már ott voltak az Uhuk is, akik már elızı este elindultak. Közös 
kajálás után együtt mentünk a Malom-völgyön át Zebegényig. Fruzsi itt vett hivatalosan búcsút a 
társaságtól, mert fél évre Németországba ment tanulni. 

 
Az ıszi szünetben a Tulkok Rómában jártak, a vezetıi tábor keretében. Amikor a nyarat 

terveztük, akkor szembesültünk a ténnyel, hogy az angliai jamboree miatt semmiképpen nem fér be 
a nyárba a Tulok-tábor. Így született meg egy ıszi út ötlete (kicsit felbuzdulva a csehországi Tulok-
tábor sikerén), és ha már lúd, akkor legyen kövér alapon menjünk „rendesen” külföldre. És mivel 
Zoli atya Rómában tanul, adott volt a helyszínötlet is… (Azt már csak az utókor számára érdemes 
megjegyezni, hogy akik miatt nem ütközhettünk a jamboreevel, azok végül nem jöttek el az útra…) 
Végül 9 bátor Tulok ült repülıre. Illetve 6 Tulok és 3 „borjú” ugyanis a három új ırsvezetı ekkor 
még nem vált az ırs rendes tagjává, de megelılegeztük nekik a képesítést és a bizalmat, mert a 
repülıjegyeket a tavasszal meg kellett venni… (ha valamelyikük elbukott volna a képzés során, 
akkor a repülıjegyének árát is bánhatta volna…). Egy héten át ismerkedtünk az Örök Várossal és 
emlékeivel, számos kalanddal és élménnyel gazdagodva. 

 
A hagyományos ıszi tábor megszervezése sem volt problémamentes… Norbi a Cserhátot 

szemelte ki, és mindent rendesen elıkészített, amikor Rómában kapott egy telefont a szállást 
biztosító plébánostól, hogy „bocs’, mégsem jó…” Másnap délután a hazaérkezés után Hp több órás 
szervezése eredményeként (és egy másik csoport visszalépése révén…) sikerült új szállást szerezni, 
így a Vértesbe, Mindszentpusztára mentünk november 10-11-én. A hely a kószák számára 
ismerısnek tőnt, mivel a nyári táborba menet itt aludtunk, bár akkor a szabad ég alatt… 

Az ıszi tábor kissé télire sikeredett, mert délután elkezdett esni a hó… Így vacsora után a 
hógolyózás sem maradhatott el… Reggelre a hó zöme elolvadt, de jött az újabb adag… Így a 
kínaiak féltett titkaként ırzı selyemhernyót végül szakadó hóesésben szerezték meg a 
számháborúzó velenceiek, és igen szép volt az utunk Oroszlányig. A vonatozás eseménytelen volt a 
vége kivételével… Ugyanis Kelenföldig simán ment minden, és szinte pontos is volt a vonat, ám 
miután páran leszálltak Kelenföldön, a többieket megállították az alagút elıtt, és 1 órát álldogáltunk 
a nyílt pályán… Aztán visszatoltak minket Kelenföldre… Mivel a mozdonyvezetı sem tudta, hogy 
mi lesz a szerelvény sorsa, leszálltunk, és 139-es busszal jöttünk a Déliig… A buszra felszálltak  a 
szintén portyázó 426-osok is… Mi élveztük a „jamboree”-t. Az utazóközönség kevésbé… 

A csapatkarácsonyon a kószák adtak elı egy mega-pásztorjátékot Bálint és Lırinc 
rendezésében.  Azért alakult így a dolog, mert ebben az évben egyetlen kiscserkészırs sem lépett át 
a cserkészkorosztályba, és nem sikerült új cserkészırsöt sem indítani. De azért a hagyományt nem 
akartuk megszakítani, és a kószák megpróbáltak egy látványos betlehemest csinálni. Ez –leszámítva 
néhány szöveg meg nem tanulást– sikerült is… 

A téli tábort a Bernát-Csikó-Soma trió szervezte, de a levezetés a vizsgáira tanuló Csikó 
nélkül zajlott. A helyszín kellemes volt: Nagybörzsöny, plébánia. A keretmesében volt minden: 
orosz cár, lövöldözı lázadó katonák, aztán a végén a dalai láma fenséges színe elıtt kötöttünk ki… 
Az idı is kellıen télies volt: bár hó alig volt, bıséggel kárpótolt minket a hegyeket és a fákat borító 
vastag zúzmara. Szombat este nemcsak Kopor és a Czuczorok parancsnoka, Vajna Laci (bá’) 
látogatott meg minket, hanem István atya is, akinek köszönhetıen szentmisén is részt vehettünk. 

 
Az igen korai húsvét alkalmából, ezúttal az idıközben hazatért Fruzsi jóvoltából, ismét 

szerveztünk virrasztásos kirándulást nagycsütörtök éjszakájára. Késı esten indultak a kószák és 
vándorok a budai hegyekbe. Útjuk a hidegkúti kálváriáig tartott, hogy ott a keresztút végigjárásával 
fejezzék be azt. A résztvevık élvezték és reményeink szerint lelki javukra vált mindez, bár kissé 
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elfáradtak a végére… Olyannyira, hogy a buszmegállóban várván, Ábel állva elaludt. A többiek is 
hasonló állapotban lehettek, mert a felszállás után csak két megállóval késıbb észlelték Ábel 
hiányát… Így végül mobiltelefonon keresztül ébresztették fel, és várták be ıt a végállomáson …. 

 
A tavaszi tábort Fruzsi és Norbi szervezte meg Csákvárra. Nigel Bailey cichagói professzor 

kért tılünk részben levélben részben személyesen, vagy telefonon/skype-n segítséget, a maják 
elveszett napkorongjának a megtalálásához. Ezek szétszórva voltak a hegység különbözı pontjain. 
Összeszedtük ıket, így este hozzájutottunk a maják nagyszerő (és finom…) kincséhez. Másnap a 
város melletti Haraszt-hegyi tanösvényen járva megpróbáltuk összeszedni a csapat-csoportkép 
darabjait. Majdnem mindegyiket sikerült megtalálni… 

 
Fogadalomtételre és próbázásra egy régi kedves, és az ebben a cserkészévben már felkeresett, 

helyünkre utaztunk: Nagybörzsönybe. A közelmúltban helyreállított kisvasút mentén kellett 
mindenféle akadályt leküzdve némi anyagi segélyt eljuttatni Julianus barátnak, aki csendben 
imádkozott Gerhardus testvér sírjánál. A feladat nem volt egyszerő, mert elég sokan (pl. határırök, 
útonállók) kötekedtek az utat vállaló vitézekkel, olyannyira, hogy többen még a náluk levı pénzt is 
hajlandók lettek volna átadni nekik… Este az Árpád-kori templomban tartottuk a fogadalom- és 
ígérettételt.  

 
A 2008-as nyár –lassan szokásossá váló módon– a lajosmizsei regöstáborral kezdıdött. Ezen 

mindegyik altáboroban jelentıs számban képviseltettük magunkat. Ezt közvetlenül megelızıen 
elmaradt egy háromnapos dunai evezés, amire a kószák lettek volna hivatalosak, de a túrát vezetı 
Hp-t lumbágó kínozta, így szó sem lehetett kenuba ülésrıl… A Tulok-tábor is elmaradt, mert csak 
néhány ember fantáziáját és bátorságát mozgatta meg egy nyugat-magyarországi kerékpártúra 
ötlete.  

