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"Törpék vagyunk, de óriások vállán álló törpék." 

(Clairvaux-i Szent Bernát) 
 

 
 

Csapatunk történetének e rövid összefoglalásával szeretnénk megörökíteni mindazt, amit a 205. 

Zrínyi Miklós cserkészcsapat tagjai átéltek az eltelt évek alatt, és adózni mindazok emlékének, akik 

cserkészcsapatunk tagjai voltak, vagy segítették az eleink által elvégzett, vagy az általunk megkezdett 

munkát. 

Mindazt leírtuk, amit a visszaemlékezık fontosnak, emlékezetesnek tartottak. Ezek az 

élmények nem mindig ragadják meg cserkészetünk lényegét, de fontos szerepük volt abban, hogy az 

egykor tizenéves kamaszok felnıtté váljanak... Errıl mesélnek a csapatújság számai is, ahol 

kalandjaink saját megfogalmazásunkban olvashatóak. Jelen összeállításunk ennél kicsit alaposabb 

próbál lenni, bár nagyképőség lenne cserkészcsapatunk múltjának történészi igényő összefoglalásáról 

beszéni. De talán egyszer  majd  ezt is elvégzi valaki…  

Az összeállításunk elsı változatát a csapat 75-ik születésnapjára készítettük Solymosi Balázs 

cst-tel közösen, majd az összeállítás sikerét látva folyamatosan bıvítettük, beleírva az újabb és újabb 

eseményeket, illetve a múlból febukkanó, addig ismeretlen emlékeket… 

 

Köszönjük elıdeink okulásunkra szolgáló példáját, fáradozását, segítségét. Isten fizesse meg 

Nekik bıséggel! 

 

Buda, 2006. húsvétján 
 

Grynaeus András cst.
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I. Fejezet  
A kezdetektıl az 1980-as évekig 

 
Csapatunk, a 205. sz. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat (ZMCsCs), 1922-ben Cserjéssy József 

vezetésével alakult meg, körülbelül 60 cserkésszel, az akkori I. kerületben. Fenntartójaként a Fehérsas 
tér 3. alatti Fehérsas téri Polgári Iskola1 szerepelt, így elsı cserkészeink ennek az iskolának a tanulói 
voltak. Csapatunkról szóló elsı „hivatalos” híradás az I. Cserkészkerület Almanachjából származik:  

„A csapat 1922-ben alakult Cserjéssy József vezetésével. Ebben az évben tartotta elsı táborát 
Faddon. A következı esztendıben Tarsoly Ernı vette át a csapat vezetését s vele szállt a csapat 
második táborában Dunapentelén. Ezután a parancsnok elfoglaltsága miatt három éven át nem folyt 
rendes cserkészmunka a csapatban, míg végre 1927-ben Lévai Alajos és Raffaelli Gyızı vették át a 
csapat vezetését s azóta a csapat munkája jó mederbe terelıdött. 1928 nyarán tartotta hosszú idı óta 
elsı táborát Bélapátfalván. Második tábora Balatonaligán volt. 1929 ıszén Ravasz Illés vette át a 
csapat parancsnokságát.” 

80 az alakulás óta fogadalmat tett cserkésze, 4 vezetıje és 96 cserkésze van" 1929-ben2. 
 
Csapatunk megalakulása elıtt már volt a Fehérsas téri iskolának cserkészcsapata, sıt, 

ismereteink szerint, két évig a két csapat párhuzamosan dolgozott. Szintén az 1930-ban megjelent 
Almanachból idézünk:  

„23. sz. Fehérsas CsCs.:  

A csapat 1913-ban alakult, fıleg az I., Fehérsas-téri polg. iskola növendékei közül, innen van 
neve is. Közvetlenül a háború (az I. világháború -S.B.) után a csapatvezetést Ispánovits Sándor 
igazgató vette át s még ma (1929-ben. -S.B.) is vezeti. A csapat a háború alatt a pályaudvarokon 
teljesített szolgálatot. A kommun alatt a tulajdonképeni munka szünetelt. Összejöveteleiket a Szt. 
Gellért szobornál tartották meg. Elsı nagyobb mozgótáboruk. Veszprém, Zirc, Bakonybél. Második: 
Balatonalmádi, Balatonfüred, Fonyód, Földvár. Állótábor: Keszthely, Siófok, Szt. Endre. 1922-ben 
Finnországban jártak, útjuk valóságos diadalúttá alakult, nagy propagandát fejtettek ki Hazánk 
érdekében. Résztvettek az összes cserkészjátékon. 1924 óta otthonuk a VIII., Homok-u. polgári 
iskolában van." A csapatnak 120 az alakulás óta fogadalmat tett cserkésze, 3 vezetıje és 53 cserkésze 
volt 1929-ben. (Az alakulás éveként 1920 szerepel)3. 

 
A két csapat párhuzamos mőködésének „rejtélyét” eddig nem sikerült megfejtetünk. A történet 

végét az Almanachból idézett bekezdés utolsó mondata alapján sejthetjük: valamilyen okból a 23. 
csapat székhelyet, és valószínőleg utóbb fenntartót váltott, és a tabáni gyerekek nem, vagy egyre 
kevésbé tudtak a távolabbi helyszínre eljárni a foglalkozásokra, így a másik „helyi” csapat 
felértékelıdött. 

                                                 
1  Az Almanach ’Csapatok szervezıtestületének jellege, elnökének neve, foglalkozása, lakása; parancsnokának neve, 

foglalkozása, lakása és tisztikara’ címmel is közölt egy összeállítást  -147-160. oldal-. A 205. sz. csapat adatai: I., 
Fehérsas-téri polg. iskola (I. Fehérsas tér 3.-S.B.), Nagy Béla igazg., II., Kapi-u. 11., Ravasz Illés tanár, VII., 
Hernád-u. 3., Wanner István, Bolváry Ödön igazolt id. vezetık. (igazolt id. vezetık - igazolt ideiglenes vezetık.  Az 
Almanach gyakran használja ezt a kifejezést, ami arra utalhat, hogy a csapat irányítására a csapatparancsnoknak 
„kölcsönöztek” öregcsapatok képzett vezetıket. Az Almanach függelékében levı „Hasznos tudnivalók” szerint az 
ideiglenes vezetıi igazolványok egy évig érvényesek, és „ezen év végén tiszti próba teendı és tiszti igazolás 
kérendı1.” -S.B.) 

2  Almanach az I. (Budapesti) Cserkészkerület munkájáról 1930., 120. oldal 
3 Almanach az I. (Budapesti) Cserkészkerület munkájáról 1930., 106. oldal. A fenntartók adati között az 

alábbiakat olvashatjuk: „(szervezıtestületének jellege:) VIII., Homok-u. közs. polg. isk., (elnökének neve, 
foglalkozása, lakása:) Szentirmay Ferenc h. igazg. VIII. Homok-u. 9.; (parancsnokának neve, foglalkozása, 
lakása:) Ispanovits Sándor igazg., VIII., Homok-u. p.; (tisztikara:) Breitigam Oszkár st.” 
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Az Almanach idézett soraiból tudjuk, hogy az alapítás évében a „zrínyisek” mindjárt táborba 
szálltak, így a csapat legelsı nyári tábora mely Faddon volt, 1922 vagy 1923 nyarán.  

 
Forrásunk  szerint a következı évek története elég zakklatott volt: 1923-ban Tarsoly Ernı vette 

át a csapat irányításának feladatát. Nyáron Dunapentelén táboroztak a gyerekekkel, de ısztıl 
csapatunkban a parancsnok elfoglaltsága miatt nem folyt rendes cserkészmunka4. 

Az 1925. esztendıben Nagybérpusztán táborozott a csapat, és ebben az évben Pászthy Márton, 
csapatunk cserkésze, életmentı kitüntetésben részesült5 úszva mentésért6, sajnos tettének részleteit 
nem ismerjük, illetve csak a kitőntetés átadásának pontos idıpontjáról találtunk adatot: 1925. 
szeptember 25-én7 kapta meg Márton a Jó Munkáért érdemérmet8. Mindez jelzi, hogy a szünet, a 
vezetési nehézségek csak átmenetiek voltak. 1927-ben Lévay Alajos és Raffaelli Gyızı vették át a 
csapat irányítását. 1928. május 6-án „teljes jogú tisztté” avatták Lévay Alajost9. Más forrás szerint10 
Lévay Alajos csak 1929. október 24-én résztvevıje "az I. cserkész kerület jogosító tiszti táborának", 
aminek a végén megkaphatta az említett képesítési fokozatot. Az 1928-as esztendıben tartottuk a 
bélapátfalvai csapattábort, amelyet más források11 egy évvel késıbbre, 1929-re tesznek. 

A Szövetség 1928-as közgyőlési beszámolójából tudjuk12 hogy egyes cserkészcsapatokat a  
leventemunkára alkalmassá nyilványítottak az illetékesek, így cserkészcsapatunk is bizonyos 
létszámkeretig leventeoktatást végezhettek. A csapatnak engedélyezett létszám 10 fı volt. A 
történetünkkel összefonódó 23. Fehér Sas csapatnak ugyanekkor 30 fıs keretet engedélyeztek… 

1929. ıszén Ravasz Illés vette át a csapat irányítását az 1930-ban kiadott I. Cserkészkerület 
Almanachja szerint. Ekkor a csapatban "igazolt id. vezetık" voltak Wanner István és Bolváry Ödön, 
és csapatunk létszáma az éves jelentés szerint 90 cserkész.  

Egy 1930-ban kelt átigazolási kérelem alján ott áll dr. Ravasz Illés neve, mint 
csapatparancsnoké, de több forrás szerint ekkor már dr. Beke Andor volt a parancsnok. Valószínőleg 
ezen a nyáron tartották a csapat balatonaligai táborát13. 

 

 
csapatunk elsı otthonául szolgáló iskola 

                                                 
4   Almanach az I. (Budapesti) Cserkészkerület munkájáról 1930., 106. oldal 
5   Almanach az I. (Budapesti) Cserkészkerület munkájáról 1930., 146. oldal 
6   Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története 1989,  68. oldal  
7   A Magyar Cserkészszövetség legutóbbi évei, MCsSz, Bp. 1928. 61. oldal (Közgyőlési beszámoló) 
8  Egy másik életmentéssel is „büszkélkedhet” a csapat:  A tılünk függettlenné váló 23. csapat egyik tagja, 

Schönthell Gábor csónakkal végzett mentésért kapta meg a kitőntetést. Ennek részleteit sajnos nem 
ismerjük, és idıpontjáról is csak következtetni tudunk: mivel a kitőntetést 1924-ben alapították, és 1937-
ben szerepel A Magyar Cserkészet Útja 1912-1937. kiadványban, így valószínőleg 1924 és 1937 között 
történt az eset, de esetleg lehet visszamenıleges elismerésrıl is. Ez esetben a csapat alapítása -1921- és 
1924 között történt Gábor „hıstette”. 

9    Almanach az I. (Budapesti) Cserkészkerület munkájáról 1930., 145. oldal 
10  Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története 1989,  68. oldal 
11  Magyar Cserkész  , MCsSz Táborhelyjegyzék (1930) 
12  A Magyar Cserkészszövetség legutóbbi évei, MCsSz, Bp. 1928. 75. oldal (Közgyőlési beszámoló) 
13  A táborról nincs pontos adatunk, de a I. Cserkészkerület Almanachjából, a szövegkörnyezet alapján, ez derül 

ki. 
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A parancsnokváltás hátterében valószínősíthetıen egy újabb csapat születése (is) rejlik. Az 

Almanach-ból14 tudjuk, hogy a 342. Damjanich „csapat elsı összejövetele 1928. szeptember 26-n 
volt, Ravasz Illés tanár -azaz a „mi csapatparancsnokunk”- tartotta 40 jelentkezıvel”15. 

 
1928(?)-41 között dr. Beke Andor (1900-1985) volt a csapat parancsnoka. Az Iskola 1932-33. 

évi értesítıje szerint Bandi bá’ munkáját továbbra is segítette, támogatta a korábbi parancsnok16. Dr. 
Beke Andor diplomata volt, több évig élt francia földön, majd a külügyminisztériumban lett konzul, 
és utazásairól mindig küldött képeslapokat a csapatnak. A parancsnoki tisztséget addig viselte, míg 
meg nem házasodott. Agglegény életében édesanyjáról való gondoskodása mellett anyagiakban is a 
legteljesebb mértékben támogatta csapatát. A '30-as években vett egy zongorát, amelyet késıbb 
eladott. Ennek árát kiegészítette, és vett egy Fiat-Balilla márkájú kocsit, majd rövid idın belül az 
autóját eladva vett a csapatnak 3 ırsi sátrat. Késıbb még 15 darab 2 személyes sátrat vett a 
csapatnak17. 

Bandi bá’ ideje alatt a cserkésznek jelentkezı újoncok mindig kaptak tıle egy rend ruhát18. Az 
ı parancsnoksága alatt a csapat tagjainak tudni kellett a brit, a finn, a lengyel, a bolgár himnuszt, az 
amerikai és a zulukaffer indulót19. 

 
Csapatunknak ebben az idıben ismert foci csapatai is voltak. Ezeket színekkel különböztették 

meg, így voltak a zöld-fehérek (Bandi bá’ lelkes Fradi-drukker volt, és parancsnoksága alatt a csapat 
többsége is azzá vált. Ez idıvel olyan méreteket öltött, hogy a ZMCsCs cserkészei korábban 
ebédeltek otthon, hogy idıben kiérjenek a Fradi-pályára... A ’90-es években pedig alakult egy Zöld 
Sasra keresztelt ırsünk is….), a kék-sárgák és a fekete-vörösök. A focicsapatokat Bandi bá’ saját 
költségén szerelte fel mezzel (fejenként két mez) és cipıvel. A cipıket mindenki hazahordta, de a 
mezeket Bandi bá’ otthon ırizte, és maga mosatta. Az elkopott mezeket Bandi bá’ pótolta, hogy 
cserkészeinek mindig a legjobb mezük legyen és ne legyenek rongyosak. A csapatok a budaörsi 
focipályákon és különbözı grundokon edzettek (Naphegy tér, Zsidó rét (Gellért-hegy), Brazil rét 
(Hegyalja út mentén) és Aladár u.-Tigris u. sarok). A Naphegy téren volt külön „grundapa” is, Toldi 
Géza.  

 
a zöld - fehér focicsapat 1939. április 2-án 

                                                 
14  Almanach az I. (Budapesti) Cserkészkerület munkájáról 1930., 142. oldal 
15  „A csapat elsı összejövetele 1928 szeptember 26-n volt, Ravasz Illés tanár tartotta 40 jelentkezıvel. 1928 

október 4-én a 2-ik összejövetelen Dubsky László a csapatnál a gyakorlati munka vezetését vette át. 1928 
december 21-én igen jól sikerült karácsonyi ünnepélyt tartottak. 1929 április 28-án 38 fiú tett fogadalmat.” 
A csapatnak 1929-ben 40, az alakulás óta fogadalmat tett cserkésze, 1 vezetıje és 37 cserkésze volt. A 
fenntartó adatai: VII., Hernád-utcai elemi iskola (VII. Hernád u. 3.-S.B.). Roskó Rezsı igazgató, Hernád-u. 3., 
Sáry Károly tanító, VIII., Damjanich-u. 36. 

16  Az I. kerület Fehérsas-téri Polgári Iskola Értesítıje 1933. 7. oldal 
17  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
18  Mayer Ferenc visszaemlékezése 1997. 
19  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 



  205. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat története 

 7 

Ebbıl az idıbıl a legjobb focistáink Almási Béla, Almási Gábor, Dorogmann László (?-1994) 
("aki önmagának passzolt"), Dorogmann György, Hirsch János, Hutwágner Ferenc, Martin János, 
Németh Károly, İri Zoltán, Pásztor Gábor (kapus), Rubin Miklós, Rubin Endre és Szabó Ferenc ("a 
csodakapus") voltak20. Ekkor vált híressé a csapatunk arról, hogy a pályát (szabályos mérető pályát) 
három passzal átlıtték úgy, hogy gól lett belıle... 1938-ban a futball-világbajnokság döntıjét a csapat 
vitéz Vecsérdyék lakásán hallgatta végig21. 

1932. augusztus 3-20. között volt a dömörkapui tábor. A csapat újoncai november 27-én, a 
Nagyszénás csúcsán tettek fogadalmat.  

A Magyar Cserkész 1932 augusztusi számából tudtuk meg, hogy Szirmai László 54. 
pontos eredményével a lap rejtvénypályázatán könyvnyereményben részesült. 

1933. március 25 és 26-án hadijátékkal és morze-versennyel egybekötött kirándulást szerveztek 
a Nagyszénás környékére. Május 7-én ott voltak a hárshegyi cserkészparkban tartott nagy tábortőzön 
is. A tavaszi idényre teniszpályát béreltek. A csapat létszáma ekkor 40 fı22 volt. 

Az 1933-34. tanévben a csapat létszáma 50 fı volt. Az Iskola évkönyve szerint: "Heti 3 órát 
csapatösszejövetelre és heti 2-2 órát ırsi összejövetelre fordítottunk. Az ıszi és tavaszi hónapokban 
pedig havonta kétszer, vasárnapi napokon csapatkirándulást rendeztünk. A csapat programmjába 
vette a szabadtéri sportokat, a könnyő atlétikát és a teniszt."23 A tanév kiemelkedı 
cserkészeseményei voltak: újoncavatás novemberben, karácsonyi ünnepély, égıgyertyás felvonulás a 
kerület karácsonyfájához, részvétel a szövetségi ırsi portyázáson (1934. április 29.) és az 1934. május 
12-13-án tartott próbatábor a szentendrei Duna-ágnál24. 

1934-ben tett fogadalmat Almási Sándor (1922- ). Ebben az évben augusztusban Alsóörsön 
tartotta csapatunk a nyári táborát25. 

 
1934-ben a Tabán rendezésekor lebontották a Fehérsas téri Polgári Iskolát. Az iskola 

ideiglenesen helyet kapott a „városmajori iskolában”, pontosabban annak Városmajor utcai és Czakó 
utcai épületében26. 

A Czakó utcában is mőködött egy csapat, a már idézett Almanach adatai szerint. Errıl a 340. 
számú, Nagy Sándor nevét viselı27 csapatról csupán annyit tudunk, hogy 1929-ben 20, az alakulás 
óta fogadalmat tett, cserkésze, 2 vezetıje és 32 cserkésze volt. Forrásunkban28 az alakulás éveként 
1928 szerepel. Nincsenek információink arról, hogy késıbb mi lett e csapat sorsa29. Amikor késıbbi 
parancsnokunk, Mayer Feri bácsi 1932. ıszén cserkésznek jelentkezett a Czakó utcai iskolában, akkor 
ı ott már „csak” a 205. cscs-t találta...30 

A „városmajori iskolának” is volt saját cserkészcsapata, és ez nem szőnt meg 
odaköltözésünkkor31. További sorsa egyelıre ismeretlen elıttünk. 

                                                 
20  Almási Sándor visszaemlékezése 1997. 
21  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
22  Az I. kerület Fehérsas-téri Polgári Iskola Értesítıje 1933. 7-8. oldal 
23  Az I. kerület Fehérsas-téri Polgári Iskola Értesítıje 1934. 6. oldal 
24  ugyanott 
25  Almási Sándor visszaemlékezése 1997., Az I. kerület Fehérsas-téri Polgári Iskola Értesítıje 1935. 8. oldal 
26  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
27  Bodnár Gábor: A magyarországi cserkészet története 1989, 130. oldal 
28  Almanach az I. (Budapesti) Cserkészkerület munkájáról 1930., függelék és térkép 
29  Az Almanach adatai a csapat fenntartóiról: 340. sz. I., Czakó-utcai elemi iskola (I. Czakó u.-S.B.). Starker 

károly igazg., I., Czakó-u. elemi iskola Kurucz Mihály, I., Hadnagy-u. 6., Miavecz László, Tkacsik Dezsı 
ig. ideiglenes vezetı. 