A vezetıképzı-táborban az ırsvezetıjelöltjeink révén voltunk érdekeltek. Mind az öten 
derekasan helytálltak, így Évi16, Luci17, Matek18, Farkas19 és Peti20 válhat ısszel az új ırsök 
vezetıivé. 

A csapattábor helyszíne Bernecebaráti volt. A plébánián kaptak –kicsit szőkös– helyet a 
kiscserkészek, így a két legnagyobb ırs (a Vadgesztenye és a Pók) tagjai sátorban alhattak! A 
Vadgesztenyék élvezték, a Pókok kevésbbé, mert a tábor közepén éjjel szétáztak… 

 
A cserkészek az Oszlopó-forrásnál sátraztak Kopor, 

pontosabban Kolombusz vezetésével. Az új kószák (a Pálma és a 
Skorpió ırs tagjai) Fruzsi megbetegedése miatt végül nem mentek el a 
Mátrába kósza táborba, hanem Norbi vezetésével a cserkésztábor 
mellett vertek sátrat, részben önálló életet élve. Közülük heten 
megcsinálták a kósza-próbát.  

A „nagyok” –a kcs vezetık, nem vezetı kószák, és a frissen 
kószává váltak együtt–  Kismarosról kisvonattal indultak Királyrétig, 
majd onnan a Csóványos és a drégelyi vár érintésével jutottak el a 
táborba, bennszülöttként megszállva Kolombuszék hajóját. Lett is purparlé, amikor a portyáról 
hazatértek a tengerészek… De végül némi „gömbszörp”, üveggolyó, kiadós vacsora és egyéb 
értékes cikkért cserébe békét kötöttek egymással a felek. És így Olivért is le lehetett venni a parázs 
fölé akasztott nyársról… 

                                                 
16 Katona Éva, Pálma ırs 
17 Kiss Lúcia, Pálma ırs 
18 Mihálffy Máté, Sárkány ırs, beceneve 
19 Gelley Farkas, Skorpió ırs 
20 Varga Péter, Skorpió ırs 
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A tábor idejére esı vasárnap István atya látogatta meg a kiscserkész- és a cserkész-tábort, 

nagyboldogasszonykor pedig Zoli atya mutatott be szentmisét. A táborpóló ábráját ismét a 
czucuoros Gerber Marci készíthette el a többiek véleménye alapján. 

 
Az ısz ismét a menetrendszerinti vezetıi megbeszéléssel kezdıdött, amit az „új fönök” 

(Karesz) ötletére, Balatonakarattyán, a családi nyaralójukban tartottunk. Szeptember végén Bernát 
szervezésében a budai-hegyekben ismét közösen kezdtük az évet a csapatkirándulás során. Október 
folyamán lassan összeálltak az új ırsök: Évi egy 3.-4. osztályosokból álló kiscserkészırsöt kapott 
(Áfonya ırs). Luci nem vállalt ırsöt, így ı „tartalékállományba” került. 

A VárReg-et kénytelnek voltunk a megszokottól eltérı idıpontban rendezni, mert a XII. 
kerület a Biblia éve alkalmából egy minden plébániát, gyülekezetet megszólító programot szervezett 
arra a napra. Így november 8-ra került a mi rendezvényünk. Lırinc, Bálint és (Varga) Peti 
bábáskodott a program körül, elég hatékonyan. Nap közben 150-170 vendégünk volt. Sajnos a 
plébániai hirdetést Zoltán atya elfelejtette az elızı hétvégén, így a vendégek elsöprı többsége 
cserkész volt. Az esti táncház –a nagyarányú hírverésnek köszönhetıen– végre valahára üzemképes 
létszámú volt, közel ötvenen ropták a vendégmővészekkel kiegészült Kabóca együttes zenéjére. 

 
Az ıszi tábort elég késıre szerveztük a sok egyéb program miatt. Ábel és Hp rendezésében 

Krétára utaztunk segíteni megszökni Daidalosznak és fiának Ikarosznak, illetve likvidálni a 
Minotauruszt… A szárnyakhoz nem valami sok tollat találtunk (jóllehet, egyesek még egy tyúkot is 
megpróbáltak megkopasztani, de mivel a tulaj „rosszallásának adott hangot”, felhagytak ebbéli 
tevékenységükkel…), így csak az egyik szárny 1/3-át sikerült beborítani. Sajnos Daidalosz és 
Ikarosz így még egy ideig eheti a rabkenyeret… Mindehhez a helyszínt a bárnai plébánia 
biztosította. Így másnap hazafelé, sok év után ismét, megnézhettük a salgótarjáni bányamúzeumot, 
ami most is elsöprı tetszést aratott, hála a szakavatott, nyugdíjas bányászokból álló , vezetıinknek. 

 
A csapatkarácsonyt másfél évtized után ismét a Kistemplomban ünnepeltük, mert máshol már 

nem férünk el… A betlehemes ismét népesre sikeredett, hála a három újoncırsnek (Vadgesztenye, 
Pók, Pele). A rendezık (Ágota, Ábel, Peti) a hely adta lehetıségeket is igyekeztek kihasználni, 
köztük a világítást és a Kistemplom reflektorait is. Igyekezetüket kissé elrontotta a biztosíték 
lecsapódása… 

A téli tábort Fruzsi és Évi szervezte Verıcére, ahol az iskolát, illetve annak egy részét kaptuk 
meg, az ebbıl eredı hihetetlen luxussal (pl. tornaterem, zuhanyzó, központi főtés) együtt... A 
poliszlakóknak a trójai konfliktussal kellett szembenézniük. Mivel a téli szünet szokatlanul hosszú 
volt, a portyát az ünnepek utánra tettük, és január 2-án reggel indultunk útnak, téli hidegben. A 
hegység minimális hóval várt minket. Ilyen is rég volt… 

 
Húsvét elıtt szokás szerint tojásfestést rendeztünk a csapatotthonban, szigorúan lányoknak… 

A program létjogosultságát indokolta, hogy húsvéthétfın a kószák, ezúttal alapvetıen Peti 
szervezésében, locsolkodni jöttek. Viszont a 2009. évet azzal tettük emlékezetessé, hogy másnap, 
azaz húsvét keddjén reggel becsengettünk (Anna, Évi, Luci, …) Petiékhez. Jött a visszajáró 
kölcsönkenyér … 
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A próbára és fogadalomtételre egy korábban már használt helyszínen került sor: 
Martonvásáron, a kastélyparkban, illetve a park tavának kis szigtén, a mocsárciprus légzıgyökerei 
között. A próbára érkezık egy idıgép révén egy olimpia kellıs közepén találták magukat…  

Igyekeztünk megfelelni régi hírnevünknek, és csak szép emlékünket hagyni magunk után. 
Remélhetıen sikerült, mert amikor az elıkészítéskor Fruzsi telefonon felhívta az illetékeseket, a „ja 
maguk azok? Persze…” mondattal fogadták… 

 
A 2009. év ıszén két új ırs alakult meg: Anna kiscserkészırse a Málna nevet választotta, 

Luciék pedig Eper ırs néven születtek meg. A bogyós gyümölcsök kezdenek eluralkodni a 
csapaton… További lényeges változás volt, hogy Noémi átvette a Vadgesztenyék vezetését. 