30  Mayer Ferenc visszaemlékezése 1998. március 25. 
31  Ez a 346. sz. csapat volt,  nevét nem ismerjük. Az Almanach szerint 1929-ben alakult a csapat. Nem szerepel adat arról, 

hogy hány az alakulás óta fogadalmat tett cserkésze van, de 1929-ben 2 vezetıje és 37 cserkésze volt. Ebben a 
csapatban kezdte meg a cserkészmunkát Gyúrókovics József, aki a gimnáziumi évei alatt a 4. sz. BIK csapatban 
tevékenykedett, majd utána lépett be hozzánk, és 1997-ben az ı visszaemlékezéseit is módunkban állt 
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1935. június 2-án a csapat részt vett a budapesti cserkészek cserkésznapján. A csapat létszáma 

ebben az évben 44 fı32 volt. 
 

 
dr. Beke Andor (középen) és a csapat Városmajor utcai része 

Érdekes, hogy egyik egyenruhán sincs hungária-jelvény! 
 
Forrásaink alapján Dr. Beke Andor segítıi voltak ezekben az években: dr. Ravasz Illés, Lévay 

Alajos és Péterhegyi Elemér csapatparancsnok-helyettesek és vitéz Vecsérdy Imre st. (1918-1945), 
aki a csapatban „kiképzıtiszt” volt, és a csapatban dolgozó cserkészek példaképe. Beceneve Vecska 
volt33. Lévay Alajos az I. Cserkészkerületben is dolgozott, részt vett az idézett Kerületi Almanach 
szerkesztésében34. 

1935. augusztusában a csapattábor Kisbér-Nádaspusztán volt35 és 25 napig tartott36. 
1935. szeptember 21-22-én az Esztergom-Kenyérmezei cserkészjátékon fényes gyızelmet 

arattak a búrok, ahol csapatunk az újoncokkal megerısítve bizonyított. Ebben az évben eredményes 
szereplést mondhatott magáénak a csapat a kerületi fényképkiállításon (november)37. Bandi bá’ pedig 
fapuskákat csináltatott ebben az évben, amit felvonulásokon is hordott a csapat38. 

Ebben az idıben történt: az egyik nagykovácsi kirándulásról hazafelé tartott a csapat, késı 
ısszel. Vidáman énekelve jöttek a Hővösvölgy felé. A cserkészbotokon ott voltak a rajokat 
szimbolizáló kis színes zászlócskák. A sor elején egyszer csak zavar támadt, egy rendırautó állította 
meg ıket, mert "nincs engedély itt semmiféle kommunista tüntetésre". Bandi bá’ telefonálgatásai és 
közbenjárására engedték el ıket. A problémát az okozta, hogy a legelsı raj zászlaja piros volt, és a 
rendırök csak azt látták, hogy egy nagy piros zászló alatt menetelnek többen, és mindenkinél van egy 
kis piros zászlócska is39... 

 
1936. március 29-én a rátermettségét bizonyította csapatunk az Országos Kémkeresı Játékban. 

A csapat létszáma ekkor 46 fı40 volt. Pünkösdkor pedig Érden tartottak próbatábort, melyen az iskola 
igazgatóját -Háray Istvánt- is vendégül látták. A budai csapatok egységnapján az ırsi versenyek díját 
mondhatta magáénak csapatunk41. 
                                                                                                                                                         

meghallgatnunk. A csapat fenntartóiról az alábbiakat tudjuk az Almanachból: I., Városmajor-utcai elemi iskola (I. 
Városmajor u. - S.B.), V. Szánthó László, II., Lövıház-u. 22., Farkas Pál mőegy. hallgató, I., Minerva-u. 3/a., Orbán 
Ferenc ig. ideiglenes vezetı. 

32  Az I. kerület Fehérsas-téri Polgári Iskola Értesítıje 1935. 8. oldal 
33  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
34  Almanach az I. (Budapesti) Cserkészkerület munkájáról 1930., 2. oldal. 
35  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
36  Az I. kerület Fehérsas-téri Polgári Iskola Értesítıje 1936. 6. oldal 
37  Az I. kerület Fehérsas-téri Polgári Iskola Értesítıje 1936. 6. oldal 
38  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
39  Almási Sándor visszaemlékezése 1997. 
40  Az I. kerület Fehérsas-téri Polgári Iskola Értesítıje 1936. 6. oldal 
41  Az I. kerület Fehérsas-téri Polgári Iskola Értesítıje 1936. 6-7. oldal 
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1936. szeptember 12-én a csapat kibıvült, és felvette soraiba Bakány Nándort (1923- ) és 
Mayer Ferencet (1925-2005), akiknek késıbb sokat köszönhetett a csapat, valamint Szalai Viktort és 
Mezıt. Az újoncok karácsonykor tettek fogadalmat42. 

Dr. Beke Andor parancsnoksága alatt lépett be a csapatba Jávorka Péter (1926-1986), aki sok 
fényképet csinált a csapat életérıl, ezek közül jó pár szerepel összefoglalásunkban. A népi kultúra 
iránt is lelkesedett, és csapatunkban a regösmunka motorja lett. Bakány Nándor st. csapattitkár adott 
neki hamis cserkészigazolványt 1941-ben, annak ellenére, hogy zsidó származása miatt nem 
kaphatott volna ilyet (1939/IV. törvénycikk). 1944-ben a bori munkatáborba került. Késıbb a Petıfi 
Brigádban harcolt Délvidéken, majd a József Attila Gimnáziumban tanított. A hazai tájfutás 
megalapítója lett, aki a késıbbi világbajnokot, Monspart Saroltát, is inspirálta. 1945-tıl már nem volt 
aktív tagja csapatunknak, de a Holdvilágárokban tartott táborban még ott volt. 1945-tıl a MSzDP 
ifjúsági vezetıje43 volt. 

 
1938 nyarán a Diósjenı mellett tartottuk a tábort, a Zsibak-forrásnál. A táborban a parancsnok 

egy hétig Ravasz Illés volt, majd külföldrıl megérkezett Beke Andor, és átvette a parancsnokságot. 
Az elsı „vadászkalandunk” is ehhez a táborhoz kapcsolódik: a táborban rettentı sok tökfızelék 
maradt, amit kiöntöttek. A közeli konda disznói erre rájártak, és az ırség vaddisznónak nézte ıket. A 
"bátor" ırök a tökfızeléket szívesen felcserélték volna egy kis sonkára, így valamelyikük az egyik 
disznóba vágta a tırét. Csak másnap látták meg, hogy a falu kondájában van egy véres disznó... 

Ipolyban fürdéskor majdnem átmentek Csehszlovákiába, de szerencsére idıben 
visszaparancsolta ıket Bandi bá’. Meglátogatták a drégelyi romot44. Az éjjeli ırségben Mayer Ferenc 
nyugodt lélekkel, de biztosan nagyon éberen, elfogyasztotta Bandi bá' "különbejáratú" házi kolbászát. 
Másnap reggel Bandi bá' nem díjazta az ır munkáját, amellyel a kolbászt biztonságos helyre jutatta. A 
nagyobbak egy fa törzsét kivágták, majd ebbe bevezették a patakvizet, minek eredményeképpen 
állandóan folyóvízben tudtak mosakodni a cserkészek. Ez pedig akkoriban nem volt mindennapos 
gyakorlat, hiszen a fiúkra volt bízva a mosakodás rendszeressége és mértéke45. 

Ebben az évben csapatunk focistái a Budapesti Bajnokságot megnyerı Telepes utcai csapat 
után, a második helyen végeztek. 

1939-ben a csapattábort Vértessomlyó közelében, a Zsemlyeerdıben tartottuk. Ebbıl a 
táborból az ırsök Komáromba portyáztak, amely akkor került vissza az országhoz. Itt történt meg 
elıször, hogy az ırségben elaludt ırök arcát cipıkrémmel bekenték. Az ırök semmit nem éreztek 
reggel sem, de mindenki rajtuk mulatott. Csak akkor derült fény az igazságra, amikor belenéztek egy 
tükörbe, vagy a patakba. Ebben az évben szerezte meg Bakány Nándor a segédırsvezetıi képesítést46. 

1941. március 15-én dr. Beke Andor elvette "a Magyari lányt". A csapat ismerte az ekkor 17 
éves leányt, hiszen két öccse is a ZMCsCs tagja volt. Bandi bá' a családi életet és a cserkészetet nem 
tudta egyszerre vállalni, így lemondott parancsnoki megbízatásáról. Utolsó megmozdulásaként 
Siófokon nyaraltatta a csapatból a számára legkedvesebb cserkészeket (ez nagyon bántotta a 
többieket). A nyaraláson részt vett a két Magyari gyerek ("akik a csapat két legrosszabb kölykei 
voltak, és mindemellett két elkényeztetett, puhány alak"), Zrínyi Miklós (akit mindig kiemelt Bandi 
bá’, "mert Zrínyi", ami a csapatnak nagyon fájt) és Szenik József47. 

1941-42 között Gatterer Ferenc lett a parancsnok, akinek munkáját inkább a lelkes fiatal 
vezetık végezték, név szerint Bakány Nándor st., Mayer Ferenc st., valamint Zrínyi Miklós. Gatterer 
gyermekként cserkész volt, de vezetıi képesítése nem volt. A városmajori iskola kémia-természetrajz 

                                                 
42  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
43  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
44  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
45  Mayer Ferenc visszaemlékezése 1997. 
46  Almási Sándor visszaemlékezése 1997. 
47  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
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szakos tanára volt. Ebben az évben tett fogadalmat Pokorni János (1929- ) és Zana Albert (1931-
1953)48. 

1941-ben a Czakó utcai épületbıl leventeotthont csináltak, és a cserkészeket kitették. 
Elızıekben a takarítók panaszkodtak, hogy takarítás után tartják az ırsgyőléseket. Bakány Nándor, 
aki jóban volt Kriex-Au Emil városmajori plébánossal, megszerezte a templomtorony második 
emeletét a csapatnak. Mayer Ferenc és Bakány Nándor rendbe hozta és berendezte a helységet, és 
csapatotthonná alakították49. 

Egy a plébániai iratok közül elıkerült 1933. február 3-án kelt levél50 („Jelentés a városmajori 
rk. Egyházközség és a 187. sz. Zrínyi Miklós cserkészcsapat 10 éves kapcsolatáról”) tanúsága szerint 
korábban már volt a plébániának kapcsolata egy cserkészcsapattal! Ez az 1922-ben alakult 187. Zrínyi 
Miklós cserkészcsapat az „Attila-uccai közs.polgári fiúiskola tanulóiból” jött létre  „s ugyanaz az 
iskola lett a csapat szervezı testülete is.” A kapcsolatot a csapatot alapító Dr. Almásy József személye 
képezte, aki a levél szavaival „a városmajori kisegítı kápolnának abban az idıben, … másodlelkésze 
is volt ”. A kapcsolat a késıbbiekben úgy tőnik megszakadt. Az említett levél is erre utal. Az aláíró 
Huber Frigyes hittanár arról panaszkodik, hogy az elızı 10 év jó és intenzív kapcsolata ellenére az 
„elmúlt évben nem tudtunk szokásos segélyünkhöz jozzájutni, mert Forró egyházközségi pénztáros úr 
szerint az Egyházközség nincs többé abban a helyzetben, hogy a cserkészcsapatot támogassa”, ami 
meghiúsíthatja a csapat tagjainak részvételét a gödöllıi jamboree-n, ami „oly alkalom, mely minden 
100 évben legfeljebb ha egyszer adódik…”51 

 
1942-45-47 között Mayer Ferenc volt a parancsnok. 1945-ben leventeként fogságba esett, így 

tevékenyen nem vett részt a csapat további életében, de névlegesen parancsnok marad. 1945. 
júliusában tért haza. A csapattal már nem tudott foglalkozni, de nem mondott le a parancsnoki 
tisztségrıl. Akkoriban az ırsgyőléseket a parkban és az iskolában tartották52. 

 

 
a csapat az 1940-es években, középen Mayer Ferenc áll53 

                                                 
48  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
49  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
50  A levelet a csapat tárgyi emlékei között ırizzük. 
51  Az Almanach szerint -118. oldal- a csapatot 1922 márciusában alapították, de 1925-ben már fel is oszlott, 

„parancsnohiány miatt”. De dr. Almásy József „buzgólkodására” két év múlva a csapat újjáalakult, ezúttal 
az iskolaigazgató parancsnoksága alatt, és „Almásy dr. biztosította [ıt], hogy a csapatot a 316/ö 
cserkészcsapatból fogja tisztekkel ellátni”. A csapat vezetését 1928-ban átvette a levelet aláíró Huber 
Frigyes katolikus hittanár, aki négyszólamu vegyeskart szervez a csapat tagjaiból és vízikiképzést is 
kezdett, de sem a régi otthonukat, sem a korábbi felszerelésüket, sem egykori tagjaikat nem siekrült 
visszaszerezniük. 

52  Mayer Ferenc visszaemlékezése 1997. 
53  Az 1948 elıtti nem mőtermi fotók zömét valószínőleg Jávorka Péter készítette. 
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1942-ben Bakány Nándor portyát szervezett Délvidékre. A portyára csak hárman vállalkoztak, 
Bakány Nándor, Jávorka Péter és Pokorni János. Újvidékig hajóztak, majd Szabadkán át Bajára 
mentek, onnan ismét hajóval jöttek haza. Az útjuk során Hadiknépérıl Szenttamásra mentek. Itt 
minden házat lövésre kész fegyverrel ıriztek a honvédek. Bakány Nándort a saját kérésére a 
parancsnok elé vezették, aki továbbküldte ıket, mert a faluban éppen csetnikeket kerestek. Vonattal 
mentek Bácstopolyára, ahol a környékbeli falvakba győjtötték a népi kultúra emlékeit54. 

 

 
Bakány Nándor és Pokorni János az újvidéki strandon 

 
Ebben az évben szerzett Koszter atya (dr. Koszterzitz József) parancsnoksága alatt tiszti 

képesítést Bakány Nándor55. 
1942-ben a csapat fennállásának 20. évfordulóján Bakány Nándor szervezte meg az 

ünnepséget. Erre a városmajori iskola tornatermében került sor. A cserkészek rendbe hozták a több, 
mint tíz éve nem használt zsinórpadlást, és a színpadi kellékeket, kiegészítıket, díszleteket és a 
világító berendezéseket. Elıadták, többek között, Karinthytól a Visszakérem az iskolapénzt. Az iskola 
vezetése nagyon megharagudott ezért, és megromlott a csapat és az iskola viszonya56. Az ünnepséget 
a Magyar Cserkész is megemlítette57. 

1942-ben a budakeszi erdıben „véres” számháborút vívott csapatunk I. Széchenyi István és II. 
Kossuth Lajos raja a 148. csapattal58. 

1943. július 20-tól augusztus 3-ig a csapattábort Kemencén tartotta a csapat, Bakány Nándor 
parancsnoksága alatt. Elızıleg Jávorka és Pokorni kikémlelte a táborhelyet. A tábor a falutól négy 
kilóméterre volt, a favágók sínpályája mellett. Az MCsSz kölest tudott adni jutányos áron a 
csapatoknak, így állandóan köleskását ettek a táborban. A környezı vadcseresznyefák termése is a 
cserkészeink gyomrában landolt. Ennek a kombinációnak köszönhetıen a tábori program erısen 
változott, hiszen valaki(k) mindig a latrinára rohantak... De a menü szerencséjükre megváltozott egy 
hét után. Ugyanis a Kemence-Ipolyvisk meccsre segítséget kértek a cserkészektıl a kemenceiek. Ezt 
elvállalták, sıt Bakány Nándor volt a mérkızésen a bíró. A meccset végül a kemenceiek nyerték meg, 
és a falu hálából a csapatot elhalmozta annyi féle földi jóval, hogy a második héten semmiben sem 
szenvedtek hiányt. A meleg étel állandóan borjúhús volt, a hentes jóságából59. 

A patakon akkora gátat építettek, hogy egy 5x5 méteres fürdımedencét tudtak fenntartani. A 
táborból tettek egy-két kirándulást, amelynek keretében meglátogattak egy cserkésztábort a 
Csóványos tetején, és ellátogattak Ipolyságra is60. 
                                                 
54  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
55  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
56  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
57  Magyar Cserkész XXIII. évfolyam  21. szám (1942. VIII. 15.) 12. oldal 
58  Magyar Cserkész XXIV. évfolyam 5. szám (1942. XI. 15.) 10. oldal (A lap évfolyamszámozása a tanévvel 

azonos idıbeosztású cserkészévhez igazodott, azaz szeptember 1-tıl a következı év augusztus 31-ig 
tartott!) 

59  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
60  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
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Ebben az idıben az MCsSz elıírta (talán nem a legszerencsésebb módon), hogy táborokba a 
visszatért területekrıl gyerekeket kellett fogadni. A csapathoz négy erdélyi fiú került, akik a tábort 
már késéssel kezdték. Viselkedésükkel kivívták a többiek utálatát. Végül egy-két nappal az érkezésük 
után el akartak menni, mondván, nem érzik itt jól magukat. Senki sem tartotta ıket vissza…61 

 

 
1943  nyarán Bakány Nándor fız a négy erdélyi fiú társaságában a kemencei tábor konyháján 

 
Ennek az évnek a végén a Vöröskereszt javára tartottak egy cserkészelıadást (december 13.), 

és egy bált a Zárda utcában (ma Rómer Flóris u.)62. 
1944-ben, március 12-én rendezte csapatunk ünnepélyes fogadalomtételét, amely szentmisével 

kezdıdött a városmajori templomban, majd a toronyban lévı cserkészotthon szülıkkel közös 
megtekintésével folytatódott, "majd a kultúrházban ünnepség keretében tettek fogadalmat a csapat 
jelöltjei. Ezzel egyidejőleg a csapat régi cserkészei megújították fogadalmukat."63 A Magyar Cserkész 
egyik híradása szerint ez év nyarán jelentkezett a regös hadba Pokorni János ırsvezetı64. 

1945-ben a menekülteket az egyházközség beszállásolta a toronyba, és a sekrestyés magához 
"menekítette" a csapat felszerelését a csapat szerkocsiján, a zászló és két kondér kivételével. Ezeket 
Bakány Nándor magával vitte, és az ostrom után Pokorni Jánosnak adta át ıket. A csapatfelszerelés 
többi részének ezután nyoma veszett65. 

1945-ben Szövetséges Ellenırzı Bizottság engedélyével elkezdıdött a repülıs munka a 
Hármashatár-hegyen. Pokorni János és Dobó Vilmos vettek ebben részt csapatunkból66. 

A visszaemlékezések szerint 1947-ben, a segédtiszti tábort végzett Mayer Ferenc vezette a 
csapattábort, Zebegényben. Elıször fordult elı a csapat életében, hogy a kérés ellenére nem segítették 
a helyiek a csapatot, ugyanis nem kaptak szalmát (ami az akkori helyzetben talán érthetı). De az 
ellátásra panasz nem lehetett, mert Bakány Nándor fızött, és a gh-sok minden reggel három kanna 
tejet hoztak a faluból, így reggelente mindenki degeszre ihatta magát kakaóval. A szülıi segítség 
nagyon jelentıs volt a tábor létrehozásában67. 

 
A világháború utáni évek krónikáját némi homály fedi. Egyes visszaemlékezések szerint 1945-

ben, Feri bá' fogságba esése miatt parancsnok nélkül állt a csapat. Pokorni Jancsi bá', az egyik akkori 
rajvezetı, lelkesen látott hozzá, hogy újraszervezze a csapatot. A háború folyamán sokan eltőntek és 
szétszóródtak, Jancsi bá' próbálta gondját viselni a cserkészeknek. Az addigi focisok is eltőntek, és a 
kézilabda került elıtérbe. 1946-ban a Magyar Cserkészszövetség átalakul Magyar Cserkészfiúk 

                                                 
61  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
62  Magyar Cserkész  XXIV. évfolyam 8. szám (1943. I. 1.) 10. oldal és Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
63  Magyar Cserkész  XXV. évfolyam 15. szám (1944.  IV. 15.) 10. oldal  
64  Magyar Cserkész  XXV. évfolyam 21. szám (1944.  VII. 15.) 15. oldal  
65  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
66  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
67  Mayer Ferenc visszaemlékezése 1997. 
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Szövetségévé, amelybe már beépültek a szövetség szétverésére készülı emberek. Ez az átalakulás 
csapatunk érdemi munkáját nem érintette. '48 januárjában a MCsFSz kinevezte Jancsi bá't 
csapatparancsnoknak68. Így 1945-(47)-48 és 1989-92 között Pokorni János cst. volt a parancsnokunk. 