A 2009. év ıszét a vezetıknek az augusztus végi Kareszék solymári telkén megtartott vezetıi 
punnyadó-tábor, a „tagoknak” pedig ismét az évkezdı kirándulás nyitotta, amit a budai hegyekben 
tartottunk Katinka szervezésében. A Tündér-sziklától indulva a Cserkészparkba jutottunk el.  

 
Az ıszi portya során a fiúk és a lányok eltérı helyre mentek. A fiúk az Ady-ligeti Sztrilich Pál 

Cserkészparkot használták, míg a lányok a visegrádi iskola épületét.  
A VárReg-et  Lırinc szervezte. 
A téli tábort Farkas és Peti szervezte Balu tanácsait is kikérve. A börtönérı hírhedt 

Márianosztra iskolája biztosította a szállást. A tavaszi tábor során Gödöllı volt a támaszpont, ahol 
az egyik egyházi iskolát kaptuk meg igen kedvezı áron. A Katinka szervezte kirándulást 
megnehezítette, hogy a térképen jelzett erdık helyén házak álltak… Végül GPS, telefon és a google 
segítségével sikerült kiszabadulni a labirintusból. Kár, hogy nem a Minotaursz mondája volt a 
keretmese… 

 
A nyár a regöstáborral kezdıdött. Eme jubileumi (20.) regöstábornak Hajdúdorog adott 

otthont. Hihetetlen számban vettünk részt rajta, mert összesen 25-en voltunk az egyes altáborokban. 
A résztvevık több mint egy tizede majori volt… 

A nyári tábor helyszíne Hollókı és térsége volt. Szokás szerint a kiscserkészek és a 
cserkészek együtt kezdték a tábort. A kicsik a faluban voltak az ún. Potla házban, egy szállássá 
átalakított mőemlék épületben, míg a cserkész-korúak a falutól pár kilóméterre a Vár-forrás 
térségében. A táborhely igen sajátos volt: a forrás kb. 400 méterre volt, és mivel tájvédelmi körzetbe 
esett a területe, nem lehetett ásni. Így latrina sem volt, hanem a tábortól 300 méterre állt két toi-toi… 
Így a tábor két széle között 700 méter volt a távolság… A kiscserkésztábor befejezése után indultak 
útnak a kószák, akik Apcról a Mátra szélét és a Gerecse szélét érintve érkeztek meg a táborhelyre, 
hogy a cserkészekkel együtt utazzanak majd haza. Igen népes volt a mozgótábor, mert közel huszan 
voltak. A nyár késıbbi heteiben a Sárkányok a Felvidéken, a Hernád-áttörés környékén portyáztak 
egy szők hétig, míg a Sóskaborbolyák megpróbálták körbekerékpározni a Balatont. Az 
ırsvezetıképzı tábort végül (Ozsváth) Gergı, (Zöllner) Anna és (Simonyi) Noémi végezték el, és 
ısszel mindannyian megszerezték a képesítésüket is. Gergı a Szirtisas, Anna a Málna ırsöt 
alapította meg, míg Noémi a Vadgesztenyéket vette át Ágotától. Évi pedig egy évi rákészülés után 
az Eprek vezetését vállalta. 

 
A 2009. év ıszét a vezetıknek az augusztus végi Kareszék telkén megtartott vezetıi 

punnyadó-tábor, a „tagoknak” pedig ismét az évkezdı kirándulás nyitotta, amit a budai hegyekben 
tartottunk. A Tündér-sziklától indulva a Cserkészparkba jutottunk el.  

Az ıszi portya során a fiúk és a lányok eltérı helyre mentek. A fiúk az Ady-ligeti Sztrilich Pál 
Cserkészparkot használták, míg a lányok a visegrádi iskola épületét.  

A VárReg-et Lırinc szervezte ebben az évben. A téli tábort Farkas és Peti szervezte Balu 
tanácsait is kikérve. A börtönérı hírhedt Márianosztra iskolája biztosította a szállást.  
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A tavaszi tábor során Gödöllı volt a támaszpont, ahol az egyik egyházi iskolát kaptuk meg 
igen kedvezı áron. A kirándulást megnehezítette, hogy a térképen jelzett erdık helyén házak 
álltak… Végül GPS, telefonos segítségkérés és a google earth segítségével sikerült csak 
kiszabadulni a labirintusból. Kár, hogy nem a minotaursz mondája volt a keretmese… 

A próbára és fogadalomtételre igen korán, és így eléggé hidegben, április elején került sor, 
mert a sok program miatt nem találtunk neki más idıpontot. Egy régen vágyott látványos helyet 
szerzett meg Karesz és Fruzsi: a zsámbéki romtemplomot…. Sajnos az épület megóvása érdekében 
nem lehetett fáklyákat használni, csak mécseseket… és a szél is fújt… 

 
A nyarat a Veszprémben megtartott regöstábor nyitotta, ahol ismét mi voltunk az egyik 

meghatározó létszámú csapat. A cserkész-, kósza- és vándorkorosztály számára a tábort a 
Homokbödögén megtartott II. KNT (Kerületi NagyTábor) jelentette. A kiscserkésztábort  a bakonyi 
Devecseren a „Názáret házban” tartottuk. Ott, ahová pár hónappal késıbb kiömlött a vörösiszap… 

A nyár lehetıséget adott ırsi vállalkozásokra is, így míg a Sárkányok a Biharban tartottak 
mozgótábort addíg a Sóskaborbolyák pedig körbekerekezték a Csepel-szigetet. 

 
Az ırsvezetıképzı tábort végül Zsófi és Eszter végezték el, és ısszel mindannyian 

megszerezték a képesítésüket is. 
 
Az ıszi portyákat korosztályonként és nemenként szétválasztva szerveztük. A cserkészek 

Mátraszılısre mentek, ahol a nagyon kényelmes plébánián aludtak. A szervezık (Lırinc és Bálint) 
újítása volt, hogy az odaút egy részét csomaggal együtt tették meg a srácok. Ezzel a portyával indult 
útjára az indiános éves  keretmese, ami a csúcspontját, érthetı módon, a nyári táborban érte le. 

 
A tragikus vörösiszapkatasztrófa mélyen érintette a csapat azon tagjait, akik nyáron 

Devecseren táboroztak, és egy hirtelen jött ötletet megvalósítva saját és nem szüleik zsebébe nyúlva 
adakoztak a bajbajutottak javára. Az összeget (28 945 Ft) az alábbi kísérlıveléllel küldtük el sok-
sok aláírással a devecseri plébániára: 

 
Tisztelt Plébános Úr! Kedves Miklós Atya! 

Megdöbbenve hallottuk a katasztrófa hírét, és láttuk a pusztítást bemutató fényképeket. Mindkét település 
közel áll a szívünkhöz, mert pár évvel ezelıtt egy felejthetetlen hétvégét töltöttünk a kolontári plébánián, 
Devecseren pedig idén nyáron táboroztunk a Názáret-házban. 