A közelmúltban került elı az alábbi fénykép69, mely hátán a következı szöveg olvasható: 
 
 
 
 

"Feribának emlékül elsı táborom alkalmával. 
Jiroúsek Miklós cserkész.  
Készült. Zebegény 1947. VIII. 24."  

 
 
 
 
 
A képen Mayer Feri bácsi látható egy cserkésze -vélhetıen Miklós- társaságában a zebegényi 

tábor kapujában. Feri bá ingén cserkésztiszti (!) képesítést jelzı csíkok, és csapatparancsnoki 
beosztást jelzı ékek vannak. Ez részben ellentmond a visszaemlékezık által elmondottaknak, mert ık 
ezt a tábort évekkel korábbra teszik.  

Feri bácsi emlékei szerint a képen látható tábla a Czakó utcai iskolából származott. 
 
A csapat alapításának 25 éves évfordulójára 1947. december 20-án emlékeztek meg. Dr. Beke 

Andortól ekkor még egy kürtöt kapott a csapat70. Mayer Feri bácsi emlékezete szerint a 25 
éves évforduló ünnepi beszédét és a megemlékezést -vagy annak egy részét?- a templomban 
tartották71. Egy fennmaradt meghívó szerint az ünnepségre -vagy annak nyilvános (?)- részére 
a Zárda utcában került sor. Ezt a mősort Csincsa Géza segédtiszt rendezte. 

 

 
 

                                                 
68  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
69  A fénykép Mayer Ferenc "relikviái" között maradt meg. 
70  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
71  Mayer Ferenc visszaemlékezése 1998. március 25. 
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Valószínőleg 1947/48 fordulóján kerülhetett sor a parancsnokváltásra, amikor Pokorni János 
bácsi, akinek komoly szerepe volt a csapat újjászervezésében, ténylegesen is átvette a 
csapatparancsnoki feladatkör ellátását. 

 
'47-'48 fordulóján sokan elhagyták a csapatot. Ennek ellenére egy utolsó, csak nyolc napos, 

tábort tartottak '48 nyarán Jancsi bá' parancsnoksága alatt a Holdvilág-árokban. A tábor teljesen 
önerıbıl jött létre. Próbálkoztak anyagi segítséget szerezni, de sehonnan sem kaptak. A tábor 
érdekessége, hogy Pokorni József, csapatunk cserkésze is jelentkezett a táborba. Odahaza azt mondta, 
hogy táborozni megy, a bátyjának pedig azt, hogy majd késıbb jön... Ez alatt a nyolc nap alatt a 
városmajori iskolában bujkált, Schrıdel pedellus segítségével, majd nyugatra szökött, és 
Ausztráliában telepedett le. A táborban a programok ugyanúgy folytak le, mintha semmi se történt 
volna, és ekkor nyerte meg a palacsintasütı versenyt Schrıdel Tibor, az említett pedellus fia72. 

Áprilisban megszőntették a cserkészet törvényes keretek közötti mőködését, és az úttörı 
mozgalomhoz csatlakozott névleg, de Jancsi bá' még állít ki igazolványokat augusztusban is. İsszel a 
ZMCsCs tagjai közül összesen 8 fı lépett át a városmajori úttörıcsapatba, Jancsi bá' vezetésével. A 
csapat hivatalos felszerelései is az úttörıkhöz kerültek, és nyomuk veszett. Rövid idın belül kiléptek 
az úttörıktıl, amelyhez a végsı lökést a besúgásra való felszólítás adta. Jancsi bá' a Ganz 
vívószakosztály titkára is volt ekkor, és ennek ellátására való hivatkozással lépett ki73. 

 
A következı négy évben a Vérmezei úton találkoztak rendszeresen, kéthetente hétvégenként, 

Csincsa Géza st.-nél (1924-?). Mindemellett közös szilvesztereket és kirándulásokat is szerveztek. 
1951/52 szilveszterén Budakeszire kirándultak egy vendéglıbe, majd az éjféli misére bejöttek a 
Városmajori templomba, majd Csincsa Gézánál folytatták a szilveszterezést74. 

1951-ben Schrıdel Tibor az akkor már kiépült vasfüggönyön át Londonba szökött75. 
1952-ben az ÁVH lebuktatott egy szervezkedést, amely kapcsán Pokorni János neve is 

elıkerült. Ekkor elvitték Jancsi bá't is, és csapatunk megmaradt felszerelésének és emlékeinek nagy 
részét is. A vádlottak között volt a csapat egyik korábbi tagja, Zana Albert, az egykori tündérsziklai 
internálótábor (1942) parancsnokának fia. Aki korán árvaságra jutva az újpesti szalézi árvaházba 
került, a 2013-ban boldoggá avatott Sándor István keze alá. Késıbb katonakötelesként az ÁVO-ba, a 
pártırséghez hívták be, ahol már ırmesterként "9 társával megszervezi Rákosi meggyilkolását". A 
perbe rajtuk kívül bekerült még két civil és 5 szalézi testvér is. Zana Albertet 1953. júniusában 
kivégezték, Pokorni Jánost 12 évre ítélték, de '56-ban a forradalom napjaiban kiszabadult és késıbb 
nem vitték vissza a börtönbe76. 

1954-ben Dorogmann László találkozót hívott össze a Múzeum Kávéházba. A levelezılapokra 
a címzéshez ráírta a cserkészképesítéseket is. Az ÁVH elfogta az egyik levelet, és az összejövetelt 
szétzavarta... A kávéház igazgatója egy terítıt hímeztetett az alkalomra, amely közepére egy liliom 
került. Szerencsére nem lett belıle semmi komolyabb ügy77. 

1972-ben ismét találkozót szerveztek, ezúttal az Astoria Kávéházba, ám az odaérkezıket az 
ajtóból visszafordították a Belügyminisztérium emberei… Senkinek nem esett bántódása, de a 
belügyesek mindenkinek felhívták a figyelmét, hogy „saját érdekükbe ne menjenek be a találkozóra.” 
Mayer Ferencet elızetesen figyelmeztette egyik csapattársa, hogy ne menjen oda, mert az 
összejövetelt figyelik a belügyesek.78 

                                                 
72  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
73  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
74  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
75  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
76  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
77  Almási Sándor visszaemlékezése 1997. 
78  Mayer Ferenc visszaemlékezése 2002. 
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1979. novemberében 24 egykori Zrínyis találkozott a (Szent) Gellért Szállóban79. 1980-ban a 
Kis Rabló vendéglıben találkoztak ismét80. 

1981. november 29-én ismét a Múzeum Kávéházban találkoztak volna, de a 
Belügyminisztérium megakadályozta ıket ebben. E a három találkozót Dorogmann György 
szervezte, aki ismét nyílt képeslapot használt… A szövegbıl kiderült, hogy ez egy cserkésztalálkozó 
lesz, és ez nem tetszett az állami szerveknek81. 

1982. ıszén a Magyar Nemzet apróhirdetése kapcsán jöttek össze ismét. A találkozót 
Dorogmann László és Martin János szervezte a Múzeum Kávéházba82. 1983. tavaszán a Gellért 
Sörözıben megismételték a találkozást, ahol virágból cserkészliliomot raktak ki számukra83. 

1983. ıszén a találkozót Dorogmann György szervezte, de a Belügyminisztérium ismét 
lebuktatta és szétzavarta ıket. Dorogmann ismét nyílt levelezılapon küldte ki a meghívókat, amelyen 
az elköszönés gyanánt "Jó munkát! Légy résen!"-t írt. Ezután elmaradnak a találkozók az 
újjáalakulásig84. 
 
a csapat hivatalos címe egy 1930-ból származó levélen:  
 

 
 
 
 

       
 
az eredeti csapatpecsét képe     az 1946 és 1948 között használt csapatpecsét képe 

 

                                                 
79  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
80  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
81  Bakány Nándor visszaemlékezése 1997. 
82  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
83  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
84  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 



II. Fejezet 
Az újjáalakulástól a 80. születésnapig 

 
 
1989. május 12-én újjáalakult a csapat János bá'85 vezetésével. Három segítıtársa akadt, akik a 

csapatot János bá'-val közösen szervezték. Egy idısebb cserkész, Somogyi Dezsı András (Petneházy 
Dávid raj), és két fiatal, Heim Sándor (Szereday Dénes raj) és Grynaeus András (Hosszúpuska) 
(Csaba Királyfi raj). İk lettek a rajparancsnokok, akiket János bá' a zugligeti cserkészvezetıi 
felkészítı tanfolyamon „fedezett fel”86. İsszel a csapat szervezésében, egy „gyorstalpaló” képzés 
után, ırsvezetıi képesítést szerezett Barátossy György, Bercsi Zsolt, Dömötör Sándor, Felföldi János, 
ifj. Gyurcsik Antal, Illényi Péter, László Csaba, Ledács-Kiss Aladár, Pálfai Márton, Puskás László, 
Sipos László, Sziptner Ákos, Vámos Marcell és Zsiga György. Tiszti fogadalmat tettek Harka László 
-aki késıbb csatlakozott a csapathoz-, Heim Sándor és Somogyi Dezsı András. Grynaeus András a 
Külföldi Magyar Cserkész Szövetség eibisbergi táborában segédtiszti képesítést szerezett. 
Szeptemberben két csapattag részt vett a 320. Nimród újjáalakulási szertartásán87 is. 

A Városmajorban ekkor alakult meg az 1926. Szent Erzsébet leánycserkészcsapat is, közel 80 
fıvel. Kezdetben a két csapat közös fenntartásában jött létre egy kiscserkészraj is, Forgács Kinga 
vezetésével. 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, és elköltözött Albertfalvára88. 

Ez év végén, december 17-én, a városmajori plébániatemplomban tett fogadalmat újjáalakult 
csapatunk addigi összes tagja, közel 100 fı, ünnepi szentmise keretében. 

 

 
a Csaba királyfi raj tagjai a Pilisben 1991. március 31-én 

 
Az újjáalakulás utáni elsı táborunkat 1990. augusztus 4-18. között tartottuk Tar mellett, a 

Csevice-kútnál. A tábor elhíresült állandó eledelünkrıl, a rántott sóról: a táborban János bá' fızött, és 
mindent sikerült elsóznia... Ezért fogadtuk kitörı lelkesedéssel a tábort meglátogató két 

                                                 
85  Pokorni Jánost az "öregek", következetesen Jancsi bá'-ként emlegették, az újjáalakulás utáni generáció tagjai 

viszont János bá'-ként ismeri. Ezért használjuk a csapat történetének két fejezetében eltérı módon a nevét. 
86  Pokorni János visszaemlékezése 1997. 
87  A 320. Nimród Cserkészcsapat Története  
88  Az újjáalakulás utáni eseményeket és élményeket Grynaeus András és Solymosi Balázs emlékezete, és a 

csapatirattár anyagai alapján állítottuk vázlatosan össze a 75-ik évfordolóra. 
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öregcserkészünket (Kohler Gyula és Pataki József), akik aznap estére nagyon jó babfızeléket fıztek, 
ami nem só-lett... A táborban tett fogadalmat a Hiúz ırs. 

A táborban két komolyabb egészségügyi esetünk volt: az egyik srácnak nem ízlett a csevice 
vize, illetve az abból fızött tea. Ezért nem ivott belıle. Napokon keresztül… A körzetorvos 
kiszáradásként határozta meg az állapotát a harmadik napon…. A pásztói kórház elég közel volt a 
faluhoz… A másik esetet olcsóbban megúsztuk, bár lehetett volna „durvább” is. A számháború 
közben Börzsönyi Pali belerohant egy darázsfészekbe. A szárnyasok ezt magánlaksértésként 
értelmezték, és védekeztek…. Közel húsz csípést számoltunk össze rajta…  

Ezen a nyáron İVVK-t végzett Füszfás Szabolcs, Mátyus Marcell és Nagy Bence. Bercsi Zsolt 
és Felföldi János tiszti fogadalmat tett. Az ısz folyamán Grynaeus András tiszti képesítést szerzett a 
MCsSz csillebérci vezetıképzı táborában. 

Egy évvel késıbb (1991) a táborunkat Ladánybene közelében tartottuk, július 4-13 között. 
 

 
magaslesépítés Ladánybenén 

 
A táborban az ellátás jobb volt, mint egy évvel korábban Kohler Gyuszi bácsinak 

köszönhetıen, de itt kaptuk életünk legrosszabb teáját: a kiizzadt só pótlása címén olyan teát kaptunk, 
hogy még arra is ittunk... A Csaba Királyfi raj ekkor kapta a legérdekesebb portyaleírást is, amely 
szerint az eltévedés biztos jele, ha egy fehér marhakoponyába botlunk... A Hiúz ırs egy faluba betérve 
egy a gödöllıi jamboree-ról származó fokost kapott ajándékba egy öregcserkésztıl. A portyán egy 
ırsünk részt vett egy helyi erdıtőz oltásában is.  

A ladánybenei nyári táborban már Harka László vezette a "kicsiket", aki Somogyi Dezsı 
Andrást váltotta fel a rajparancsnoki megbízatásban. Ebben a táborban volt velünk elıször Csanády 
Gábor, aki a következı években kulcsemberünkké vált. 

Itt is volt egy balesetünk –az elsı „igazi” baleset, és sokáig az utolsó is, hála az ırangyalok 
légióinak! – focizás közben Opor Karesz elesett, és aztán fájlalta a kezét. Nagyon… Tomi doki89 –aki 
ekkor velünk volt–, kéztörésre gyanakodott, így János bácsi Alival, az ırsvezetıjével be akarta 
küldeni busszal Kecskemétre, a kórházba. Hp viszont megelızte, és elkérte Gyuszi bácsi skodáját, és 
Tomi doki ezzel bevitte a két srácot a kórházba, ahonna Karesz begipszelt kézzel tért vissza… 

A tábor után a Csaba királyfi raj részt vett a döbröntei Vadkan-Jamboree-n, Hosszúpuska 
parancsnoksága alatt.  

Ebben az évben ırsvezetıvezetıképzıt végzett Pálvölgyi Ákos és Pethı Bálint. Ugyanebben 
az évben tisztifogadalmasaink voltak Dömötör Sándor és Zsiga György. Grynaeus András pedig a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség Filmore-i táborában tiszti képesítést szerezett. Ez év 
decemberében csapatotthonunkat a Városmajor utca 72. pincéjében rendeztük be. 

Az év tavaszán tett fogadalmat a budajenıi "egri vár" romjainál a Mormota és a Vidra ırs.  

                                                 
89  dr. Grynaeus Tamás beceneve 
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a Vidra ırs tagjai a fogadalomtétel után ırsvezetıjükkel, Nagy Bencével 

 
1992. áprilisában a parancsnokságot átvette Grynaeus András. Helyettese Csanády Gábor lett, 

Pokorni János ’bá pedig Országos Táborozási Vezetıtiszt lett. A nyári tábort Diósjenı közelében, a 
Zsibak-forrásnál tartottuk. Ebben az évben az ırsvezetık a Magas-Tátrában táboroztak.  

Grynaeus András és néhányan a nagyobbak közül részt vettek a kecskeméti regöstáborban. A 
nyár eseménye volt a Denevér ırs Aggteleki-karsztvidéki mozgótábora 3 fıvel. Ebben az évben is 
végeztek cserkészeink vezetıképzı tábort: Benczúr Gyula, Bodzsár Gergely és Péczeli András 
ırsvezetıit, Harka László segédtisztit. 

 

 
dinnyeevés a diósjenıi tábor végén 

 
1993. Nyári táborunkat Füzéren rendeztük meg. A Bodzsár Gergely vezette Tigris ırs itt tett 

fogadalmat. A Szereday raj részt vett a "Magyar Jamboree"-n, ahol angol cserkészekkel táboroztak 
közösen. A hollókıi regöstáboron Grynaeus András, László Kristóf képviselte a csapatot. Ebben az 
évben İVVK-t végzett Opor Károly. 

 

 
reggeli a főzéri táborban 
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1994-ben Drégelypalánkon táboroztunk. Hp altábort vezetett a kıszegi regöstáborban. Ez volt a 
regöstáborok történetében az elsı kiscserkész-altábor. Volt egy zempléni vándortáborunk is, és az 
1909. sz. POCsCs-al közös régésztáborunk Visegrádon, szintén Hp vezetésével. Teberán György 
elvégezte az ırsvezetıképzı tábort. Az év decemberben jelent meg csapatújságunk elsı száma, az 
EKSZ. Fıszerkesztıje ifj. Opor Károly lett, szerzıi pedig a csapat tagjai. Ebben az évben Pokorni 
János ’bá-t országos ellenırnek választották meg. 

 
1995. tavaszán Grynaeus Andrást az I. (Budai) Cserkészkerület fiú-vezetıtisztjévé választották 

meg. Tavasszal Csókay György (Tiha) és Solymosi Balázs (Balu) jelezte Hpnak, hogy érettségijük 
után szívesen visszajönnek a csapatba dolgozni. Nyár elején öten táboroztak a nagyobbak közül a 
Magas-Tátrában, Grynaeus András vezetésével. Vezetıként és résztvevıként ismét néhányan ott 
voltak a domaszéki regöstáborban. A nyári tábort Farkasgyepü közelében, a Csurgó-kútnál tartottuk 
16 fıvel. Ezt követte az 1926. sz. SzECsCs-tal közös régésztábor Visegrádon, Hosszúpuska 
szervezésében, majd mátrai mozgótábor a nagyobbaknak. Végül közös régésztábor megint az 1909. 
sz. POCsCs-al Muhi feltárásán, Grynaeus András vezetésével. A nyár folyamán Herzog Tamás 
İVVK-t végzett Gödöllın. 

Tamás lett a csapat elsı "igazi" kiscserkészırsvezetıje, hisz az önálló csapattá alakult és 
idıközben székhelyet váltó korábbi kiscserkészraj helyett 1995. ıszén alapítottuk meg az elsı 
kiscserkészırsöt, amely tagjai a Szarvas ırs nevet választották. Az ígérettételre készülvén komoly 
dilemmát okozott a vezetıknek a KCS nyakkendı színe. Fehér vagy fekete? Ugyanis ez a két 
ötlet merült fel. Végül Hp salamoni ítéletet hozott: pepita lett… 

Ebben az évben Grynaeus András és Csanády Gábor részt vettek a Keresztes Pál féle 
próbarendszer kidolgozásában. 

 
1996. tavaszán meghívást kaptunk Délvidékre, a 24. Kapisztrán János Cserkészcsapat 

fogadalomtételére. Erre hárman mentek el csapatunkból, Opor Gergely, Opor Károly ıv. és Solymosi 
Balázs.  