Átutaltunk egy kisebb összeget a bajbajutottak megsegítésére. Tudjuk, hogy ez csak csepp a tengerben, de 
bízunk benne, hogy sok kicsi sokra megy… És tudjuk, hogy minden forint jó helyre kerül!  

A pénzt nem a szüleinktıl kértük, hanem saját zsebpénzünkbıl, csokira vagy rágóra szánt 
„uzsonnapénzünkbıl” kalapoztuk össze. 

Lélekben együtt vagyunk minden rászorulóval. 
 
Budapest, 2010. október 15. 

a Budapest-Városmajor-i kiscserkészek 
  
A kószák péntek estétıl szombat délutánig tartó portyát csináltak, mely során Esztergomba 

mentek. A résztvevık számába erısen „bekavartak” a szalagavatók… A vándorok advent második 
vasárnapján a Mátrába utaztak. A szállás ugyanabban a ferences házban (Alverna ház) volt, ahol 
egyszer (200  ) már volt egy téli táborunk. A megérkezés után átsétáltak Gyöngyöstarjánba, ahol 
Nagy Attila Gábor pincészetét tekintették meg, aki bevezette a társaságot a borkészítés rejtelmeibe, 
a mai gazdasági helyzetbıl adódó hétköznapi gondok világába, és a helyi specialitásokat is meg 
lehetett kóstolni (9 féle jobbnál jobb nedüt ízleltek meg…). Másnap mise után indult haza a 
társaság. 

Advent elsı szombatját ismét a VárReg tette nevezetessé Lırinc szervezésében, de ez a több 
mint 10 éves múltra visszatekintı rendezvényünk most vegyes érzelmeket szült. Ugyanis a 



 55

napközbeni programon a sokévi átlag töredéke volt a résztvevık száma. Este a táncházon viszont 
végre tőrhetı számban voltak. 

A téli tábort Farkas és Évi szervezte, és a pilisszentiváni plébánián szerezte szállást a 
társaságnak. 

A tavaszi portyákat korosztályokra tagolva tartottuk. A kiscserkészek Csákvárott voltak, a 
cserkészek a Királyrét fölötti Spartacus kulcsosházba jutottak el Diósjenırıl, a Csóványoson 
keresztül… (Ebben a házban sokszor jártunk már, és kedves helyünk. Most az új kezelı elsı 
vendégei lehettünk. Ugyanis a ház pár évi üresen állás után a Kárpát Egyesület kezelésében került, 
ahol egyik ex-kapisztrán cserkésztestvérünk intézi az ügyeket…). Közben a kószák  ….  

Nagycsütörtökön este a kószák és vándorok, pár zugligeti vándorral kiegészítve a 
pesthidegkúti kálváriánál tartottak keresztutat Peti és Hp szervezésében. Ami után a társaság egy 
része az utolsó busszal hazajöttek, míg a másik csoport túrázott egyet, hogy hajnalra keveredjenek 
haza. 

A 2011. évi próbázást a Nagy-Kevély lábánál tartottuk. A nagyobbak Budakalászról indultak, 
a kiscserkészek Csobánkáról. Elsı alkalommal volt két pályás rendszer, azaz különbözı pályán 
mentek az eltérı korú cserkészeink. Így gyorsabb volt a dolog, de sok „vendégmővész” segítségére 
volt szükségünk. A Kevély lábánál lévı murvabányában vacsoráztunk, majd fogadalomtételre 
felkapaszkodtunk a Mackó-barlangba.  

 

 
 
A 2011-es nyár megint sokszínő volt: kezdıdött a Székesfehérvárott megtartott regöstáborral, 

amit a bakonyi kószatábor követett, melynek csúcspontja értelemszerően az új kószák beavatása 
volt Nagyvázsony határában a pálos kolostor romjainál, ahol István atya misézett nekünk Kinizsi 
Pál sírja fölött… Két nappal késıbb a Sárkányok szlovéniai autós túrára indultak. Hazaérkezésük 
után Bálint és Lırinc végigküzdötte a Balu vezette ST tábort. Közben Csikó elrepült a svédországi 
jamboree-re, hogy a táborba indulás elıtti este érjen haza a repülıje… A KCS tábor a bernecebaráti 
iskolában volt nem túl ideális körülmények között, de jó hangulatban, míg a cserkésztábor (ismét) 
az Oszlopó forrásnál épült fel. Az éves keretmeséhez kapcsolódóan a KCS-k a Vadnyugaton 
éltek, a cserkészek pedig totemoszlopot festettek, lehetett 3 sastoll próbát tenni, amit végül kb. 
10-en teljesítettek. A varázslónak hála a tábor 10 napja alatt egyáltalán nem esett az esı. 

Végre ismét volt nagyok mozgótábora mely Szobnál kezdıdött és a cserkésztáborig tartott. 
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A 2011. év ıszén a portya során a Cserhátot kerestük fel, és a berceli plébánián volt a szállás. 
Errefelé nagyon régen jártunk… A portya során Sherlock Holmes vonta be cserkészeinket az éppen 
aktuális nyomozásába.  

A kószák portyája elég összetettre sikeredett… péntek este felmentek a Börzsönybe, ahol 
bivakoltak és szarvasbıgést hallgattak. Szombaton átmentek Nagybörzsönybe, ahol 
találkozunk a "városmajori ifjúsággal", majd az ottani közös program után részt vettek a 
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó miséjén. Ezt követıen átkompoltak Visegrádra, ahonnan 
busszal és HÉV-vel utaztak Csillaghegyre, ahol egy gyors zuhany után részt vettek a 
MustMuri nevezető programon. 

A téli portyára iszonyatosan messzire mentünk: különbusszal Pusztafaluba, a Zemplénbe. A 
falu fölött már rendesen állt a hó, a Nagy-Milicen pedig egyeseknek derékig ért… Ez kissé bizarr 
keretet adott az egyiptomi élethez és a fáraó esküvıjéhez… De azért Hp nagy hókusz-pókuszai, 
füstölıi, jós-csillagszórói, szent macskák szırével való gyújtogatása után csak összeházasodtak…. 
Január végén ismét volt vándor-portya, mely során Pannonhalmát látogattuk meg. A perjel atyának 
(Cirill atya) hála fejedelmi programban volt részünk, és nem csak a „kötelezı látnivalókat” néztük 
meg, hanem az átépítés alatt álló bazilikát, a féltve ırzött ereklyéket, megismerkedhettünk az 
apátság gazdasági hátterével, és megkóstolhattuk a boraikat is. 

Tavasszal is voltak portyáink szokás szerint: míg a KCS-k Pilismaróton, a plébánia kertjében 
pár éve épült közösségi házban laktak, addig a cserkészek a folyó túlpartján, Zebegényben az 
általános iskolában. Ha akartuk volna sem sikerülhetett volna szimmetrikusabbra a dolog! Mindkét 
portya folytatta a télen megkezdett egyiptomi történetet. 

A próbázást Visegrád térségében tartottuk. A kiscserkészek egy karambolozott őrhajó 
marslakóin segítettek, míg a cserkészek a Karib-tenger kalózaival találkoztak egy látványos 
szurdokvölgyben, illetve helyenként (nekik) derékig érı avar alatt bújkáló patak medrében. Az 
ígéret- és fogadalomtételre sok év után ismét a Sibrik-dombon álló római erıd romjainál került sor. 

 

 
 
2012 nyarán a KCS tábor a Rák tanyán volt a Bakony közepén, a cserkésztábor pedig a 

közelben, Bakonybél mellett a Csepegı kútnál. Bár ez az elnevezés is túlzásnak bizonyult, mert az 
egész Bakonyban nem volt víz… Emiatt elég izgalmasan indult a tábor, mert megérkeztünk, 
és nem volt víz, így Csikó elment megoldani a helyzetet. Estére lett víz! A helyi önkéntes 
tőzoltók hozták rendszeresen a vizet, és töltötték fel a köbös kannánkat. A tábor másik 
meghatározó élményérıl a helyi vadászok gondoskodtak, akik a kiscserkészeknek szánt 
meseerdırıl fordították vissza a cserkészeket, valamint a Vadgesztenyék töltöttek el egy 
portya-éjszakát fegyverropogás kíséretében… A tábor keretmeséje végül ipari forradalom lett. 
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A tábori építményekre szabadalmat lehetett bejegyeztetni. Kiemelkedı az ipari forradalom 
azon vívmánya amit Bálint és Misi csinált: minden sátrat felszereltek közvilágítással, amit egy 
kemping biciklivel hajtottak esténként 20 percig.  

A kószák és a vándorok Vinyé-rıl indultak, a Cuha-völgyön végiggyalogolva, hogy 
eljussanak hozzájuk. Persze a Kıris-hegy és a bakonybéli bencés szerzetesek meglátogatása után…  

 
2012 ıszén egy új ırsünk indult útjára, a Toncsi által vezetett Mókus ırs. Az év sajátossága 

volt, hogy a korosztályi alapon szervezett rajaink végre felelıs és kinevezett vezetıket kaptak. 
Na jó, elindultunk efelé… Így a cserkész korú ırsök munkáját Rita, a kiscserkészırsök életét 
pedig Lırinc próbálta irányítani. A Kószák élére Balu került, míg a vándorokat Hp vezette. 

Az ıszi tábor helyszíne Mindszentpuszta lett, Béla királyos keretmesével. A VárReg 
megszervezését Áron vállalta, és végezte el.  

A téli tábor helyszíne Héreg volt, viszont a vándorok Szekszárdra tervezett portyája 
jelentkezı hiányában (mindenki inkább bálozni ment) elmaradt. Ebben a cserkészévben 
szerveztük meg elıször úgy a tavaszi tábort, hogy minden ırs saját útját járta, és csak az 
idıpont volt közös (persze voltak „renitensek” akik még ezt is módosították…).  

A KCS-k viszont nem mentek messze, csak ide a szomszédba a Sztrilich Pál 
cserkészparkba. 

 
A próbázás helyszíne a budai hegyekben volt, Solymár és Hidegkút között. A 

fogadalomtételt pedig kedves régi helyünkön, a Gercse-pusztai templomban tartottuk. A 
környék békességének hála a nagyobbak az épületen kívül aludhattak. 

 
2013 nyarán a KCS tábort Pusztamaróton (Gerecse) tartottuk, ahol kiscserkészeink Asterix és 

Obelix falujának hétköznapjaiba csöppentek bele. Volt friss (???) hal, varázsfızet, és minden ami a 
történethez kapcsolódik… A cserkésztábort sajátos kombi jellegőre szerveztük: Pusztamaróton a 
kicsikkel együtt kezdtek, majd folytatásképpen az egész társaság átvonatozott  Ócsára a Nemzeti 
Nagytáborba. 

A 2013-14-es cserkészévet három új ırs megalapításával kezdtük. Megszületett a 
Szurikáta (Dávid), a Bambusz (Fábry Anna, azaz Nusi) és a Csipkebogyó (Piri) vezetésével. 
Míg a KCS rajt továbbra is Lırinc vezette, addig a cserkész raj élén változás zajlott le. A két 
frissen végzett segédtiszt Anna és Petyusz kapta ezt a megbízást. A kószákat Csikó vette 
kezelésbe, míg a vándorok maradtak Hp irányítása alatt.  

Az ıszi tábor helyszíne Zebegény lett, a helyszínhez „jól illeszkedı” (???) őrhajós 
keretmesével… A VárReg ismét Áron mőve volt, míg a  téli tábor helyszíne végül Esztergom 
lett, egy nagyon kulturált szállással, ugyanis a hittudományi fıiskola második emeletén 
kialakított zarándokszálláson aludtunk. Érdekes élmény volt az ódon épület (és a vizsgára 
készülı, izguló kispapok látványa délelıtt), de azért voltak sajátosságai az épületnek. Így az 
ebédlı a pincében volt, a kápolna hasonlóképpen, de a hatalmas épület túlsó végében, míg a 
zuhanyozó (1 darab!) a szállás szintjén, de az átellenes sarokban… A portyánk vendége volt, 
rokoni kapcsolatok révén, egy argentínai magyar cserkésztestvérünk is, akit sok évvel ezelıtt 
az az atya keresztelte meg Buenos Airesben, akit ma Ferenc pápának hívnak… A második esti 
misét korábbi káplánunk, István atya mondta. 

Ismét sikerült téli portyát szervezni a vándoroknak a vizsgák utáni egyik hétvégére. 
Eger környékén jártunk. Volt benne kirándulás, többféle múzeum, érseki pince-labirintus, és 
természetesen borkóstoló is, a legminıségibb helyen, Szent Andrea pincészetben. 

A tavaszi portya az elızı évi bevált gyakorlatnak megfelelıen ismét ırsi keretben 
zajlott nagyjából azonos idıpontban. A kiscserkészeink Zsámbékra mentek, ahol az egyik 
korábbi próbán már használt iskolában aludtak. 
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A fogadalomtétel re új helyszínt kerestünk, és Csikó révén találtunk is egy dögös 
helyet a Vértesben, de sajnos a KCS szállás már foglalt volt. Sebaj, jó lesz jövıre (jó is 
lett…). Így végül a csapatunk életében már sokféle szerepet betöltı Nagybörzsönybe 
mentünk. Viszont siekrült elérnünk, hogy a misét a bányász-templomba mondja Gábor atya. 

 

 
 

Fruzsi ötletére a sok és kerek évvel ezelıtt fogadalmat tetteket köszönthettük, és emlékül egy-
egy feliratos gyertyát kaptak ajándékba. 