 
 
Ennek a kapcsolatnak nyomán sikerült egy közös tábort csinálnunk, 1997-ben. Az út egyik 

eredménye egy regösnap lett Solymosi Balázs st. rendezésében november 30-án, melyet 
VÁRosmajori REGös napnak kereszteltünk el, és amelyen délvidéki testvéreink is részt vettek. Május 
elején a Klastrompuszta feletti Leánybarlangban tettek fogadalmat a Hiéna és Gyurgyalag ırs elsı 
tagjai, illetve kiscserkészígéretet a Szarvas ırs elsı tagja. Ebben az évben végezte el az İVVK-t 
Babos Áron és a STVK-t Csókay György és Solymosi Balázs, valamint nyerte meg Opor Károly ıv. 
a III. Országos Cserkész Tájékozódási Versenyt. Ezen a nyáron a regöscserkészek szervezésében 3 
cserkészünk Gyimesben járt.  
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Elıször mentünk közös táborba a városmajori 1926. Szt. Erzsébet 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 tábori portyán a Tigrisek hatalmasat teljesítettek amikor 48 km-t gyalogoltak. A "kisebb" 
kerülıknek fontos tényezıje volt hogy Balu90 mindenhol átvágott, de elızıleg a térképüket 
segítıkészen a lányoknak adták.... A portya feladata egy fehér ló megszerzése volt. Így a Hiénák a 
portyáról szekéren érkeztek vissza, amit két fehér ló húzott. A csapat vezetésének leesett az álla... 

 

 
a bolyaméri tábor résztvevıi 

 
A portya utántól a tábor biztonságát erısen veszélyeztették egyes helybéliek, akik hívatlanul 

látogatták éjszakánként táborunkat. Ekkor írtunk elıször tábori indulót is (lásd késıbb), mely utalt 
erre a momentumra is. A nyár végi kerékpáros vándortáborunk alatt érintettük az ópusztaszeri MC-
tábort. Az ıszi cserkészkerületi számháborúban a gyızelem kivívásában is nagy szerepünk 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...  

  újságrészlet egy akkori napilapból… 
 
Ezen a portyán alakította meg a vezetık ırsét Opor Károly és Solymosi Balázs. Az ırs felvette 

a Tulok nevet, a Gyurgyalag ırs pedig, amely vezetését szeptemberben Solymosi Balázs vette át, 
Viperára változtatta nevét. 

 
1997. tavaszán a Vipera ırs a IV. Országos Tájékozódási Versenyen II. helyezést ért el. Május 

elején a nagybörzsönyi Szent István templomban tett ígéretet második kiscserkészırsünk, az 

                                                 
90  Solymosi Balázs st. csapatbeli megszólítása 
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Oroszlán. Számos cserkészünk, akik elızı évben nem voltak ott a barlangban, ugyanekkor tett 
fogadalmat.  

Ismét meghívást kaptunk Délvidékre, a 31. Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat fogadalomtételére. 
Így a nyár kezdetén, júniusban, ellátogattunk Tótfaluba, testvércsapatunkhoz. Az utunk, hála az 
ırangyalok éberségének és gondoskodásának, nem lett végzetes. Ugyanis vasárnap este hazafelé 
Táborfalva külterületén egy felettéb ittas (a rendırségi jegyzıkönyv szerint 1.92 ezrelékes 
véralkoholszinttel rendelkezı) egyén lovaskocsival keresztezte a fıutat… És a lovak neveletlenek 
voltak, és nem néztek körül, nem adták meg az elsıbbséget, sıt még a petróleum-lámpát se gyújtották 
meg… Szerencsére Hp a település határa miatt már lassított, így „csak” 16 méteren át tolta maga elıtt 
a szekeret a skoda… A két éves autó karoszériája győrıdésbıl és biztonságból jól vizsgázott 
(természetesen mindenki be volt kötve), a kocsis is hihetetlen szerencsével átesett fölöttünk, így 
megúszta csigolyatöréssel a dolgot…. Thomasz édesapja indult mentıexpedícióval értünk, miután 
Thomasz az alábbi telefonhívást eresztette meg: „Szia apa, nincs semmi baj, de gyere értünk, mert 
roncs lett az autóból…” Az ügy jogi rendezése még hónapokig elhúzódott, ami során Hp komoly 
irodalmi értékel bíró levelezésbe bonyolódott a „tettessel”. Ennek tartalmát a kedves olvasó 
fantáziájára bízzuk, de anyit elárulunk, hogy Fülig Jimmy gyenge kezdı volt ehhez képest… 

Több vezetı és sok gyerek vett részt a csapatból szentendrei regöstáboron.  
Egész évben összehangoltan dolgoztunk a lányokkal, és közös táborunkat Gyöngyössolymos 

mellett, a Karos-hídi tisztáson tartottuk. Csapatunk adott embereket az I. Cserkészkerületi İVVK és 
STVK kiképzıkeretéhez is. Ekkor végezte el az İVVK-t Kelemen Péter, Opor Gergely és Winkler 
Márton. Tartottunk egy vándortábort is a Mecsekben, amelynek keretében meglátogattunk hat együtt 
táborozó ismerıs csapatot Mánfán (Kerekasztal Nagytábor - KANT). Ekkor született meg a második 
tábori indulónk. A VK táborok elıtt vezetıi kerékpáros vándortábort is tartottunk, majd a VK táborok 
után tartottuk az említett, délvidéki testvércsapatainkkal közös, táborunkat, a Budapest-Ady-ligeti 
Cserkészparkban, melynek Solymosi Balázs st. volt a parancsnoka. 

Az ıszi cserkészkerületi számháborúban tavalyi szövetségesünkkel -a 320 Nimróddal- 
szemben a gyıztes avarok törzsében harcoltunk, „Balu kagán” vezetésével. Novembertıl kezdıdıen 
Solymosi Balázs irányítása mellett elkezdtünk adatokat győjteni csapatunk múltjáról, és felkerestük 
csapatunk még élı tagjait. November 29-én ismét megrendeztük a VÁRREGet, melynek szervezıje 
ezúttal Csókay György volt. 

December 20-án megemlékeztünk csapatunk alapításának 75. évfordulójáról. Utólag 
döbbentünk rá, hogy teljesen véletlenül ugyanazt a napot választottuk, amit elıdeink a 25 éves 
évforduló megünneplésére 1947-ben…  Erre az alkalomra készült el a csapattörténet elsı változata 
„75évkönyv” címmel. 

 
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. 

1998. február elején, egy hideg éjszakán az elsı Tulkokat beavattuk Királyréten. A két İstulok 
(Karesz91 és Balu) szervezte eseményen teljes jogú Tulkok lettek Babos Áron ıv. (Címeres Ökör), 
Grynaeus András cst. (Fıkolompos) és Opor Gergely ıv. (Tülkefúrt), valamint a SzECsCs-bıl 
Brückner Anikó ıv (Ü-nı). 

Márciusban az MCsSz teljesítménytúráját, tisztelgésül az 1848-49-es forradalom emléke elıtt, 
az I. (Budai) Cserkészkerület megbízásából Balu szervezte. A túrán 916-n indultak. 

Májusban bécsi testvércsapatunk meghívott minket a bécsi magyar lelkészség kirándulására. 
Végül Hp és Balu mentek el, akiknek ezen a túrán nem kevés kalandjuk volt. 

                                                 
91  Opor Károly ıv. beceneve a csapatban. 
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A regöstáborban sokan a törzsekben dolgoztak, míg csapatunk több tagja a programot élvezte. 
A tábor után a cserkészkorosztállyal Döbröntére mentünk táborozni, ahol már voltunk 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 egy 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. Mivel a csapatból csak hárman szerezték meg 
(Grynaeus András cst., Opor Gergely ıv. és Solymosi Balázs st.), ezért ık vágtak neki a tábornak, 
kiegészülve Szó Kingával, aki a SzECsCs tagja. Sajnos a táborból Hp-nak idı elıtt haza kellett 
mennie, mert a kerékpárküllıi „megfogyatkoztak”... Ebben a táborban látogatást tettünk a 293. sz. 
Szent Kapisztrán Cserkészcsapatnál is, akik kedves vacsorával vendégeltek meg minket. 

Az elsı Tuloktáborban csak Balu és Kopor92 vettek részt. Ezzel egy idıben a hobbycserkészek 
szerveztek maguknak egy vízitúrát a Dunán. 

A VK-táborokban ismét lelkesen dolgoztunk, több törzsben is. Ezen a nyáron volt az elsı, 
kísérleti STKK, ahol Balu volt kiképzı közülünk. Az İVVK-ba sikerült eljuttatnunk egy jelöltet a 
délvidéki testvéreink közül, valamint Hajós András is elvégezte az İVVK-t. 

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

A nyugat-európai táborunk elıtt kimostuk az otthonunkat... Az történt ugyanis, hogy a 
vezetıképzıtábor alatt eltörött a WC tartály vízcsöve, ahonnan jó sokáig folyt a víz, így a vízóránk, 
mire elzártuk, kb. 400 m3 fogyasztást jelzett. Az óralelolvasó, némileg érthetıen, nem akart hinni a 
szemének… 

A nyár végén, és a következı év megtervezésére az Opor család solymári nyaralójába jöttünk 
össze, és egy hosszú éjszakán kiértékeltük a nyarat és megterveztük a következı évet. Ekkor derült ki, 
hogy Herzog Tamás egy évre Németországba megy dolgozni, és ırsét nem tudjuk kire bízni. 
Kényszermegoldásként Hp lett erre a cserkészévre az ıv-jük. 

Ettıl az évtıl kezdve korosztályi bontásban dolgoztunk, és minden programot csak az 
érintetteknek hirdettünk meg. Ennek jegyében új, és a valóságnak jobban megfelelı korosztályi 
felosztást alkottunk, amit késıbb nyilvánosságra is hoztunk.93 

A világtakarítási napon a dömösi Kaintz forráshoz építettünk lépcsıt. Szintén szeptemberben 
részt vettünk tizenvalahányan a IV. Cserkészkerület által szervezett országos számháborún, 
Pákozdon. Októberben került sor az elsı olyan portyára, ahová csak a cserkészek és a vándorok 
között található korosztály (15-17 évesek) tagjai, a kószák, jöhettek el. 

Az októberi teljesítménytúrát ismét csapatunk szervezte, a SzECsCs cserkészlányaival 
közösen. A túrán kb. 350 fı vett részt. Ezen a napon tartotta az MCsSz az országos tisztújító 

                                                 
92  Opor Gergely ıv. beceneve a csapatban. 
93  Grynaeus András-Solymosi Balázs: Korok, osztályok, korosztályok. Vezetık Lapja, 1999. május (34. évf. 5. 

sz.). Ez alapján beszélünk kiscserkészek-rıl (6-10 év), cserkészek-rıl (10-14 év), kószák-ról (14-17 év), 
vándorok-ról (17-22 év), telepesek-rıl vagy fészekrakók-ról (22 év-házasságkötés), mesterek-rıl (házasság-
nyugdíj), bölcsek-rıl (nyugdíjba vonulástól ). A késıbbiekben a kósza és a vándor elnevezés-ötletünk 
átkerült a szövetségi gyakorlatba. A felnıttekre vonatkozó név- és programbéli javaslataink süket fülekre 
találtak… A másik változás, hogy a Keresztes Pál és munkatársai által készített próbarendszerhez igazodva 
az egyes korosztályok nem az életkorhoz kapcsolódnak, hanem az iskolai osztályokhoz. 
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választásokat, ami során egy, a korábbi vezetıségeknél sokkal fiatalabb társaság került a vezetıi 
székekbe. Ennek nyomán november 21-n Hp-t OVKVT-é választották. 

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 és a sajtókapcsolatok ellátását végeztük, illetve a mősorban is felléptek közülünk 
többen (Karesz és Tiha94). 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 Zsák95. 

November elején kerültünk elıször olyan helyzetbe, hogy nem volt több  szabad, megbízható 
vezetınk, ám egy ırssel (Kutya) mégis gondjaink voltak. Ennek orvoslására találtuk ki azt, hogy 
szétszedjük az ırsöt két kisebbe, hátha kezelhetıbbek lesznek, és az új ırsöt Balu kapta meg. İk 
lettek a Gepárdok.  

November 28-án került sor ismét a VÁRREG megrendezésre, amit Karesznek köszönhettünk. 
Körültekintı szervezésével immáron harmadszor mutattuk meg magunkat, és adtunk sokaknak a népi 
kultúrából. Az esti táncház elıtti nyitótánc mezıségi volt, amit Karesz tanított be nekünk. 

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 Vonyisz96 lett a vezetıje. Egy héttel késıbb ismét Tulokavatásra került sor, 
ezért elutaztunk egy kedves ismerıs cserkész-lelkészhez, Kállinger Roland atyához 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) 
(mindketten a SzECsCs tagjai). December 20-án tartottuk a csapatkarácsonyt, amin az Oroszlán ırs 
adta elı a betlehemest. 

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. 
Március 15-án a Nemzeti Színházban tartott díszelıadásra elkészült az új egyenruha, melynek 
elkészítésén dolgozó bizottság tagjai között találhattuk Balut is. 

Ez évi tavaszi táborunkat a Bakonyba tartottuk. 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. Kisebb kavarás áran jutottak haza: Gyırött a buszról 
lekéstek, így kénytelenek voltak vonattal menni. Sajnos ez nem sikerült hiba nélkül, mert a vonat 
elindult, miközben Balu a jegyeket vette. İ azt hitte, hogy a többiek elmentek a vonattal, ezért stoppal 
Komáromba termett, ám ott az állomáson megtudta, hogy a nagyok Gyırött maradtak. Ugyanis a 
többiek azt hitték, hogy Balu felugrott a vonatra, ezért minden állomáson bemondatták, hogy 
„Solymosi Balázs szálljon le, és jelentkezzen az állomásfınöknél”…. Mindennek eredményeként 
tisztességes késéssel értek haza. 

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). A 
lányok a természetesen a SzECsCs tagjai. 

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 

                                                 
94  Csókay György csapatbeli megszólítása. 
95  Halmi Erzsébet (1926. SzECsCs) beceneve körünkben. 
96  Cservenyisz Zoltán beceneve 
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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. Szó Kinga (SzECsCs) és Balu 
mentek el, de kerékpárral... Ismét részt vehettünk a 293. Szent Kapisztrán Cserkészcsapat hadijátékán, 
ahol most már hárman voltunk, Hajós András, Péterfai Tamás és Balu (mindannyian a Vipera ırsbıl). 
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 kiscserkésztáborunk parancsnoka 
Balu 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. 

A VK táborokban ismét többen dolgoztak csapatunkból, és ismét volt jelöltünk a STVK 
altáborban. Opor Károly végzett ezen a nyáron STVK tábort, illetve a tábor végén Balu elismert 
kiképzıvé vált. Ezután Brückner Dóra ıv. (1926. SzECsCs) 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. 

Tulkokkal a Bihari-hegységbe mentünk, ahol gyalogos gerinctúrát tettünk Nagysebestıl a 
Bihar-hágóig. A tábor során felmásztunk a Vigyázóra (1832 m), megnéztük a Szamos-bazárt, 
bejártuk Csodavárat, végigmentünk a Galbina-kıközön és megtekintettük a Rozsdás-árkot. A 
Tuloktábor után volt lehetısége a Vipera ırsnek részt venni az elsı kószatáboron, ahová a 
Nárciszokat is meghívtuk. Ebben a táborban a résztvevık megszerezték az ölyvtoll-próbát (25 órát 
töltöttek egyedül az erdıben, hálózsákkal, Szentírással, tollal, papírral, 5 szelet kenyérrel és egy kulacs 
vízzel), majd részt vettek a kószák beavatási szertartásán, ahol megkapták a kószajelvényt. Itt írták 
meg a Viperák az ırsi indulójukat97. 

Augusztus 29-én Oporék solymári telkén ismét vezetıségi megbeszélést tartottunk, a SzECsCs 
vezetıivel közösen. A toborzás után Tiha új ırsöt kapott, egy kiscserkészırs képében, akik a Sárkány 
nevet választották. 

Szeptember 11-én az I. Cserkészkerület számháborúját mi szerveztük. Az észak-dél ellentétet 
lezáró polgárháború volt a keretmeséje a Cserkészpark melletti számháborúnak. A déliek oldalán 
küzdı csapatunk ismét a nyertesek között volt. Szeptember 18-án a Világtakarítási napot 
összekötöttük az egyházközségi kirándulással. Megpróbáltunk a ministránsok felé nyitni, így a túra 
közös volt, ám a kevés résztvevı miatt nem volt túl nagy sikere. Ugyanezen a hétvégén az MCsSz 
elsı alapképzését vezette a Szövetség székházában, Hp, Tiha és Balu. 

Szeptember 29-én megtartottuk vezetıi megbeszélésünket, melynek nyomán kiderült, hogy 
csapatunk taglétszáma 72 fı, és a SzECsCs tagjaival együtt a Városmajorban 90 cserkész van. 
Elvetettük a nyárvégi keretmeseötletet, így Asterix helyett a kuruc korra főztük föl az év eseményeit.. 

                                                 
97  Lásd a függelékben, az indulóink között. 
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İszi portyánkon a cserkészek eddig soha nem tapasztalt érdektelensége tetızött, ugyanis a 12 
cserkészre 7 vezetı jutott.  

Az Országos Focikupán a 12-18 éves korosztályban országos II. helyezést ért el csapatunk. 
Tagjainak nevét itt véssük az utókor emlékezetébe: JAP, Köri, Kisherzeg, Norbi, Matyó, Thomas és 
PG98. 

Részt vettünk a városmajori park lombgereblyézésén, amivel a Fıvárosi Kertészetet segítettük. 
November 6-án este találkoztunk az Árpád-hídi buszpályaudvaron, és részt vettünk a SzECsCs-tal 
közös éjszakai portyán, melyet a nagyoknak (kószák és vándorok) szerveztünk. Visegrádtól mentünk 
el Pomázig. A VÁRREGet Zsák rendezte (1926. SzECsCs). Ez volt az elsı alkalom, amikor a 
Kistemplom adott otthont a rendezvénynek, teljes egészében. 

A betlehemest a Gepárd ırs adta elı a csapatkarácsonyon, majd 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 csapatunk a bevételbıl tudta 
támogatni a cserkesz.hu99-t. Így kapunk saját elektronikus levelezési címeket a szerveren. Idıvel itt 
helyeztük el a csapat honlapját is, melyet kezdetben Karesz, majd Hp gondozott és próbál 
naprakészen tartani (www.cserkesz.hu/205)... Balu ekkor lett a STVK képesített kiképzıje.  

Április 2-án tartottuk az elsı csapatnapunkat, aminek a kötetlen, minden korosztálynak vonzó 
programja sokakat megmozgatott. Sajnos a csapatnak alig fele vett részt ezen a programon. Babos 
Áron szervezésében került erre sor, aki szívvel-lélekkel szervezte meg nekünk ezt a programot. 

 
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 6-án részt vettünk a VIII. Országos Tájékozódási Versenyen, ahol Balu II. helyezést ért 
el korosztályában. Másnap tartottuk anyák napi ünnepségünket. 

 
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. 

Hazaérkezésünk után a kerületi VK táborokban vettünk részt, de csak kiképzıként, mert sajnos 
ebben az évben nem volt jelöltünk. 

                                                 
98  Ugrai Gábor, Körmendi Kritóf, Herzog András, Ráb Norbert, Herzog Máté, Herzog Tamás és Pentelényi 

Gábor. 
99  Az magyar cserkészek saját szervere adományokból jött létre, és a kezdeti megoldások után hosszú idıre a 

piaristák egyik számítógépébe költözött be, így a cserkészek is megjelenhettek a világhálón 
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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 
cserkésztestvéreinkkel, majd együtt tekertünk fel Budapesten át Esztergomba. Öt nap alatt közel 600 
km-t tettünk meg. Esztergomban Hp a Békés altábor parancsnokaként, Balu a tábor programfelelıs 
vezetıjeként, sokan pedig a regösfoglalkozás irányítóiként dolgoztak. 

 
A 2000. év szeptemberében alig vettünk fel új cserkészeket a vezetıhiány miatt, mit még 

rontott, hogy Hajós András is visszaadta a megbízatását így a Bálna ırs vezetését Tiha vállalta át. Az 
1926. sz. Szent Erzsébet Cserkészcsapattal közösen indítottunk egy kiscserkész ırsöt, a Kivit, mely 
koedukált volt, mivel a vezetıhiány miatt nem volt vezetınk egy fiú és egy lány ırsre. 

Az ıszi portya a nyári élmények újbóli felelevenítését szolgálta, így Mátraszılıs plébániáját 
szálltuk meg pár napra. 