 
2014 nyarán ismét Taron táboroztunk. A kiscserkészek a plébániából indiántábort csináltak, 

míg a cserkészek a Felsı-Csevice melletti réten a kurucok világát elevenítették fel. A két tábor 
találkozásában az idıutazás is szerepet kapott. A kószák rendes mozgótáborral érkeztek, miután az 
újak az Ágasvár tövében átestek a kószává-váláson. A megérkezésüket egy olyan fergeteges 
jégesıvel tarkított vihar kísérte, amit a legöregebbek (értsd: Hp) sem látott még. A szó szoros 
értelmében dió nagyságú jegek estek, és a rét perceken belül fehér lett, mintha tél lett volna… A 
sátrak egy részének elázását borítsa a jótékony feledés homálya… Viszont ez sem tudta elrontani a 
nyárson sült birka látványát és ízét, ami az Andor és Dugasz alkotta GH legnagyobb attrakciója volt. 
(A kerékpáros GH-zásuk, a speciális utánfutóval felspécizett járgánnyal külön színfolt volt nemcsak 
a tábor, hanem a falu életében is…)  Augusztusban ismét sikerült nagyszabású vezetıi tábort 
szerveznünk. Autókaravánunk (4 verda!) Szlovéniába indult, és hegymászás, elsı világháborús 
emlékek, hegyi tavakban fürdés, barlangok, kultúra, és sok egyéb kísérte az intenzív vezetıi 
együttlétet és kikapcsolódást. 
 

İsszel (2014 ısz) két új ırs indult útjára: Virág a Borsó ırs vezetıje lett. A fiúknál volt egy 
kis gubanc, mert Fülöp végül nem kapott képesítést, így végül Máté csak novemberben alakította 
meg a Rája ırsöt. December elején a borsók mindjárt beírták magukat a csapattörténetbe, illetve a 
csapattörténet aranyköpés oldalára! Ugyanis mikulásozás után felírták a táblára, hogy „Sok jó ember 
kis helyen is elfér, mint borsó a paszulyban…”  
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Az évkezdı túra részesei a nagykovácsi kastély parkjában 
 
A rajok élén csak a cserkészeknél volt váltás: megint frissen végzett segédtiszt kapta ezt a 

kemény kihívást jelentı feladatot: Eszter, akit Petyusz már tapasztalat rajparancsnokként 
segített. E váltás oka az volt, hogy Anna „magasabb munkakörbe került” ugyanis az évkezdı 
nagykovácsi kiránduláson Fruzsi átadta neki a lánycsapat vezetését… Az eseménynek sajátos 
hangulatot adott, hogy sikerült szinte az összes egykori elıdjét elıvarázsolni, és ık egyenként 
gratuláltak, és kívántak jó munkát neki. 
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Amikor Anna volt a fınök… 
 
Az ıszi portya során a cserkészek…. 
 
A VárReg-et ezúttal Botond és Toncsi szervezte a PaSa (Pannonia Sacra Általános 

Iskola) termeibe (lám-lám mire nem jók a személyes kapcsolatok…) budai kutyavásáros 
keretek között.  

A téli tábornak Pilismaróton találtunk helyszínt. Még egy kis hó is volt, ami sajnos 
aztán havas esıvé és így lucsokká és szétázott ruhákká alakult át, ennek ellenére élveztük! A 
tavaszi portya ismét ırsönként zajlott, míg most a kiscserkészek mentek Zebegénybe, ahol 
vasárnap reggel egy püspöki misébe csöppentek bele, és „házi püspökünk” Beer Miklós atya 
kifejezetten örült nekünk.   

A próbára a Vértesben került sor, a Mária-szakadékon felsétálva jutottak el a 
(kis)cserkészeink a próba helyszínére, hiszen a szakadék tövében lévı kulcsosházat 
használtuk bázisként. A fogadalomtételre  a közeli Árpád-kori templom romjainál került sor. 
Örömünkre szolgált, hogy Gábor atya misézett nekünk a fogadalomtétel elıtt, illetve több 
régebbóta fiatal cserkésztetsvérünk (Zsák, a Sárkány ırs egy trabantnyi tagja) is velünk 
lehetett e jeles alkalomkor. 

 

 
 
A nyári táborok helyszínéül az illetékesek Erdıkürtöt szemelték ki. A kiscserkészek a 

focipálya épületében, míg a cserkészek a Rózsa-kútnál táboroztak. 
A többi korosztály sem tétlenkedett. A kószák elıször a Mosoni-Dunára mentek evezni 

Bálint és Farkas vezetésével, majd a Mátrából indulva elgyalogoltak (a csatlakozó KCS 
vezetıkkel és pár vándorral kiegészítve) a cserkészek táborába, megmutatva a „rutinos öreg 
rókák” életét. Természetesen sor került az újak (Mosómedvék és Áfonyák) ünnepélyes 
befogadására is. A nyáron a Sárkányok egy hétvégi evezıstúrát csináltak a Dunán, amit 
diplomaosztó, hidegfront és hasonlók tettek változatossá. 

 
A 2015/16-os cserkészévet egy hétvégés, balatoni fürdéssel, és sok egyéb jóval 

főszerezett vezetıi megbeszéléssel kezdtük. Szeptemberben 5 új kiscserkészırsünk született 
(ez aztán az újabb baby-boom!). A lányok (Machula Évi vezetésével) a Csalán ırs nevet 
válaszották. 
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A cserkészek az ıszi portyára… mentek, míg a téli portya helyszínéül egy már ismert és 
kipróbáltan „luxus kategóriájú” plébániát választottak, a pilisszentivánit. A vándorok 
Szekszárdot keresték fel, ahol a város nevezetességeinek (és kiállításainak) megismerése után 
a Heimann pincészetben is látogatást tettek.  

 

 
 
Az éjszakát az ottani cserkészek otthonában töltötték, majd a reggeli mise után hazafelé 

megálltak a dunaföldvári termálfürdı kipróbálására… 
 
A próbázásra és a fogadalomtételre 2016. május 21-én Dömösön került sor. A létszámra 

való tekintettel a vezetık Hp-val két dupla pályát jelöltettek ki. Így a kiscserkészek a 
kolostorrom fölött a piros turistaút térségében találkoztak Doroty-val, a madárijesztıvel, 
bádogemberrel, és társaikkal, hogy a végén Óz, a nagy varázsló várja ıket. Ez a környék nem 
volt nagyon tele kirándulókkal, így csak egy teljesítménytúra tagjainak tettük 
élménygazdaggá az útját. Ám a Rám-szakadék közelében, szintén a piros turistaút térségében, 
felállított pályákon üldögélı törpök, tündék és fıleg a Bálint által megszemélyesített Gandalf 
elsöprı sikert aratott, olyannyira, hogy volt olyan kiránduló, aki szelfizett is vele… 

 

 
 

Vacsorára nem csak Gábor atya érkezett meg, hanem Áron is az esztergomi 
szemináriumból, így nem panaszkodhattunk a lelki életünk elhanyagolására. Jó gondolat volt, 
hogy külön, csak nekünk szóljon a szentmise, mert a falu templomát teljesen megtöltöttük, és 
ha hívek is lettek volna, akkor kicsinek bizonyult volna az épület… Ez mindenkiben a 
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fogadalomtételkor tudatosodott, mert az ígéretet tevı közel 40 kiscserkész látványa 
felejthetetlen élmény volt.  