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 helyreálíltott 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 nyár folyamán Ráb Norbi szerezte meg az ırsvezetıi képesítést a PUF altáborban. 
 
İsszel a Rablótanyára (Börzsöny hegység, Kóspallag határában) mentünk, a cserkész és kósza 

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

2001 ıszén kezdte meg pályafutását a csapatban a Kígyószisz ırs, de nevüket néhány hónap 
múlva Uhu ırs-ra cserélték… Tagjai lelkes, a PaSában100 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 ebben az évben… 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. 

 
Ez év novemberében Balu cserkésztiszti képesítést szerzett a Hosszúpuska vezette (ún. 

elmaradt) tisztképzésen. 

                                                 
100 A Pannonia Sacra Általános Iskola közkelető rövidítése 
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A téli portyánkat szokatlenul 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 
megdöbbenésére az egynapi kirándulás buszozással zárult, és hazafelé busszal mentünk. „O  mores, o 
tempores!…” A portyát pécsi városnézéssel zártuk.  

 
A 2002-es év költözéssel kezdıdött: anyagi okokból fel keleltt adnunk a Városmajor utca 72-

beli csapatotthonunkat. A plébániai „közösségi házba” (Csaba u. 7/b.) hurcolkodtunk át. 
 
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). 

Tavasszal Balu képzésvezetıi képesítést szerzett, így 
a STVK képzésvezetıjeként folytathatja munkáját. 

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, 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 nyár elején politikai botránnyá vált, hogy kiderült, hogy Pokorni János „Pákozdi” fedınéven 

dolgozott a III/III-as ügyosztálynak. Börtönbıl való kijövetele után a szabadsága fejében szervezték 
be. E miatt vált el Tıle felesége, 1971-ben. Ennek az ügynek „köszönhetıen” csapatunk neve 
megjelent a Népszavában és a Népszabadságban is… 

 
 
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, valamint Balu nagy örömére találkozhattunk igazi 
viperákkal (puffogóval) is. 

 
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… 

 
Az ıszi vezetıi megbeszélésen szembe kellett 

néznünk azzal a ténnyel, hogy minden aktív 
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vezetınknek van ırse, sıt esetenként vezetıhiányunk is van, és a saját életünk megszervezése és a 
csapatnál végzett munka elég fárasztó ahhoz, hogy a külsıs programok szervezésérıl lemondjunk. 
Így ısszel részt vettünk a kerületi számháborún, melyet most nem mi szerveztünk. Októberben 
utoljára rendeztük meg a teljesítménytúrát, melyet a következı tavasztól a pomáziak vettek át  tılünk. 
Ebben a hónapban Hp-t és Balut meghívták a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának 
cserkésztisztképzésére, kiképzınek. A palásti képzésen, mely egy hétig tartott, végül csak Balu vett 
részt. 

Az ıszi portyára 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! 

Téli portyára Sirokra mentünk. 
Megnéztük a közeli Recsken található 
Nemzeti Emlékhelyet, az egykori 
kényszermunkatábort, valamint a 
siroki Nyírjes-tavat. Este a siroki 
várban elkeseredett harcot vívtak 
Robin Hood belopódzó emberi a 
nottinghami várúr katonáival... A 
hazafelé tartó utunkat megszakítottuk, 
hogy megnézhessük az feldebrıi 
altemplomot, ahol 960 éves freskók 
és az egyik legkorábbi templomunk 
található. 

 
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. Egyéves felkészülés után felnıttcserkész-fogadalmat tett, és barna nyakkendıt kötött Balu.  

 
A próba másnapján ünnepeltük meg csapatunk 80 éves 

születésnapját. A Zoltán atya által celebrált tábori mise után 
kezdıdött a közös ünneplés sok játékkal, ahol többek között 
nyárson malacot sütöttünk és erre az alkalomra készült el 
Áron és Szabó Tomi közös alkotása, az életünket bemutató 
film. Örömünkre szolgált, hogy megtiszteltek minket 
jelenlétükkel a régi csapattagok is, köztük a „nagy öregek”, 
Gyurókovics József,  Mayer Ferenc cspk. és Pokorni János 
cspk.  

 
 
 

János bácsi és Balu 
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Zoltán atya misézik a Cserkészpark kápolnájában 
 
 
 
 
 

 
 

elkészült az ünnepi  malacsült… 
(a nyársat vivı egyenruhás srác Pentelényi Jakab) 
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III. Fejezet 
Életünk a 80. születésnap után 

 
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 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 keleltt (lehetett) latrinát ásni, hanem 
elıregyártott budi volt a táborhely szélén…  

Ezen a nyáron Balut meghívták a KMCsSz 64/C STVK-jába kiképzınek, Fillmore-ba. A 
vezetıi tábort ezúttal a Szigetközbe tartottuk, és igen laza távokat kerékpároztunk… 

 
Szeptembertıl formálisan hozzánk tartoztak azok 

a KMCsSz tagok is, akik a Balassi Bálint Intézetben 
tanulnak egy évig. Sajnos többségük nem élt a felkínált 
lehetıséggel, és csak hébe-hóba jöttek el a 
programjainkra, így ez a kezdeményezésünk szép lassan 
elhalt. Bár addig jó pár közös élményt szereztünk 
például az ıszi egri vádorportyán, vagy a téli táborban, 
amelynek a hideggel csak nehezen megbarátkozó dél-
amerikai Seba adott sajátos színezetet.  

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. 

A vezetıi megbeszélések eredményeként 4 fiú ıv-jelölttel kezdtünk neki az idei VK-knak. 
Éppen ideje volt, mert a csapat jövıje forgott kockán! A reményeink kicsit hiúnak bizonyultak, mert 
végül csak ketten (Bernát101 és Csikó102) szerezték meg az ırsvezetıi képesítést, viszont Kopor 
segédtiszt lett, így sok év után újabb felnıtt vezetıvel gyarapodtunk. 

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma ismét meghívta kiképzıjének Balut, a cserkésztiszti-
vezetıképzésre, amelyre egy számunkra régóta ismerıs helyen került sor: Tóthfalun, Délvidéken. 

 
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. 

                                                 
101 Csanády Bernát 
102 Csikós András 
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Másnap közös csapatnapot tartottunk sok játékkal és 

persze kajakészítéssel… Erre az alkalomra kilátogatott 
egykori parancsnokunk, Mayer Feri bátyánk is. Akkor még 
nem tudtuk, hogy legtöbbünk számára ez lesz az utolsó 
találkozásunk vele… 
 

A 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! 

 
2004. évi nyári táborunkat a cserkészeknek ismét Taron tartottuk, ahol Tom Sawyer és 

Hukleberry Finn keveredett a vasútépítık útjába... Így –hála a jól mőködı titoktartásnak– 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 
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Balut ismét meghívták STVK kiképzınek Fillmore-ba, a 65. STVK-ba, így nyáron csak egy 
képeslapnyit láttunk belıle. 

A vándor korosztály ıszi portyára Siklósra ment, így lehetıségük volt a villányi borokat 
megkóstolni és a harkányi fürdıben ázni egyet. Kalandos túránk naplóját a Magyar Cserkész és a 
Városmajori Híradó is átvette. A portyán hárman vettek részt, Kopor, Tarzan103 és Balu. 

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??? 

 
2005. április 16-án a XIII. tájékozódási versenyen a Sárkányok válogatottja, Ábel, Bálint és 

Matek, megnyerte a korosztályuk kupáját. Hp az öregfiúk nem túl népes mezınyében remekelt, és lett 
elsı. Elég rég volt ilyen eredményünk… 

A tájékozódási verseny napján kaptuk a szomorú hírt, hogy meghalt Mayer Ferenc, csapatunk 
egykori parancsnoka. Pár nappal korábban Hp még meg tudta ıt látogatni a kórházban, és el tudott 
köszönni tıle. Köszönjük neki mindazt, amit a csapatunkért tett! 

 
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. Itt adta át hivatalosan a csapatparancsnokságot Hp utódjának: 
Kopornak. Köszönjük Hp-nak az elmúlt 13 év áldozatos munkáját! A nyár levezénylése még Hp-ra 
hárult, de az évkezdı megbeszélést már Kopor vezette. 

 

                                                 
103 A felsı-krisztinavárosi Czuczur Gergely csapatból átigazolt Vajna Balázs beceneve. 

 

 
…és lezárult egy szakasz a csapat életében… 

Lırinc pont a megfelelı pillanatot 
örökítette meg Hp fényképezıgépe segítségével: 
Kopor átveszi a csapat vezetését és a 
csapatpecsétet rejtı dobozkát, melynek oldala 
olyan fából készült, mely látta Nagy Lajost és 
lovagi udvarát, utalva a középkoros táborainkra, 
tetején a nyírbátori templom harangtornyából 
származó fából van a liliom, emlékeztetve 
minket a magyarságot híven ırzı Báthoryakra és 
az erdélyi fejedelmekre. A dobozka alját és 
tetejét alkotó fa pedig akkor kezdett el 
növekedni, amikor Krisztus meglátta a 
napvilágot Betlehemben, hogy sose feledjük, 
hogy a dolgok és értékeink kipotyognának és 
védtelenekké válnának Nélküle. (Lám, lám mire 
jó egy dendrokronológus a csapat élén… ☺)  

 



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…. 
☺. 

  
A tábor nagyon komoly tanulságokkal szolgált, és áldottuk az 

eszünket, hogy csak a nagyobbakat vittük magunkkal. A tábor alatt 
rengeteget szereltük a „drótszamarakat” és utána is bıven adtunk 
munkát a kerékpárjavítóknak… Amint a kép is mutatja, Norbi 
kerékpárhasználatát nehezen lehetett volna alulmúlni… 

 
A nyári ST-táborban Balu kiképzı volt, Fruzsi ST, Lilla İV jelölt. Persze ebben az évben is 

volt hiú reményünk…  
 

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! 
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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… 

 
İsszel indult útjára a Gesztenye ırs Lilla vezetésével. A Skorpiókat elvileg Maxi vezette, de ez 

a nyíregyházi tanulása mellett lényegében mőködésképtelen volt, ezért Kopor 2006. februárjában 
felmentette ıt, és az éppen „unatkozó” Norbi vette ıket szárnyai alá. 

A 2005. évi 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 résztvevık számára feledhetetlen élményt jelentett az életében elıször síelı Hp 
látványa… (az elgázolt áldozatok többsége azóta már elhagyta a kórházat…) és Bernát 
cserkésznadrágja, mert ı „csak”  a sínadrágot feledte otthon… 

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

 
Az áprilisi Országos Tájékozódási versenyen a Sárkányok nem szerepeltek olyan jól mint az 

elızı évben, de azért nem panaszkodhatunk, mert a középmezınyben végeztek, Bernát a 
korosztályában orrhosszal nyert, Hp pedig az elızı évinél sokkal népesebb mezınyben bronzérmes 
lett. 

A május eleji próbázás helyszíne ismét a Pilis volt, és a piliszentléleki pálos kolostor romjainál 
tettek ígéretet új kiscserkészeink (a Gesztenyék), és fogadalmat a nagyobbak. Sajnos 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. A próba másnapján 
ırsi kirándulásokra nyílt lehetıség, amit Fruzsi szervezésének köszönhetıen egy „lánynap” is 
emlékezetessé tett sokak (értelemszerően a gyengébb nemhez tartozók) számára. 

 
A 2006. év nyarát jó páran a sellyei (Ormánság) regöstáborral kezdték. Ez sajátos és váratlan 

meglepetést, ajándékot is hozott: egy helyi bácsi megmutatott egy régi, házilag sokszorosított 
cserkészanyagot. Ennek szerzıje Beke Andor bátyánk volt, és az általa 1938-ben összeállított 
„próbakönyv” betekintést ad eleink életébe, újabb egykori ırsnevek és tagok váltak elıttünk ismertté. 
Sıt kiderült, hogy a Bakány Nándi bátyánk révén megırzött egykori csapatinduló csupán egy (a 
harmadik) versszaka az eredetileg négy versszakos indulónknak! Hp így a délutánt kézmőveskedés 
vagy fényképezés helyett egy scanner mellett töltötte…  
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A füzetbıl „kiesett” egy gordiuszi csomó is, amit azóta is bogozgatunk – eredménytelenül... 
Andor bácsi az „öreg” Zrínyirıl beszél mint csapatunk névadójáról, aki szintén Miklós, 
szintén meghatározó személyiség és példakép, de pont 100 (na jó: 98) évvel korábban halt 
hısi halált Szigetvárnál mint az általunk névadónak tekintett költı-hadvezér… Andor ’bá a 
csapat legmeghatározóbb alakja volt 1945 elıtt, ı csak tudja, hogy mit írt le… De akkor hogy 
lett öregbıl fiatal, 1566-ból 1664, Szigetvárból Kusereváci erdı, törökbıl vadkan? Törhetjük 
a fejünket… 

A regösök hazatérését a vezetıi tábor követte, de végül csak 4 bátor tulok 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 VK-n idén csak Csonty104 révén voltunk érdekeltek, aki eredményesen végezte el az İV 

tábort, az „esztergomi” altáborban, megtörve a PUF utóbbi évekre jellemzı majdnem teljes 
„egyeduralmát”, hisz Áron és Thomasz volt utoljára Egom-ban. Csonty az ısz folyamán megszerezte 
a képesítését, és így lett a Pók ırs vezetıje. 

A (kis)cserkészek 2006. évi táborát Döbröntére szerveztük. 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 
                                                 
104 Csanády Ábel 
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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, míg jó 
páran (Kopor, Hp, Balu, Csikó) hosszabb-rövidebb ideig a 
programokat élvezte.  

A nyár talán legnagyobb poénjaként Hp elnyerte „a Komp-
fesztivál sportembere” megtisztelı címet és az ezzel együtt járó 
üvegserleget… Hiába no, aki tud, az tud… ☺ 

  
 
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 vezetıink vannak!☺) 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. 
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 Somával105, 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 Bálint106 
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, 

                                                 
105 Kempler Miklós 
106 Fábry Bálint 
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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 
sorban a kabátot, cipıket, zoknit, nadrágot, inget, pólót… Hiába… Szerencsére nem volt 
nagyon hideg… 

Így végül sikerült eljuttatnunk az üzenetet Bélának (Tarzan107), 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 XV. Országos Cserkész Tájékozódási Versenyen (2007. április 14., Sztrilich Pál 
Cserkészpark) a korábbi éveknél többen vettünk részt, és az Uhuk valamint a Sárkányok egyaránt 
ismét öregbítették hírnevünket! Az eredmény: 1 elsı (Sárkányok: Laci108 és Peti109), 1 második 
(Sárkányok: Lırinc110, Bálint111 és Kristóf112), 1 harmadik (Uhuk: Mazsi113 és Gugu114) , 1 negyedik 
(Uhuk: Csimpi115, Andor116 és Soma117), 1 ötödik (Bernát) és 2 hetedik (Ábel és Hp) hely… 

 
2007. április 28-án, a centenáriumi Cserkésznapon megtartott 

eredményhirdetésen a Sárkányok filmje, a Mégis Csotrogányt Szereztünk,  
toronymagasan SCOSCAR-díjat nyert! 

 
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-

                                                 
107 Vajna Balázs 
108 Mozsáry László 
109 Boromisza Péter 
110 Csanády Lırinc 
111 Fábry Bálint 
112 Bartal Kristóf 
113 Zemlényi András 
114 Eszterle Dániel 
115 Gelley Áron 
116 Pilisi Andor 
117 Csanády Soma 
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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 Gesztenyék között… 

Szerencsére nem vesztek el nagyon…, csak kicsit…, de háromszor…, és ketten… 
 
A nyár ismét a regös táborral kezdıdött, amit ezúttal Sátoraljaújhelyen tartottak. A „sima” 

résztvevık mellett az esti táncházak egy részén a Csanády-klán házi együttese, a Kabóca együttes 
húzta a talpalávalót… 

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 Gesztenyék) 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. Eredetileg Misi 
is velük tartott a Kutya ırs képviseletében, de útközben kiújult a fülgyulladása, és ezért inkább 
hazament.  

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…  

Az idei VK táborok közül az İV-ben voltunk érdekeltek, és mindhárom Sárkány (Bálint, 
Erik118 és Lırinc) megállta a helyét, így ısztıl három új hadrafogható vezetıvel lettünk gazdagabbak! 
Így elindulhatott végre az egy éve talonban lévı kiscserkész ırs Lırinc vezetésével (Vakond ırs), 
alakulhatott egy új kiscserkészırs Bálint irányításával (Bika ırs), míg Erikkel egy korosztályi lyukat 
szerettünk volna befoltozni és újoncokat kapott volna. De sajnos csak egyetlen ötödikes fiú 
jelentkezett minden igyekezetünk ellenére… Közben a Bikák 14 fıvel indultak útnak… Némi 
tétovázás után végül meghoztuk a salamoni ítéletet: Bika-darabolás! Azaz ketté szedtük a 
kezelhetetlen mamut-Bika ırsöt (na, ez is képzavar a javából, és sajátos a helyesírása is…), és az 
egyik felet Bálint (Mosómedve ırs) , a másikat Erik (Kerecsensólyom ırs) vezeti a továbbiakban. 
Lassan annyi kiscserkészünk lesz, hogy Dunát lehet velük rekeszteni! 

                                                 
118 Endrıdi Erik 
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A Sárkányok kószatáborára a Mátrában került sor augusztus közepén (aug. 9-15.), többek 
között érintve a korábbi táborhelyeinket (Parádsasvár, Gyöngyössolymos, Tar) is. A tábor végén 
nyolc beavatott kószával gazdagodott a csapat, így a Sárkányok sikeresen megduplázták e társaság 
létszámát. Sajnos Ton az elsı nap megbetegedett, így ı sem a túrát, sem a próbát nem tudta 
végigcsinálni. 

Az évet a szokásos vezetıi megbeszéléssel nyitottuk szeptember elsején. 
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 
Erik, Peti, Norbi 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 
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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 
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 a végállomáson ıt…. 

 
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… 

 
 
Lırinc és Bálint jóvoltából a szervezık számára is készült meglepetés. 

Ugyanis ekkorra idızítették a tetszhalott csapatújságunk, az Eksz, 
feltámasztását, és a titokban készített lapot a hazainduláskor osztották ki. 

 
 
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. Ezen alapvetıen a kiscserkészeinkké volt a szó, hisz alig volt fogadalmat tevı 
cserkészünk, ígéretet annál többen tettek: a Kerecsensólyom, Vakond, Mosómedve ırs tagjai, 
valamint a Pókok második generációja. 

Az ígérettételt Varga Balázs külön is emlékezetessé tette, mert roppant ügyesen tüstént 
meggyújtotta a kiscserkésznyakkendıjét, mihelyst megkapta…  

 
Ez a templom a csapattörténelmünk fontos színhelyévé is elılépett. Nemcsak azért, mert 

második alkalommal jártunk itt fogadalomtétel céljából, hanem ez vált az újabb 
csapatparancsnokváltás helyévé is. Ugyanis Kopor tavasszal munkájának megszaporodása és 
családalapítási tervei miatt bejelentette visszavonulását. Végül elég kemény tárgyalások és 
megoldáskeresés után Karesz felajánlott, hogy két esztendıre elvállalja a csapat vezetését. Így 
szeptemberben elkezdıdik a „Karesz-korszak” elsı éve! 

Hazafelé indulva kapta kézhez mindenki az Eksz újabb számát. 
 
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 
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néhány ember fantáziáját és bátorságát mozgatta meg egy nyugat-magyarországi kerékpártúra ötlete. 
Helyette Oroszlányból indulva három nap alatt átkerekeztünk a Vértesen, a Gerecsén (az elızı évi 
táborhelyet is használva), hogy a Dunakanyaron át Vácra érkezzünk. Ezt a túrát a vezetıknek és a 
kószáknak hírdettük, de végül Sárkány-túra lett belıle… További következménye Hp betegségének 
kiújulása lett, így a Sárkányok Hernád-áttöréshez tervezett útja is elmaradt.  