 

 
 
A nyári táborok helyéül egy korábban – jó két évtizede– a fiúk által már kipróbált helyet 

szemeltek ki az illetékesek: Drégelypalánk és Hont között, az úttól távolabb rejtızik a Csitári 
kápolna. Ha innen kb. másfél kilométert megyünk a Börzsöny felé, akkor ott találjuk a Kútberki 
vadászházat. Ezt az elmúlt évben egy EU-s pályázat keretében felújították, kibıvítették és 
kulcsosháznak rendezték be. Így a közel 70 kiscserkész fullextrás szállást kapott: bekerített két 
hektáros kert, ház a világ végén, elegendı víz, áram napelembıl…, és mindehhez jött a csodás nyári 
idı. A cserkészek a közelben, szők fél kilométerrel odébb az egyik völgyben verték fel a sátraikat. 
Az elsı öt napot csak Luci autójának elromlása és Soma sérve tette izgalmassá. A helyzet a 
kiscserkészek hazaindulása (és érkezése) után durvult el: megjött a hidegfront… Így a táborbontás 
szakadó esıben és sárban zajlott, ami miatt a kocsikkal nem is lehetett bejönni a táborig…  

A kószák ekkor már a Mosoni-Dunán eveztek. İk is kitartóan dacoltak az elemekkel, de 
amikor beállt az egész napos esı, lerövidítették az útjukat, és egy nappal korábban hazajöttek. 

A felszerelés még hetekig száradt a kistemplomban illetve a csapatotthonba. (Pár héttel 
késıbb egy francia cserkészcsapatot láttunk vendégül. Amikor benéztek/szagoltak a hátsó terembe, 
akkor az ırülteknek járó szent borzadállyal néztek ránk…) 

 
2017 ıszén egy új ırssel gazdagodtunk: Rózsa kezdte meg vezetıi munkáját egy 

kiscserkészırs élén. A lányok a Vanília ırs nevet választották.  
 
A vezetıi ırs számára az ısz nagy jubileumot hozott, mert a Tulok ırs 25 éves lett. Ezt 

Visegrádon ünnepeltük, és a csorda régebb óta fiatal tagjainak többsége is megtisztelte minket, így 
mogyoró-hegyi tábor nagytermében két asztal mellett is alig fértünk el… 

 

   
 
A cserkészek ıszi portyája Verıcén volt, ahol tanúi lehettünk Szent István királlyá 

koronázásának. 
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A február eleji téli portya helyszíne Zebegény volt, és a Börzsönyben hó is volt ideális 
mennyiségben. A kószák a Gerecsébe jártak, és a hegység közepén lévı, a ferencesek kezelésében 
lévı egykori Serédy kastélyban töltötték az éjszakákat. A többes szám azért indokolt, mert a 
Szirtisasok már péntek este elindultak, míg a többiek csak szombat reggel. 

A vándorok a megszokott idıpontban Gyöngyösre mentek volna, de a mivel a portya elıtti 
napokra 15 ember 3-ra apadt, elmaradt a program. A tulkok tavaszi hétvégéjét Esztergomban, a 
Szent Adalbert zarándokház kényelmében töltöttük, ott, ahol már kétszer is voltunk portyák 
keretében. 

 
Március elején Noémi megszerezte a CSPKVK eredményes elvégzése révén 

csapatparancsnoki képesítést, így Anna nem csak további lényegi segítséget kaphat valakitıl, hanem 
az utódlása is megoldódni látszik. 

 
A próbára Nagybörzsöny térségében került sor. A kószák már elızı este elindultak, és a 

Dömösi átkelés fölött, a Remete-barlangban bivakoltak, illetve a Balu vezette Szirtisas őrs 
tagjai kipróbálták a függőágyban alvást, utóbb kiderült, hogy ezzel divatot teremtettek.  

A fogadalomtétel helyszíne végül a nagybörzsönyi Bányász-templom lett, mert a vacsora 
közben nagy csinnadratta közepette leszakadt az ég… 

 

 
 
Ebben az évben Opor Ágota kapott jubileumi gyertyát, aki a csemetéit, köztük az ikreket, erre 

az estére férjeurára hagyta… 
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A nyári állótáborok helyszíne végül a Keletei-Bakony lett. A kiscserkészek az egykori tési 
iskolában voltak, és Egyiptomba és a fáraók világába kalandoztak Noémi irányításával. Tılük pár 
kilométerre északra, a hegyvonulat lábánál, a jásdi Szentkút szomszédságában táboroztak a 
cserkészek, ahol a függetlenségéért küzdı Mexikó mindennapjaiba csöppentek bele a tábor 
résztvevıi. A Botond vezette tábor életét pár nem várt esemény is gazdagította: az egyik elsı nap 
éjjelén a lecsapó vihar nullára amortizálta a kölcsön kapott közösségi sátrakat, majd a változatosság 
kedvéért az egyik szomszédban táborozó csapat (439. cscs.) vicces-mókás cserkészei megpróbálták 
ellopni a zászlót, amiben végül csak a kerületi zászló megfújásáig jutottak el. Másnap a vezetıik 
nem gyıztek bocsánatért esedezni…, amit végül megkaptak, sıt még egy közös számháború is 
született a konfliktusból. Hogy az öntevékeny illetékesek mit kaptak a vezetıiktıl, azt borítsa a 
jótékony feledés homálya! 

Míg ezek az események zajlottak, a kószák is felkerekedtek Balu szervezésében, hogy a 
Mátra gerincén, az OKT útvonalát követve eljussanak Mátreverebélyrıl Sirokra. A Kékes 
megmászása után, a Domoszlói-kapu térségében került sor a próbázásukra, aminek a végén 
megkapták a jól megérdemelt jelvényeket, és a csapat életében elsıként, a kék színő kósza-
nyakkendıt. 

 
A nyári vezetıképzı táborok sok reményre adtak számunkra alapot: ırsvezetıképzı 

táborban Harsányi Virág, Csanády Viola okosodott három majori fiú társaságában, a 
segédtisztiben pedig Csanády Ágota vezetıi tudását igyekeztek gyarapítani. 

 
 



 65

A csapat ırseinek neve és megalakulásuk idıpontja 
 

• Áfonya (2008) 
• Árvalányhaj (1990) 
• Ciklámen (1990) 
• Eper (2009) 
• Hajnalka (1990) 
• Hóvirág (1990)  
• Kankalin (1997) 
• Kivi (2000) 
• Liliom (1990)  
• Mandula (1997) 
• Margaréta (1990)  
• Málna (2009) 
• Menta (1996) 
• Muskátli (1990)  
• Nárcisz (1994) 
• Rózsa (1990) 
• Sóskaborbolya (2003) 
• Vadgesztenye (2005) 
• Vanília (2016) 
• Viola (1990) 
• Zuzmó (1997) 
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Az 1926. Szent Erzsébet  
cserkészcsapat létszámának alakulása 

a minden év január 1-i állapotot tükrözı éves jelentések alapján21 
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21 Az adatok csak az aktív tagok számát takarják, a csapattal lazább kapcsolatot tartók (hobbyk, 

vándorok) nem szerepelnek benne. 
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A csapat parancsnokai 
 

dr. Pásztor Emıke   1989-1996 
 
 

Harmann Csilla  1996-2000 
 

Halmi Erzsébet     2000-2004 
 

   Brückner Anikó    2004-2006 
 

Babos Fruzsi    2006- 2014 
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Zöllner Anna   2014- 
 
 
 
 

 
 

a csapatpecsétet ırzı dobz teteje belülrıl… 
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A csapat eddigi összes tagja: 
(legalábbis akikrıl tudunk…) 

 
A névsorban azok a tagjaink szerepelnek, akik vagy kiscserkészígéretet, vagy cserkészfogadalmat tettek 2009. januárjáig. 
Feltőntettük azokat a tagjainkat is, akik valamilyen ok miatt hivatalosan nem váltak a csapat teljes jogú tagjaivá, de egy 

évnél hosszabb ideig velünk voltak. Igyekezetünk ellenére elıfordulhat, hogy valaki kimaradt a felsorolásból. Tıle 
bocsánatot kérünk, és köszönettel vesszük a kiigazításokat!  

 
A vezetık esetében feltőntettük az általunk ismert, és a csapathoz tartozás idején megszerzett képesítéseiket, és azt is, hogy 

mely ırs vezetıi feladatait látták el hosszabb-rövidebb ideig. 
 
Babos Fruzsina ıv. st, cspk 

(Pálma) 
Bakó Mária 
Balogh Stefi 
Bárány Flóra 
Bárdos Anna 
Bartal Zsófia 
Bertalan Judit 
Brückner Anikó ıv., st. 

cspk, (Nárcisz) 
Brückner Dóra ıv. (Menta) 
Brückner Rita 
Buday Zsófia 
Chladek Mária 
Czeglédi Éva 
Czeglédi Orsolya 
Czékus Kitti 
Czina Krisztina 
Czitrovszky Blanka 
Csák Enikı 
Csanády Ágota 
Csanády Bogár 
Csikor Virág 
Csizmadi Katinka ıv 

(Sóskaborbolya) 
Csizmadia Borbála 
Dabasi Júlia 
Dalast Orsolya 
Dauner Eszter 
Devescovi Katalin 
Divényi Erika 
Durucz Zsófia 
Eddy Margitta 
Elıd Ágnes 
Endrıdi Eszter 
Eszterle Mária  
Fábry Anna 
Faltusz Barbara 
Fekete Ilona 
Finy Bernadett 
Finy Petra 
Fischle Katalin 

Fluck Éva 
Fónagy Réka 
Forgácsné Andó Katalin dr. 

cst. 
Forgács Kinga st. 
Földessy Katalin 
G. Horváth Beáta 
Garamszegi Emese 
Gerinczy Anna 
Gerinczy Veronika 
Gidófalvi Barbara 
Gruszky Adrienn 
Gyıri Melinda 
Hab Mariann 
Hadrévi Zsanett 
Halmi Erzsébet ıv., st., 

cspk (Muskátli) 
Hamm Katalin 
Hankóczy Hajnalka 
Haraszti Enikı 
Harmann Csilla st. cspk, 

(Rózsa) 
Havasi Ibolya 
Hedel Mariann 
Huszák Eszter 
Illényi Éva 
Jakab Éva 
Jakab Mária 
Jancsó Dalma 
Jávor Anna 
Jávor Orsolya 
Jelinek Piroska 
Jelinek Sarolta 
Juhász Andrea 
Kállay Márta 
Karácsonyi Emese 
Kasza Mária Ilona 
Katona Éva ıv. (Áfonya) 
Kernyák Krisztina ıv. 
Király Zsuzsa 
Kiss Alíz 

Kiss Lúcia ıv. 
Kiss Rozália 
Kiss Viktória 
Kollár Anna 
Komádi Judit 
Kotsis Attiláné dr. 
Kovács Anna 
Kovács Cecília 
Kovács Eszter 
Körmendy Patrícia ıv. 

(Mandula) 
Kıszely Flóra 
Kövesi Mariann 
Krivachy Emıke 
Kuzma Gabriella 
Lakó Krisztina 
Lányfalvi Katalin 
Lévai Mariann 
Löbl Krisztina 
Löblné Árvay Judith 
Lukácsházi Nóra 
Lupkovits Barbara 
Lupkovits Vanessa 
Machula Éva 
Márialigeti Zsófia 
Márialigeti Zsuzsa 
Maruyama Mattia 
Mátéffy Emese 
Mátéffy Eszter 
Megyes Beáta 
Megyesi Krisztina 
Meszleny Anna 
Migály Lilla ıv. 

(Vadgesztenye)  
Mihálffy Vera 
Mihálffy Zsófia 
Mihályfi Anna 
Molnár Anna 
Morlin Kinga 
Mozsáry Zsuzsanna ıv 

(Uhu) 
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Nagy Alexa 
Nagy Veronika 
Nagy Viktória ıv (Rózsa) 
Németh Ágnes 
Németh Erzsébet 
Nényei Lujza 
Nényei Piroska 
Ninausz Anna 
Opor Ágota ıv. (Zuzmó, 

Vadgesztenye) 
Ordódy Kata 
Osgyáni Borbála 
Osgyáni Sára 
Paksy Nóra ıv.(?) 
Pál Tamara 
Pálfy Bernadett 
Pálfy Margit 
Pálvölgyi Boglárka 
Pályi Blanka 
Pálly Bernadett Kinga 
Pásztor Emıke dr. cst. pk. 
Pataky Eszter 
Pentelényi Eszter 
Per Alexa 
Per Kyra 
Petrovics Hajni 
Pilisi Orsolya 
Pintér Katalin 
Plicher Dorka 
Preisziver Nóra 
Prevoz Cecília 
Pugris Anikó 
Ravasz Kinga 
Rédling Beáta 

Révész Andrea 
Révész Anita 
Ringler Edit 
Rónaszéki Sára 
Sanders Laura Rose 
Sándor Amália 
Sándor Anna 
Schlotter Adrienn 
Schlotter Ágnes 
Schrödl Orsolya 
Schvotti Ágota 
Sebestyén Ágnes 
Simonyi Noémi 
Solymosi Katalin 
Soós Katalin 
Stefányi Réka 
Stefka Annamária 
Szabó Zsófi 
Szabó Zsuzsanna st. ( 

Árvalányhaj ırs) 
Szakmáry Nóra 
Szalay Rita 
Szálkai Boglárka 
Szálkai Noémi 
Szálkai Zsuzsanna 
Szántó Szilvia 
Száraz Dorottya 
Szarvas Anikó 
Szegi Hanna 
Szegi Ilona 
Székely Annamária 
Székelyhidi Anikó 
Szemkeö Júlia 
Szendrei Krisztina 

Szigeti Júlia 
Szigetvári Emese  
Szigetvári Kinga 
Szikora Réka 
Szilas Bori 
Szó Kinga 
Sztrilich Anna  
Sztrilich Erzsébet 
Sztrilich Judit 
Sztrilich Vera  
Takách Mária 
Tankó Zita 
Tarodi Cili 
Teberán Mariann ıv. 

(Kankalin) 
Tomka Orsolya 
Toperczer Katalin 
Tóth Ágnes cst. 
Tóth Zsófia 
Tóth Zsuzsanna 
Török Anna 
Tuba Nikoletta 
Urbán Zsófia ıv. (Skorpió) 
Várgedı Kinga 
Vendel-Mohay Luca  
Vénusz Adriana 
Vida Réka 
Vígh Viktória st. (Rózsa) 
Wininger Ivett 
Zádor Ildikó 
Záhonyi Emese 
Zöllner Anna 

 
 