A vezetıképzı-táborban az ırsvezetıjelöltjeink révén voltunk érdekeltek. Mind az öten 
derekasan helytálltak, így Évi119, Luci120, Matek121, Farkas122 és Peti123 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 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, benszülöttként 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… 

 

   
 

                                                 
119 Katona Éva, Pálma ırs 
120 Kiss Lúcia, Pálma ırs 
121 Mihálffy Máté, Sárkány ırs, beceneve 
122 Gelley Farkas, Skorpió ırs 
123 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” 

ötletére, Balatonakarattyán, a családi nyaralójukban tartotunk. 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), Peti másodikos kiscserkészekkel gazdagította a csapatot Szalamandra ırs néven. Farkas 
újoncırsöt szerzett magának (Pele ırs). Matek és Luci nem vállalt ırsöt, így ık „tartalékállományba” 
kerültek. 

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. 

2008. november 21-én délelıtt a kerületi Önkormányzta szervezésében a Városmajor utcai 
Koós Károly iskola udvarán emléktáblát avattak az 1953-ban kivégzett egykori cserkészünk, Zana 
Albert emlékére. 

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 tartottuk, 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… 

 
Február elejére derült ki, hogy az Erik vezette Kerecsensólyom ırs szép csendben 

kiszenvedett… 
 
Az Úr 2009. esztendejének elsı komolyabb megmozdulása a tavaszi portya (március 21-22) 

volt. Amit elvben Bernát szervezte Norbi segítségével, amibıl végül az lett, hogy Norbi szervezte 
Bernát segítsége nélkül… Ismét a csobánkai Közép-Európai Cserkészparkba mentünk, és az ırsök 
innen kirándultak. A nyári keretmesére készülve az ókori világ hét csodáját idézte a múzeumi 
belépıjegy formájú meghirdetés: 
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A kószák nem a természet szépségeit 

látogatták meg, hanem az épített környezetünk 
értékeivel ismerkedtek meg a szentendrei 
városnézés során. Amiben volt sok minden: 
városi akadályverseny, ıs-keresés a Ferences 
Gimnázium tablóin, közös lángosozás… Este 
a cserkészek és kószák közösen játszottak. A 
reggeli szentmise után, amit a majori káplán, 
István atya mutatott be, játszottunk és 
közmunkát végeztünk (fát pakoltunk, és 
bozótot irtottunk). 

 
A kiscserkészek többedszeri idıpontkeresés után a virágvasárnapos hétvégén (április 4-5.) 

indultak portyázni, és végül Madagaszkáron kötöttek ki Alex-el és a többi állattal együtt… 
Mindennek szintén Csobánka adott otthont, de nem a cserkészpark, hanem a „kastély”, így az 
elhelyezés is luxus volt. A szombat esti szentmisét ismét István atya celebrálta, ami az ünnepre való 
tekintettel kis körmenettel kezdıdött. 

Nagycsütörtök éjjelén a kószák virrasztásos éjjeli túrára indultak, és Pilismarótról sétáltak át 
Piliscsévre, érintve a Hirsch-ormot, a pilisszentléleki pálos kolostor romjait (ahol anno fogadalomtétel 
volt), és a Legény-barlangot (ahol szintén volt már fogadalomtételünk…). Napkelte után nem sokkal 
értek be a faluba, és rövidesen egy Budapestre menı busz ringatta álomba ıket… (Idén nem hagytunk 
senkit a buszmegállóban! ☺ ) 

 
Húsvéthétfın a kószák, ezúttal Peti szervezésében, locsolkodni mentek. Mint az elızı 

években… Ám idén volt egy meglepı fordulat az ügyben: másnap, azaz 
kedden reggel, csengettek Petiéknél... És ott voltak a Pálmák… Jöttek 
viszonozni a locsolást… 

 
A próbára és fogadalomtételre egy régi kedves helyszínünkön 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…  

 
Így a próba után természetesen a hagyományos versenyszámokra is 

sor került. A kép a „fegyveres futás” egyik futamán készült, illetve a 
legnagyobb izgalmat kiváltó kocsiverseny gyıztes hajtóját mutatja. 
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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 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.  
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… 
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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 Sárkányok a Biharban tartottak mozgótábort (egy hét alatt 100 km gyalog), lényegében azon 
az útvonalon, amit egykor (1999) az elıdök bejártak. A Sóskaborbolyák pedig körbekerekezték a 
Csepel-szigetet. 

Az ırsvezetıképzı tábort végül (Csanády) Soma, (Gelley) Áron és Mozsáry Dani (Dugasz) 
végezték el, és ısszel mindannyian megszerezték a képesítésüket is. Az ısz folyamán hosszas vajúdás 
után november végére két kislétszámú ırs jött létre. Soma vezetésével a kiscserkész Krokodil ırs, 
míg Dugasz szintén kiscserkészırse a Medve nevet választotta. 

A 2010. év ıszének legviharosabb eseménye az Uhu ırshöz kapcsolódott. Még a nyár 
folyamán jelezte Jávor Balázs (Darázs) zugligeti ırsvezetı az átigazolási szándékát. Erre Karesz 
rábólintott, és a vele való egyeztetés után, Bernát mellé rakta segédırsvezetınek. Ennek az lett az 
eredménye, hogy egy nagy adag hiszti után Bernát kiszállt nemcsak az Uhu ırs vezetésébıl, hanem a 
csapatból 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 
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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 
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. 

Május elejére „családi tragédiának” nézett elébe a Medve ırs. Egymás után elvesztette a 
bocsait, így pont került a történet végére… 

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. Itt került sor a csapatparancsnoki tisztség hivatalos átadására 
is, így innetıl Csikó a fınökünk. És ezzel ismét új korszak kezdıdött a csapat életében! 
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IV. fejezet 
Generációváltás után, új vezérünk: Csikó 

 
A 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. 
 

 
 
A 2011. év ısze némi átalakulást hozott. A Pók és a Pele ırs némi emberveszteség árán 

összeolvadt, és Sün-né vált. Vezetését Farkas vállalta. Az eddig parkolópályán lévı vezetık közül 
Áron és Eszter kcs ırsöt kaptak. Áron ırse elıször a Hód ırs nevet választotta, de utóbb kiderült, 
hogy ilyen ırsünk már volt 1989-92 között. Így sajátos evolúciós ugrást végrehajtva átalakultak 
Musztáng ırssé. A cserkészév során Bálint fogta össze a cserkészraj mőködését. 

Az ıszi 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 
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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! (Csikó a a nagy 
vízfakasztó?) 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. 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… A nyár 
folyamán a Sárkányok Dél-Lengyelországba szerveztek autós mozgótábort. 

 
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. 
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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 (F. 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 
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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. 

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 
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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…) A kiscserkészek a helyi péket megörvendezették pár régi fényképpel. Még Pokorni 
János bá’ készítette ıket 1991 nyarán… 

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…”  

 
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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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 
vándorok ismét portyáztak. Átgyalogoltak a hóborította Vértesen, hogy azután Móron Miklós 
Csabi pincészetének legyenek a vendégei. Már ez önmagában elegendı élményt jelentett, amit 
a szállás-kalandjuk csak főszerezett: az a kisebbik gond volt, hogy az utca rossz végén 
kezdtük a turistaház keresést. A nagyobb az volt, hogy minden zárva volt! Felhívtuk az ajtóra 
kiírt telefonszámot. Idısebb nıi hang… „Hogy szállás? A turistaházban? Tudják, el kellett 
bocsátanom a gondnokot a „nem megfelelı viselkedése miatt” és ı nem mondta, hogy lenne 
bejelentett csoport… De jöjjenek át a belvárosi fogadóba, ott a turistaházi áron 
megszállhatnak. „ 

Katasztrófa? Valakiknek igen, nekünk kevésbé, mert turistaház helyett kétcsillagos 
panzió kétágyas, zuhanyozós szobáiba csörtettünk be nagy bakancsainkkal… 

Az új és szerintünk agyament idıpontban –2015. márciusában– megtartott XXI. Országos 
Cserkész Tájékozódási Versenyen (Fábry Pál Emlékverseny) a Krokodilok az A kategória 1. 
és 3. helyét, a Mosómedvék a C kategória 1. és 2. helyét, Soma pedig az E kategória 1. helyét 
zsebelte be. Ezzel az eredménnyel, az A kategória kupája örökre hozzánk került, hála a 
Krokodilok és nagy elıdeik, a Sárkányok és a Mosómedvék kupagyızelmeinek. 

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. 
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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!). Három ırsbe másodikos gyerekek kerültek, kettıbe pedig 
harmadikos fiúk. A lányok (Machula Évi vezetésével) a Csalán ırs nevet válaszották, míg 
Robiék Kaméleon, Jeromosék pedig Pingvinek lettek. A Balázs által vezetett hamradikos ırs 
pedig a Vadászsólyom nevet válaszotta, a Dombi vezette srácok pedig végül Királyölyv ırs lettek. 

 
2015. októbrében a katasztrófavédelmi világnapon (Csanády) Bernát elismerı oklevelet 

kapott az önkéntesen végzett katasztrófavédelmi (árvíz, viharkárok) munkájáért. Nem sokkal 
ezután Ton (Fábry Márton) a szövetség elnökével együtt vette át a munkahelyének, a Magyar 
Cserkészszövetségnek megítélt fogyatékosbarát munkahely címet igazoló oklevelet. 

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… 
 
2016 februárjának legvégén Toncsi megszerezte a csapatparancsnoki képesítést. És ez 

már elırevetítette, hogy a fogadalomtételen nagy esemény részesei leszünk ismét. S lın… 
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 
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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 
fogadalomtételkor tudatosodott, mert az ígéretet tevı közel 40 kiscserkész látványa 
felejthetetlen élmény volt.  

 
 

 
 

 
Ha visszagondolunk arra a pont 20 évvel ezelıtti pillanatra, amikor Thomasz 

kiscserkészei, a Szarvas ırs tagjai, elsıként tettek ígéretet (1996. május) Klastrompuszta 
felett, a Pilis oldalában lévı, egykor pálos remeték által lakott Legény-barlangban, akkor 
valóban nagyot léptünk elıre… 

A fogadalomtétel után lehettünk tanúi a történelmi pillanatnak, amikor Csikó átadta a 
csapat vezetését Toncsinak, akivel sok évvel korábban találkozott elıször. Amikor –ahogy az 
érintett elmesélte– mamája elcipelte fiacskáját az elsı cserkészfoglalkozásra, amihez 
Toncsinak nem sok kedve volt. Akkor… A késıbbiekben Csikó (és minden ırsvezetınk 
hasonló cipıben jár!) csodát tett! 
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Az esemény „megszokott” menetét változatosabbá tette az, hogy Csikó egy parancsnoki 
nyakkendıgyőrővel ajándékozta meg utódát, amelybe a Zrínyi címert gravírozták. Toncsi 
kapott egy személyes ajándékot is: egy kézi munkával készített tırt. Persze ı sem üres kézzel 
érkezett, egy Csikó és a csapat szeretetének méretéhez illı emléklapot adott át elıdjének… 

 

   
 

a parancsnoki nyakkendıgyőrő átadása,  a tır és az emléklap 
 
A fogadalomtétel után a kiscserkészek visszasétáltak a plébániára, ahol nyugovóra tértek. A 

cserkészek a langyos, teliholdas májusi éjszakában a környéken bivakoltak, míg a kószák közül a 
Szalamandrák reggelre hazagyalogoltak Budapestre, a Mosómedvék pedig függıágyakban aludtak. 
Csupán az okozott nekik gondot, hogy az általuk kiszemelt facsoportot nem csak ık válaszották az 
éjszakai nyugalom helyéül, hanem  az ágak között megbújva egy galambcsapat is… 

De ezekkel az eseményekkel már új fejezet kezdıdött életünkben és így a csapattörténetben 
is… 

 
         

        a parancsnoki nyakkendıgyőrő 
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V. fejezet 
Egy nagyra nıtt Királykobra vezetése alatt 

 
Toncsi számra az elsı komoly kihívást a 2016-os nyár jelentette. A tábor helyéül egy korábban 

– jó két évtizede…– 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. Csanády Vince is eredményesen 
végezte el az İVVK-t, de ı nem új ırsöt kapott, hanem Áron családalapítása miatt átvette a 
Musztáng ırsöt, sıt kicsit megelılegezve a dolgot, már a nyári táborban is ı volt velük. A 
vezetıképzéshez kapcsolódó eseményünk volt, hogy Soma hazajött a st-bıl, így hoppon, és 
egy reménybeli képzett felnıtt vezetı nélkül maradtunk. 

 
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. 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. 
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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. 

 
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… 

 

 
 
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 a kerületi zászló megfújásáig jutottak el. Másnap a vezetıik nem 
gyıztek bocsánatért esedezni…, amit végül megkaptak, sıt mégy 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. 

Az idei nyáron is volt olyan idısebb és gyakorlottabb ırs, ami egyéni akcióba kezdett. Most a 
Mosómedvék pattantak drótszamárra, és fürdésekkel főszerezve 150 km-t tekertek a Keszthely - 
Kis-Balaton - Hévíz - Keszthely - Badacsonytördemic - Badacsonytomaj - Mindszentkálla - 
Kékkút - Salföld - Ábrahámhegy útvonalon, természetesen a legnagyobb kánikulában. 
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A nyári vezetıképzı táborok sok reményre adtak számunkra alapot: ırsvezetıképzı 
táborban Harsányi Virág, Csanády Viola, Gelley Koppány, Martos Domó és Borosnyay Bence 
voltak, segédtisztiben pedig egy családi válogatott: Csanády Ágota és Dávid. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

az újjáalakult csapat pecsétjének képe 
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Indulóink 

 
ZMCsCs csapatinduló az 1940-es évekbıl124 

 

                                                 
124  Sokáig csak az induló harmadik versszakát ismertük, hála Bakány Nándor 1997-es visszaemlékezésének. 2006 

nyarán a sellyei regöscserkész-táborban teljesen véletlenül került kezünkbe a Beke Andor - egykori 
parancsnokunk- szerkesztésében 1938-ban kiadott próbakönyv, mely a teljes indulószöveget 
tartalmazza. Dallamát szintén Nándor bátyánknak köszönhetjük, aki 1997-ben nem csak a szöveget 
mondta el, hanem el is énekelte az indulót, így (Csanády) Somának sikerült a dallamot rekonstruálni.  

Cserkészfiú vagyok, úgy nézzetek rám, 
Elıttem szent e három szó: Isten, Király, Hazám. 
A testem-lelkem készen áll segíteni másokon, 
A tiszta lelkiismeret a legszebb jutalom. 
Pajzsunk a cserkészbecsület, melyben mindig bízni lehet, 
Tiszta e szív, erıs e kéz,  
Egy ország ránk remélve néz. 
Vígan fiúk, munkára fel. 
Hív kötelességünk, Hajrá, vigyázz a jelszavunk, 
Cserkészfiú légy résen! 
 

Süvölt a zivatar a felhıs ég alatt,  
A tél ikerfia, esı és hó szakad, 
Kietlen pusztaság ez, amelyben vagyunk, 
Nincs egy bokor se, ahol meghúzhatnók magunk. 
Itt kívül a hideg, az éhség ott belül, 
E kettıs üldözınk kínoz kegyetlenül. 
Amott a harmadik, a töltött fegyverek, 
A fehér hóra le, piros vérünk csepeg. 
Fázunk és éhezünk, átlıve oldalunk, 
Részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. 
 

Míg a zászlónk csak szelíd galamb száll, 
Játék fegyvert forgat még két karunk, 
Ám de tudjuk, vár reánk a Kárpát, 
Bármikor hív, készek vagyunk. 
Fel, tiszta szívvel, hısi karral, 
Bármikor hív elmegyünk. 
Elıre, cserkész, bátran nyújtsd kezed, 
Mert hív a Kárpát s kéri szívedet. 
Ha hív a Kárpát s gyızelemre vár, 
Köröskörül az ısi, szent határ. 

 
 

 



  205. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat története 

 60 

 
Bolyamér-forrási tábori induló 1996125 

 
Még azt mondják nem merek, még azt mondják nem merek, 
Szinpetrin át végigmenni nem merek, nem merek. 
Mert azt mondják megvernek, mert azt mondják megvernek, 
Megvernek a barna bırő legények. 
Gyertek ide barna bırő legények! 
Ha százan vagytok, ha éjjel jöttök sem félek, nem félek! 
Had tudja meg az a lány, meg a cserkészkapitány, 
Ki a legény az ırségben igazán. 
 

 
Mánfai tábori induló 1997126 

Eshet ránk az esı, avagy tőzhet ránk a nap, 
Kemény kis csapatunk rendületlenül halad. 
Bakancsaink zaja elıtt jobb ha nem beszélsz, csak félrelépsz. 
A 205-ösök útjára rá se lépsz! 

 
 

Vipera ırsi induló127 

                                                 
125  ötletadó: Solymosi Balázs, dallam: Még azt mondják nem merek ://  a fı utcán végigmenni…Eddig ennek az 

egyetlen ırsi indulónak ismerjük a szövegét. 
126  szerzık: Csókay György és Opor Károly, dallam: Panzerlied 
127 szerezte Hajós András és Péterfai Tamás, az elsı kószatáborban, 1998. nyarán. További versszakai az ırs 

életébıl merítve kerültek bele, így a teljes ırs részt vett a szerzésben. Dallam: Utcára nyílik a kocsmaajtó…  

Majorra nyílik az otthon ajtó, 
Kihallatszik belıle az ırsi induló, 
Csussz ide, mássz ide, te kis keresztes 
VIPERA 
Úgy sincsen másoknak méregfoga. 
 
Kezdetben mi voltunk a Gyurgyalag, 
Az'tán jött a Handrishoz a Pufi meg a JAP, 
Csatlakozott hozzánk Zsebi és Köri, 
BIZONY ÁM 
Legvégül Sáron lett hab a tortán. 
 
Pokolból érkezett közénk Balu, 
Úgy zuhant az ırsre, mint egy száz kilós satu, 
Elhagyott minket a régi vezetınk, 
GYURIKA, 
Cserébe jött ırsünkbe Balu s Lacika. 
 

Nekünk van a legjobb ıv-nk, mindenki tudja! 
Ezért küld minket portyázni Szibériába. 
Széjjel fagyott ırse mindig szőz havat tapos, 
S MOROGJA, 
Szétverünk te, Balu, csak érjünk még haza ma. 
 
Köri, Zsebi, Pityu, Sáron, dögöljetek meg! 
Nagyon ritkán látjuk mi a ti képeteket. 
Zsebi kivétel, mert ı még ırsgyőlésre jár 
NAGYRITKÁN 
Ezért aztán hiába járatom a pofám. 
 
Nem leszünk mi jóba' ha ez így folytatódik; 
Mennyire jók voltak eddig a táboraink, 
Ezután hát jöjjetek, várunk szeretettel 
TITEKET 
Jó lenne már együtt lenni végre veletek! 
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Táboraink 
 

1922. Fadd 

1923. Dunapentele 

1925.  Nagybérpuszta 

1928. Bélapátfalva 

1929. Balatonaliga 

1932. Dömörkapu 

1934. Alsóörs 

1935. Kisbér-Nádaspuszta 

        
 

1938. Diósjenı 

    
   a diósjenıi tábor 1938-ban 

 

1939. Vértessomlyó - Zsemlyeerdı 

1941. Siófoki portya 

1942. Délvidéki portya 

1943. Kemence 

 
 az egyik ırs a sátruk elıtt 

a kép jobb szélén áll az 1953-ban kivégzett Zana Albert 

1947 (?). Zebegény 

1948. Holdvilág-árok 
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1990. Tar, Felsı-Csevice forrás 

  zászlófelvonás Taron 
1991. Ladánybene; Döbrönte 
1992. Diósjenı; Magas-Tátra-i vezetıi tábor; kecskeméti regöstábor; mozgótábor az Aggteleki 

karsztvidéken 

 
a diósjenıi tábor részesei Nógrád várának romjainál 

 
1993 . Füzér; hollókıi Regöstábor; "Magyar Jamboree" 

 
a főzéri tábor résztvevıi a Nagy-Milicen 

 
1994. Drégelypalánk; kıszegi regöstábor; Zempléni mozgótábor; visegrádi régésztábor 
1995. Farkasgyepü-Csurgó-kút; Magas-Tátra; domaszéki regöstábor; mozgótábor a Mátrában; 

régésztábor Visegrádon és Muhiban  
1996. gyimesi regöstábor; Szinpetri, Bolyamér-forrás; MC kerékpárostábor 
1997. szentendrei regöstábor; Gyöngyössolymos, Karos-hídi tisztás; mecseki vándortábor; vezetıi 

kerékpárostábor; közös tábor délvidéki testvércsapatinkkal a Julianna-majorban 
1998. kosdi regöstábor; Döbrönte, Katalin-forrás; vándortábor; Tuloktábor; nyugat-európai 

mozgótábor 
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1999. izbégi regöstábor; parádsasvári Gilice-völgy, cserkészek; Bodony, kiscserkészek; Dunai 
evezıs tábor, hobbyk; Dunántúli mozgó, vándorok; bihari gerinctúra, Tulkok; bakonyi 
mozgótábor, kószák. 

2000. börzsönyi mozgótábor, kószák; szobi regöstábor; máltai Tuloktábor; Tar, Felsı-Csevice kút: 
cserkészek; Mátraszılıs: kiscserkészek, MET2000 alföldi kerékpáros, kószák és vándorok. 

2001. zirci regöstábor; bakonyi kószatábor; Farkasgyepü, Csurgó-kút: cserkészek; Magyarpolány: 
kiscserkészek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002. esztergomi regöstábor; Hernád-áttörés, Tulkok; evezıstábor, hobbyk; Hetvehely, 

cserkészek; Hetvehely, kiscserkészek; Balaton-felvidék, kószák. 
2003. sályi regöstábor; Déli-Bakony, kószák; szigetközi kerékpáros-mozgótábor, Tulkok; 

Bernecebaráti, Solymár-rét, cserkészek; Nagybörzsöny: kiscserkészek; 
2004. lengyeltóti regöstábor; Kárpátalja: Tulkok; Tar, Felsı-csevice-kút: cserkészek; tari plébánia: 

kiscserkészek; 
2005. fehérgyarmati regöstábor; KNT Somogyfajszon, cserkésztábor Parádsasváron és 

kiscserkésztábor Bodonyban, kószatábor a Bakonyban, Tulok-tábor Csehországban 
2006. regöstábor Sellyén, Tulok-tábor Kárpátalján, kiscserkész - és cserkésztábor Döbröntén 
2007. regöstábor Sátoraljaújhelyen, kiscserkész- és cserkésztábor Vértestolnán, kószatábor a 

Mátrában, Tulok-tábor Rómában az ıszi szünetben  
2008. regöstábor Lajosmizsén, kiscserkész- és cserkésztábor Bernecebarátiban, kerékpártúra a 

Vértes és a Gerecse területén (Sárkányok) 

 
2009. regöstábor Hajdúdorogon, kiscserkész- és cserkésztábor Hollókın, a Sárkányok a Hernád-

áttörésen, a Sóskaborbolyák a Balaton körül kerékpáron 
2010. regöstábor Veszprémben, cserkésztábor a Homokbödögén megtartott II. KNT-n (Kerületi 

NagyTábor) belül, kiscserkésztábor Devecseren a Bakonyban, a Sárkányok mozgótábora a 
Biharban, a Sóskaborbolyák Csepel-sziget kerülése kerékpáron 
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2011. regöstábor Székesfehérvárott, a Sárkányok autós túrája Szlovéniában, kószatábor a 
Bakonyban, KCS tábor a bernecebaráti iskolában, cserkésztábor (ismét) az Oszlopó 
forrásnál, és a nagyok mozgótábora Szobtól a cserkésztáborig 

2012. KCS tábor a Rák tanyán a Bakony közepén, cserkésztábor a közelben Bakonybél mellett a 
Csepegı kútnál, Sárkányok mozgótábora Dél-Lengyelországban 

2013. KCS tábor Pusztamaróton (Gerecse), cserkésztábor Pusztamaróton a kicsikkel együtt, majd 
folytatás a Nemzeti NagyTáborban Ócsán  

2014. KCS tábor Taron a plébánián, cserkésztábor a falu határában, a Felsı-Csevice forrásnál, 
vezetıi tábor Szlovéniában 

2015. KCS tábor Erdıkürtön a focipálya mellett, cserkésztábor a Rózsa kútnál, kószatábor a 
Mosoni-Dunán és a Mátrában, Sárkány evezés a Dunán. 

2016. KCS és CS tábor: Drégelypalánk-Kútberek, kószatábor a Mosoni-Dunán 
2017. KCS tábor a tési egykori iskolában, CS tábor Jásd-Szentkútnál, kószatábor a Mátrában, 

Mosómedvék Keszthely térségi kerékpározása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az újjáalakult 205. Zrínyi Miklós  
cserkészcsapat létszámának alakulása 

a minden év január 1-i állapotot tükrözı éves jelentések alapján128 
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128  Az adatok csak az aktív tagok számát takarják, a csapattal lazább kapcsolatot tartók (hobbyk, vándorok) 

nem szerepelnek benne. 
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Parancsnokaink 
 
1922 Cserjéssy József 
 
1923 Tarsoly Ernı 
 
1924-1926: nem folyt csapatmunka 
 
1927  Lévay Alajos cst. és Raffaelli Gyızı 
 
1929 dr. Ravasz Illés 

 
dr. Ravasz Illés aláírása egy 1930. januárjában kelt levélrıl 

 
1930 dr. Beke Andor cst. 

      
a fénykép Bandi bácsi cserkészigazolványából származik, az 1940-es évek elejérıl 

 
1941 Gatterer Ferenc 
 
1942 Mayer Ferenc st. 

     
 Feri bácsi érettségi képe 1942-bıl, amikor átvette a csapat vezetését  

      és az 1940-es évek végérıl   
 
1948 Pokorni János cst. 
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  János bácsi képe az 1947-ben kiállított cserkészigazolványából  
 

  és János bácsi képe a csapat újjáalakulásakor készült igazolványából 

  
 
1992 Grynaeus András cst. 

    Grynaeus András 1992-ben, a csapatparancsnoksága kezdetekor    
 

  és 1997-ben  

…valamint megbízatása átadásakor    
   

 
2005 dr. Opor Gergely st. 

      
Kopor a csapatba belépésekor, és parancsnoki munkája kezdetén 
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2008 Opor Károly st. 

         
Karesz a csapatba belépésekor egy betlehemes résztvevıjeként, és parancsnoki munkája kezdetén 

 
2011 Csikós András st. 

       
Csikó legkorábbi fellelt képe (1999-es VárReg) és a parancsnoksága elsı percében 

 
2016 Dauner Ágoston st. 

  
ez Toncsi egyik  legkorábbi ismert cserkész-képe (ígérettétel utáni csoportkép Visegrád, Sibrik-domb, 

2002) és a parancsnokság átvételének pillanata 
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Csapatindulónk 
 
Amikor a ZMCsCs történetét próbáltuk összeszedni a 75. születésnapunk ürügyén, 

meglepve szembesültünk a ténnyel, hogy a csapatnak volt indulója... Addig –2002-ig– nem 
tudtunk errıl, mert az „öregek” (alapvetıen János bácsi) nem említették ezt. 

Az induló felfedezése Baluhoz kapcsolódik, aki elkezdte kinyomozni a csapat még élı 
egykori tagjainak a lakcímét, majd felkereste és kifaggatta ıket a múltunkról. Az egyik öreg 
bácsit, Bakány Nándor bátyánkat, aki sok éven át segédtisztként a csapat második embere 
volt, Nyugat-Magyarország egyik kis falujában lelte meg. Tıle sok érdekes dolgot tudtunk 
meg, és többek között elénekelte a csapatindulót is!  

Na örültünk is neki, mint majom a sipkájának, és be is került a csapattörténetbe az 
induló szövege. Egy dologról feledkeztünk el (hiába no, az akkori vezetıség zenei mőveltsége 
alacsony volt…) arról, hogy a dalhoz dallam is tartozik…  

„Szerencsére” Balu idıvel lakást váltott, és a költözése kapcsán elıkerült pár 
magnókazetta (az elızı évezredben még ilyet használtak hangrögzítésre… ☺). Azok, amire 
anno felvette ezeket a beszélgetéseket! Amikor ezeket digitalizáltam (azért haladunk a 
korral…), akkor döbbentem rá, hogy az induló dallama is megvan, Nándor bátyánk ércesen 
zengı hangján! Legott odaadtam (Csanády) Somának, hogy ha már felvették a ’konziba’, 
akkor ugyan kottázza már le… És lın! Íme: 

 

 
 
Handris (Hajós András ıv.) jóvoltából többféle zenei feldolgozása is született 

nagyzenekartól trombitáig. Így az életünkrıl készült filmeknek lett egy ismétlıdı zenei betéte, 
és hogy - hogy nem, egyes ırsök még dúdolgatni is szokták e dallamot… 

  
No és a szöveg? Ennek is megvan a maga története: Nándor bátyánknak köszönhetıen 

ismertük a szöveget. Nem is volt baj vele, amíg a sályi regöstáborban elı nem került Bandi 
bácsi (Beke Andor cst, egykori parancsnokunk) próbakönyvének egy példánya. Ugyanis ebbıl 
kiderült, hogy az ismert versszak csak egy a három közül. Az utolsó…  

De most legalább ismerjük az egészet!  
 
Íme az 1938-ban leírt – valószínőleg atájt született – szöveg: 

 
Cserkészfiú vagyok, úgy nézzetek rám, 
Elıttem szent e három szó: Isten, Király, Hazám. 
A testem-lelkem készen áll segíteni másokon, 
A tiszta lelkiismeret a legszebb jutalom. 
Pajzsunk a cserkészbecsület, melyben mindig bízni lehet, 
Tiszta e szív, erıs e kéz,  
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Egy ország ránk remélve néz. 
Vígan fiúk, munkára fel. 
Hív kötelességünk, Hajrá, vigyázz a jelszavunk, 
Cserkészfiú légy résen! 
 
Süvölt a zivatar a felhıs ég alatt,  
A tél ikerfia, esı és hó szakad, 
Kietlen pusztaság ez, amelyben vagyunk, 
Nincs egy bokor se, ahol meghúzhatnók magunk. 
Itt kívül a hideg, az éhség ott belül, 
E kettıs üldözınk kínoz kegyetlenül. 
Amott a harmadik, a töltött fegyverek, 
A fehér hóra le, piros vérünk csepeg. 
Fázunk és éhezünk, átlıve oldalunk, 
Részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. 
 
Míg a zászlónk csak szelíd galamb száll, 
Játék fegyvert forgat még két karunk, 
Ám de tudjuk, vár reánk a Kárpát, 
Bármikor hív, készek vagyunk. 
Fel, tiszta szívvel, hısi karral, 
Bármikor hív elmegyünk. 
Elıre, cserkész, bátran nyújtsd kezed, 
Mert hív a Kárpát s kéri szívedet. 
Ha hív a Kárpát s gyızelemre vár, 
Köröskörül az ısi, szent határ. 

 
 

Az indulónk történetben 2015 elején következett be egy újabb váratlan fordulat. Balu 
felfedezte, hogy a középsı versszak nem csak a mi indulónkban szerepel… 1847 januárjában írta egy 
fiatalember. Petıfi Sándornak hívták… A vers címe: Farkasok dala. Amikor az indulóhoz 
felhasználták, akkor csupán a sorok törését változtatták meg, és két-két sort összevontak… 
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Föl a fellegekbe és le a mélybe, 

avagy 

Csapatotthonaink története 
 

Az ısotthon(ok) 
Csapatunk megalakulásakor a fenntartó, az I. kerületi Fehérsas tér 3. szám alatti Fehérsas téri 

Polgári Iskola biztosította cserkészeink számára a csapatotthont. Ennek méretérıl, berendezésérıl 
semmit nem tudunk, és ma már az épületet sem lehet megnézni, mert 1934-ben a Tabán rendezésekor 
lebontották ezt a pár évtizeddel korábban épült épületet is. A helyén ma egy focipálya van…  
 

 
elsı csapatotthonunk valahol ebben az épületben volt 

 
Az iskola ideiglenesen két másik iskolaépületben kapott helyet: a „városmajori iskolában”, a 

ma tervezıjérıl Kós Károly Iskolaként emlegetett épületben és a Czakó utcai iskola épületében. A 
visszaemlékezések szerint mindkét helyen voltak cserkészfoglalkozások. A Czakó utcában 
valószínőleg volt saját szobánk, a városmajori épületben viszont nem, így itt a tantermekben tartották 
az ırs- és rajgyőléseket az akkori vezetık.  

Ez a kétlaki élet nem tartott nagyon sokáig, mert 1941-ben a Czakó utcai épületbıl 
leventeotthont csináltak, és a cserkészeinket kitették innen. Ezzel egyidıben a Városmajor utcai 
épületben is elkezdett égni a talaj cserkészeink talpa alatt. Ennek fıoka az volt, hogy a takarítók 
rendszeresen panaszkodtak az iskola vezetıségénél a cserkészekre, mert a takarítás után tartják az 
ırsgyőléseket és „újra összekoszolják a termeket”.  

 

 a városmajori iskola egy korabeli fényképen 
 

Tovább mérgesítette a viszonyt az iskola tornatermében, a csapat fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából, rendezett ünnepség. Erre cserkészeink rendbe hozták a több, mint tíz éve nem használt 
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zsinórpadlást, és a színpadi kellékeket, kiegészítıket, díszleteket és a világító berendezéseket. 
Elıadták, többek között, Karinthytól a Visszakérem az iskolapénzt címő darabot. Az iskola vezetése 
viszont nem értette a tréfát, ezt a darabot sértınek ítélték, és nagyon megharagudtak ránk. Ekkor egyik 
segédtisztünk, Bakány Nándor, aki jóban volt Kriex-Au Emil városmajori plébánossal, megszerezte a 
templomtorony második emeletét a csapatnak. Parancsnokunk Mayer Ferenc és Bakány Nándor 
rendbe hozta és berendezte a helységet, és csapatotthonná alakították. Ez lett az új otthonunk – de ezt 
sem élvezhettük sokáig… Ugyanis a második világháború végén az egyházközség menekülteket 
szállásolt be a toronyba, ami lehetetlenné tette a csapatotthonként való használatát.  

A háború után valószínőleg újra elkezdtük használni a toronyszobánkat, de három év után a 
csapat megszőnésével ez az otthonunk is a múltté lett. 

 
 
VM72, avagy csapatotthonunk 1991-2002 
Ennek az otthonnak a története a csapat újjáalapításáig nyúlik vissza. Az elsı években 

az ırsgyőléseket a Major fái alatt tartottuk, amíg az idı megengedte… Amikor már 
“kifagytunk” a parkból, akkor a Toronyba, esetleg a Kistemplomba húzódtunk be. Ennek 
egyedüli baja az volt, hogy nem minden hitoktató díjazta (némileg jogosan…), hogy egy-egy 
újoncırs normál csatazajjal felvonult a torony második emeletére, illetve a toronyszobában 
átlagos (!) viselkedéskultúrával tartózkodott…. Így szinte azonnal megkezdtük a harcot egy 
saját helyiségért. Ez végül 1991. szeptember – október folyamán vezetett eredményre 
(valószínőleg gyorsította az “ügymenetet”, hogy az akkori alpolgármester egyik évfolyamtársa 
Hp katonacimborája és szintén cserkészparancsnok volt…), és december 13-án (talán nem 
véletlenül Luca napján!) Pokorni János bá’, mint parancsnok aláírta a szerzıdésünket!  

Csakhogy….  
A pincénknek volt némi használhatóságot korlátozó tényezıje: a cserépkályhás szoba és 

a nagyterem között nem volt ajtó, a nagyteremben nem volt üveg az ablakokon, az elektromos 
rendszer romokban hevert… A csapatkassza pedig (szintén hagyományosan) üres volt… Így 
nem kezdtük el azonnal átépíteni és intenzíven használni. Az eredmény nem váratott magára 
sokáig: július elején az Önkormányzat visszavonta a pince kiutalását, mert “nem használjuk”. 
Szerencsére volt egy jogász apuka kéznél, aki megírta a fellebbezésünket, illetve sürgısen 
kölcsönkértünk néhány padot és széket Zoltán atyától pár hétre, és hárman átcipeltük a legjobb 
szobába (kéznél lévı autó akkor nem volt), és berendeztük.  

Villámgyorsan lefényképeztük, és a Hegyvidékben (ez a XII. kerület újságja) két hét 
múlva megjelent (egy öregcserkész ismerıs révén) az egyik fénykép, a pince kiutalását 
megköszönı sorainkkal. A jogi lépés és a cikk megtette a hatását: a pince maradt! (Utóbb 
kiderült az is, hogy az akkor a szomszédunkban levı nagyhatalmú számítástechnikai cég 
szerette volna raktárnak megkaparintani a “mi” pincénket, és komoly ellenszolgáltatást ígért 
cserébe a megfelelı helyen… hol van már azóta az a cég!) 

 
İsszel aztán hozzákezdtünk az átépítéshez: levertük a vakolatot a boltozat indításáig (az 

akkori nagyok kimondottan élvezték ezt a munkát!) és ezt elszállította egy konténer, 
befoltoztuk a lyukas és alaposan szivárgó szennyvízcsövet (hmmm…, kellemes parancsnoki 
feladat volt…), lebetonoztuk a nagyterem padlóját (eredetileg egy szétrohadt hajópadló volt 
ott, évekig ennek a darabjaival főtöttünk…), és az akkor létezı Országos Szerencsejáték 
Alaptól kapott –akkor– horribilisnek számító pályázati pénzbıl (150 000 Ft), megcsináltattuk 
az ablakokat és a nagyterem külsı ajtaját. Ez utóbbi mőveletnek két szépséghibája volt: 
amikor az asztalos jött beépíteni ıket, Hp-nak éppen államvizsgáznia kellett, így a csapat 
egyik öregcserkésze ügyelt rájuk, illetve a kétszárnyú vasajtó helyett Kenf egy egyszárnyú, 
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nagyablakos ajtót tervezett ami tökéletesnek bizonyult, csak a boltív miatt nem lehet 
tenyérnyinél jobban kinyitni…. No sebaj, legalább itt nem fognak betörni!  

 

 
 

Kenf felmérési rajza a felújítás kezdetén 
 
A betonozásban oroszlánrészt vállat a 2001 nyarán meghalt Sztrilich Balu és édesapja, 

valamint Harka Laci, akkori rajparancsnok és Kenf, mint a témához legalább értı mérnök… 
Azt mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy milyen volt a közhangulat, amikor hétköznap 
délelıtt megjött egy IFA és ledöntött a járdára egy teherautónyi sódert és 10 zsák cementet…. 

Következı menetként jött a finomítás, “csináld magad” mottóval: az egyik 
öregcserkésztıl kaptunk egy vaskályhát, az egyik cserkészünktıl egy ajtót a nagyterem és a 
cserépkályhás szoba közé. Ezeket csak el kellett hozni. Az elsıt az egyik apuka oldotta meg, 
az ajtót pedig Hp felrakta az öreg skoda tetıcsomagtartójára, és kiguvadt lámpákkal lépésben 
elszállította a Bem térrıl a VM 72-ig… A csapat tagjai közben lelkesen áttörték a falat, majd 
beállítottuk az ajtót, és “a jövı pénteken folytatjuk” jeligével mindenki hazament. De közben 
valaki ırsgyőlést tartott, és (László) Kristóf nekitámaszkodott az ajtónak…. Az angol királynı 
tiszteletére leadott ágyúlövés légyzümmögés volt ahhoz képest, ami ezt a mozdulatot követte!  

Nem sokkal ezután az egyik hétvégén a Pilisben kirándultunk és este, az azóta püspökké 
elılépett, Beer Miklós atya miséjére tértünk be Dömösön, aki megmutatta, hogy milyen szép 
szınyegpadlót vett a temploma számára… Ugyanis erre az idıre esett a korábbi kommunista 
pártszékházak eladása és átalakítása, így volt egy hely Pesten, ahol az ott felszedett 
szınyegpadlókat olcsón árulták. Nosza másnap Hp is rohant vásárolni… Ezért volt a VM 72-
ben piros a szınyegpadló!  

Ezek után már csak meszelni kellett, és a villanyt megcsinálni. Ez utóbbit egy ismerıs 
villanyszerelı anyagárban megcsinálta. Miközben a lámpákat szereltük, az egyik tipli kijött a 
mennyezetbıl, és az egész rendszer a lelkes szerelıgárda fejére esett…, az ELMŐ meg adott 
egy jó villanyórát, aztán mőködıképessé és széppé nyilvánítottuk a pincét! 

 
Persze ezzel nem értek véget a kalandjaink! A hideg beálltával begyújtottunk a 

vaskályhába. Nagyon szép volt, és jó meleg. Aztán elolvadt a kályhacsı… Mert Hp 
tévedésbıl gázkazánhoz való csövet vett (miért bízznak ilyen feladatot egy 
történelemtanárra?). A lakók ekkor lettek elıször idegesek ránk… 
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Egy másik alkalommal kaptunk egy szekrényt ajándékba Zsiga Gyuri nagynénjétıl. 
Elmentünk, elhoztuk. És nem fért be az ajtón… Így letettük az ajtó elé, Hp kifizette a 
tehertaxit, elment kölcsönkérni egy csavarhúzót, szétszerelte, bevitte, majd összerakta… (nem 
ikea volt…) 

Egy harmadik alkalommal Kenf fölfedezte, hogy a Moszkva téren a Trombitás-kert 
nevő vendéglı bagóért eladja a székeit. No egy ırsgyőlés elment székszállítással! A részletek 
sokat tudna mesélni Kopor, Karesz vagy Thomasz… Azóta a székek tovább-vándoroltak: egy 
részük az egri fıplébániára, a másik a szegedi piarista gimnázium udvarára. 

A leglátványosabb akciónk mégis az volt, amikor kívülrıl lefestettük a falat! Az egyik 
alsó vakolatréteg színét (nagyjából) megjegyezve Hp megvette a festéket, amit a lelkes 
cserkészek felkentek. A lakók meg infarktust kaptak. Szerintük ugyanis vajszínő sosem volt a 
ház! A “jó viszony”-t megint sikerült megalapozni egy idıre… Aztán az Önkormányzat 
lefestette a ház másik felét ugyanolyanra… hehehe! 

Balu gyıri számőzetésének letelte után jött az újabb nagy építkezési hullám: elkészültek 
a térelválasztó paravánok, melyek a közhiedelemmel ellentétben nem azért készültek, hogy a 
karaterúgásokat legyen min gyakorolni, hanem hogy minden ırsnek legyen saját sarka! Lett is. 
Vagy 20 darab… Persze innentıl rendszeres program volt a hungarocell lapok összetörıinek 
megkeresése, megnevelése, új lap kiszabása és beépítése… 

Az így megszépült otthonnak két baja volt csak: idınként takarítani kellett volna, amit 
az egyes ırsökre kiosztottunk mint feladatot, illetve a falak igen vizesek voltak, mert a házat 
annakidején nem szigetelték. Megoldásként a fal mellett körbe felvéstük a betont (amit jó 
alaposan pár évvel korábban leraktunk…), hogy szellızzön a fal és száradjon. Az árokba a 
tervek szerint minden ırs hozott volna fejenként egy hátizsáknyi nagymérető kavicsot. 
Volna… 

Mire elkészültünk mindezzel, jött a legnagyobb kaland: kimostuk az otthont! A 
döbröntei tábor után hazahoztunk mindet, kipakoltuk, kiteregettük a sátrakat a nagyteremben 
(kicsit vizes volt a tábor…). Ám mialatt jó páran a VK-ban voltunk, eltörött a WC tartály elıtt 
a csı… és folyt… Két héten át…  

 
 
A 341 köbméter víz egyenletesen beborította 19 cm magasan a 108 

négyzetméterünket… A VK után másnap indultak a vezetık a nyugat-európai túrára, és a 
hajnali fél 8-as találkozó elıtt Hp még beugrott a VM 72-be valamiért. És meghallotta a 
vízcsobogást. Aztán bokáig belelépett a vízbe…  

Elzárta a tartály csapját és felhívta Tihát, hogy mi elutaztunk, legyen ı az árvízi hajós… 
A sátrak Thomaszék kertjébe kerültek száradás céljából. Szeptemberben a vízszámlás elájult 
az órát látva…, és ráírta a cédulánkra, hogy nézzük meg jobban, mert az nem lehet… Végül 
sok levelezés útján a csatornadíjat sikerült lealkudnunk belıle… 

 
Hosszasan lehetne még mesélni a kalandokat, de jöjjön a történet vége!  
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2000 végén lejárt az éppen aktuális szerzıdésünk, és az újat Hp nem tudta aláírni, mert 

havi kb. 10 000 Ft-ot kellett volna fizetnünk (havi 1 Ft bérleti díj az Önkormányzatnak, és 
kilencezer valamennyi a háznak közös költség címen). Megindult a tárgyalás valamilyen 
megoldás megtalálására, de ez nem sikerült. Így 2002. január elején megkaptuk a távozásra 
való felszólítást… Jött a gyors, és nem várt kipakolás (köszönet a Kutyáknak és a Csigáknak a 
sok melóért, valamint Kenféknek az autóért) és a használható cuccok átszállítása az új 
fıhadiszállásra: a Csaba 7/b-be, ahol lassan sikerült rendet raknunk. A költözés elıtt 
megszabadultunk az értékes, de számunkra már nem használható székeinktıl (ha ezek a 
székek mesélni tudnának…). A piarista öregdiákok révén egy kisebb részük Egerbe, a nagy 
részük Szegedre került. 

 
(Azt már csak zárójelben érdemes megjegyezni, hogy miután kiköltöztünk, írtunk egy 

köszönılevelet a kerület polgármesterének, megköszönve a sokévi helyiséghasználatot. Mire 
ı igencsak meglepıdött, mondván, nem gondolták komolyan a kiutasítást… Sok-sok évvel 
késıbb 2013 kora nyarán utóda és párttársa érdeklıdött, hogy mi is lett azzal a helységgel, 
ahol ı is járt annakidején vendégünkként. Megtudva, hogy visszavette az Önkormányzat, 
igencsak meglepıdött…) 

 
 
A második „újkori” otthonunk: a Csaba 7/b 
Ezt az otthont kezdetben párhuzamosan használtuk a VM72-vel. Ugyanis a ’90-es évek 

közepén az plébánia közösségi helység céljára megkapta a korábbi ÁFÉSZ irodának használt, ekkor 
üresen álló, helyiségcsoportot. Az összes plébániai közösséget megkérdezték, hogy van-e szüksége itt 
szobára, és ha igen, akkor milyenre. Ekkor a cserkészek két szobát kértek: a fiúk egyet raktárnak, mert 
a VM72-ben a párás levegı miatt a sátrakat nem lehetett igazán jól tárolni, és egyet, ami 
ırsgyőlésekre is használható, a lányok egy szobát kértek az ırsgyőléseik számára. Ezért sokáig az 
egyik lány-, a másikat pedig (ki hitte volna!) fiú-szobaként emlegettük. 

Idıvel a csapat létszámának növekedése szükségessé tette, hogy itt is tartsunk rendszeresen 
ırsgyőléseket, amit a két csapat életének összefonódása tovább erısített. Így, amikor a Városmajor 
utcai otthonból ki kellett költöznünk, akkor minden ide került – és a hely egybıl kicsi és szőkös 
lett…, de cserébe száraz, és jól főtött volt. 

A zsúfoltságra a megoldás a terjeszkedés volt. Elsı „szerzeményünk” a páncélszekrény lett. Ezt 
a szobát annakidején –az irodai korszakban– pénztárként használták, ezért egy lelakatolható vasajtaja 
volt és egy sajátos alakú pénzkiadó ablaka. Kis mérete miatt egyik plébániai csoport sem használta, 
így raktár lett belıle. No ezt kértük el, és egy ırs pont jól el is fért benne! Az ajtaja pedig ideális volt a 
döndülı ajtóbecsapások gyakorlására… 

A két csapat életének összefonódása miatt a korábbi szobaelnevezés meghaladottá vált, ezért 
áttértünk a korosztályi elnevezésre, és lett kiscserkész szoba, kósza szoba… 

Második érdemi „hódításunk” a szellızırendszer gépháza volt. Ez egy relatíve nagy, de 
ablaktalan és elég romos terem, viszont a konyhai edényeink, és más nedvességet bíró holmijaink 
tárolására ideálisnak tőnt. Mivel senki sem tolakodott érte, belaktuk. Állapota miatt megkapta a 
„VM72” elnevezést, elızı otthonunk emlékét ırizendı. 

Harmadik szerzeményünk volt a legnagyobb területő. A plébánián mőködı Kolping család 
kérte ezt annakidején magának, és sokféle elképzelésük volt a berendezésérıl, használatáról. De ezek 
egyike sem valósult meg, rövid ideig iroda is volt, de lényegében kihasználatlanul állt. Mivel a 
létszámunk dinamikusan növekedett, egyre nagyobb szükség volt egy új szobára. Hosszas 
diplomáciai tárgyalások után megkaptuk a használati jogát. Múltjára való tekintettel sokáig Kolping-
szobaként emlegettük. 
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Egy megvalósulatlan álom: az új plébánia földszintje 
2007-ben az egyházközség igen nagy fába vágta a fejszéjét, amikor pótlandó a 

világháború miatt elmaradt plébániaépítést, megvásárolta a Moszkva tér 21. számú épületet. 
Az elképzelés szerint az átépítése után a mai igényeknek megfelelı plébániaépület bontakozik 
ki belıle, és az elképzelések szerint itt mi, a plébánia cserkészei is otthonra lelünk majd.  

A terveket készítı két építész egyike (Csanády Gábor DLA -) nemcsak a csapat tagja 
Kenf fedınéven, hanem vezetıként/háttéremberként is éveken át dolgozott, illetve gyerekei 
révén is „érdekelt” volt a csapat elhelyezésében, ami garanciát jelentett az igényeink 
megfelelı kezelésére. Így szép színes szélesvásznú álmokat kezdhettünk szövögetni. Az általa 
megálmodott épület a nagyon eltérı jellegő igénytömeg összehangolását a szintbeli 
szétválasztás révén próbálta megoldani. Az udvar szintje alá süllyesztve létrehozott 
nagymérető terem – a kapcsolódó kiszolgálóhelységekkel együtt – a nagyobb rendezvények 
szolgálatában áll majd, amihez egy külsı nézıteres udvar-bıvület is kapcsolódik. Ez 
ideálisnak tőnik a csapatkarácsonyhoz, VárReghez, de a zárt udvar révén a 
kiscserkészösszejövetelkehez is. Esetleg megszabadulnak vezetıink a parkoló autók között 
fogócskázó (kis)cserkészek rémképétıl? De szép álom! 

A pinceszint többi része a raktározást szolgálja a tervek szerint. A Csaba 7/b „VM72” 
álnéven emlegetett romos gépháza, vagy a szők raktárszoba után rózsaszínbe láthatta 
mindenki a jövıt. A földszintre az inkább délelıtt használt adminisztratív szerepő szobák és a 
délután igénybe vett ifjúsági helységek kerültek, ahová a tervek szerint mi költözhetünk majd. 

2008-ban elkezdıdött az építkezés… Ennek elsı élményei sajátosak voltak. Az eladott 
plébánosi lakásból a bútorok zöme a Csaba 7/b nagytermébe kerültek, ami így kiesett a használatból. 
(Kivéve, amikor a (kis)cserkészek bújócskára hasznosították ezt az újonnan létrejött mesevilágot…). 
De „ezt kibírjuk”, gondoltuk/mondtuk, mert megéri, mert sokkal jobb lesz nekünk! Pár alkalommal 
segítséget is kértek az építkezés érdemi megkezdése elıtti pakolásokhoz, amiben a nagyobb srácok 
örömmel mutatták meg fizikai erejüket. Majd kb. 2 éven át folyt az építkezés komolyabb esemény 
nélkül. Néhány szemfülesebb vezetı fülét apró hírek azért borzolták, mert a belsıépítész hölgy 
sokmilliót érı mobilfalakat álmodott a nekünk szánt szobák közé. Persze errıl a csapat vezetıit senki 
nem kérdezte meg, pedig egy átlag(kis)cserkész átlagviselkedésérıl és átlagos erejérıl van némi 
tapasztalatunk.  

Így eléggé hidegzuhanyként ért mindenkit a hír 2010. szeptemberében, amikor Zoltán atya 
közölte Karesszal és Fruzsival, hogy ı nem szeretné, ha odaköltöznénk, maradjunk inkább a Csaba 
7/b-ben, az mindenkinek jobb lesz, és segít annak a felújításában…  

Pukk! Ennyi volt a szivárványszínő buborék… 
 
 
Csaba 7/b – második felvonás 
Ez a döntés a csalódáson túl azért is okozott gondot, mert a várható költözés miatt senki, sem a 

plébánia, sem mi, nem fordított sem pénzt, sem munkát a karbantartására, és egyre gyorsuló ütemben 
kezdett lepukkanni a Plébániai Közösségi Ház vagy már inkább a Csapatotthon…. Szerencsére, 
Varga Peti lelkesen belevetette magát a munkába, és nem csak terveket csinált, hanem másokat is 
belelkesítve, sıt a szükséges anyagiakat is elıteremtve, hozzákezdett a lépésrıl lépésre haladó 
felújításhoz. Ehhez a szülıktıl kaptunk egyre jelentısebb segítséget, fıleg anyagiakban. 

Így lett egy nagyon szép konyhánk, lecserélhettük a katasztrofális állapotba lévı neonokat, 
elkezdtek megszületni az életünket bemutató tablók, elkezdtük kifesteni a szobákat. Sıt idıvel –a 
lányoknak hála– függönyök is készültek. 

A felújítás mellett megkaptuk a  korábban plébánosi szobának szánt, de erre lényegében soha 
nem használt szobát is, amibıl végül vezetıi szoba vagy Tulok-szoba (ahogy az utolsó években a 
Városmajor utcai otthonban volt) lett. Megkaptuk a korábban „mőhelynek” titulált, raktárnak ideális 
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részt is, sıt egy idı után megszereztük az egy ideig szobrászmőhelyként majd raktárként szolgáló 
szobácskát is. Ekkor a helységeink számozás alapján való nyilvánartása volt a divat, és már korábban 
kiosztottuk a hármas és négyes számot, ezért ez a kettı közötti értéket kapva végül a könnyő 
azonosíthatóság kedvéért a π szoba elnevezést kapta… (Ez az elnevezési rendszer sem gyökeresedett 
meg teljesen, és a vezetık fejében idınként új és jobb ötletek fogalmazódtak meg: tájegységek az ott 
megtartott táboraink felsorolásával, a csapat jeles vezetıinek a neve vagy hírneves cserkészek neve 
mint szobanevek…, de végül egyik sem valósult meg. Egyelıre…) 

 
Peti megszerezte a helységcsoport legromosabb részét is, amit állapota miatt nemes 

egyszerőséggel „pokolnak” neveztünk el, elıterét pedig –logikusan– a „pokol tornácának”. Több évi 
huzavona eredményeként sikerült elérni, hogy a ház szőntesse meg a beázását, így lassan ez is 
használhatóvá kezdett válni. 

2013-ban gondnokaink újabb nagy fába vágták a fejszéjüket: a régi fiúszobát nem csak 
felújítani akarták, hanem a két helység egybenyitásával egy nagyobb teret is próbáltak nyerni. Mivel a 
munka megkezdése után Peti elkezdett dolgozni, nem tudott annyi idıt és energiát beleölni, mint 
kellett volna, így a munka is lassan haladt. De 2016-ra elkészült a kımővesmunka, profi szinten 
kifestették a szobát, majd leragasztották az új padlót is, és idıvel, 2017 júniusának végén, elkészült a 
lambériázás is. 
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Eksz-történelem, 

avagy 

Csapatújságunk története 
 

A csapat újságjának története 1994 ıszén kezdıdött, amikor a híres-nevezetes Zöld Sas 
ırs egyik ırsgyőlésén felmerült a csapatújság alapításának szükségessége, mert „más 
csapatoknak is van”, meg „miért ne”, különben is „jó buli”, azonkívül… Az ırstagok (Karesz, 
Kopor, Thomasz, Gyuri) apait-anyait beleadtak, így a Mikulás nem csak virgácsot hozott az 
érintetteknek, hanem az elsı számot is, egy félbehajtott A/4 lap 4 oldalán. Volt benne 
vezércikk, aranyköpések, portya beszámolók és egy felejthetetlen tábori relikvia: Bodzsi (atya) 
prédikációja… A siker nagy volt, így hamarosan jött a 2., majd a 3., és így tovább. De miért 
pont Eksz?  

 
Ezt eredetileg szójátéknak és poénnak szántuk: Az ex- igekötı latinul ból-, bıl-t jelent. 

Mert az írások belılünk, az életünkbıl jönnek... Másrészt a tervezett logóhoz is kapcsolódott - 
volna. Ekkor történt, hogy a politikusok lefújták a Budapestre tervezett EXPO-t. Ennek az 
emblémája egy jópofa kutyus, egy puli lett volna. Az ötlet az volt, hogy ezt az ex-EXPO pulit 
örökbe fogadjuk, és rárakjuk az újságra. (A cserkész jó az állatokhoz…) Igen ám, de 
Kristófka, aki elvállalta a kutya „beszerzését”, azzal oldotta meg a feladatot, hogy rajzolt egy 
pulit... A windows 92.1 paint programjával. Errıl többet inkább nem írok, mert nem software-
történetet írunk…  

Amikor megláttuk, két dologban értettünk azonnal egyet: szépen meg kell köszöni neki, 
és nem kell belerakni a lapba… Így a cím maradt, a logó helyére meg 4 hatalmas kérdıjel 
került. 

A nyári tábor elıttre Karesz, aki a szerkesztés érdemi részét végezte, már az összevont 
3-4 számnál tartott, sıt a táborban is csináltunk egy Tábori Eksz-et. Ezen felbuzdulva az 
augusztusi Muhiban megtartott régésztáborban megszületett az elsı és egyetlen RégészEksz 
is…(Az ásatásvezetı azóta se tudja, miért fogyott ki a festék a tintasugaras nyomtatójából…). 

A 6. szám a „jubileumi” jelzıt viselte, mert pontosan egy évvel az elsı után jött ki a 
plébánia fénymásológépébıl. Ez a szám arról is nevezetes, hogy egy magát reaktiváló tagunk 
mutatkozott be benne: egy sovány, szemüveges srác szabvány éretségi-tabló képe került a 
sorai mellé. İ az elızı 4 évben Gyırben tanult a bencéseknél, és hazatérvén a régi csapatához 
is visszatért. Aláírásként a Sólyom nevet használta. Na, ez nem vált be. Mindenki csak Balu-
nak nevezte a késıbbiekben… 

 
A hetedik szám végre logóval jelent meg. Megunva 

a kérdıjeleket Kenf rajzolt egyet. És ezzel tovább 
bonyolódott a cím jelentése. İ ugyanis úgy értelmezte, 
hogy eredetileg keksz lett volna, csak egy éhes 
(kis)cserkész leharapta a sarkát… 

 
 
A 11. szám újra változást hozott az életünkbe. A fıszerkesztıi címet használó Karesz és 

a kiadó (Hp) között volt némi súrlódás és nézeteltérés, így Karesz ezt a számot teljesen 
egyedül rakta össze, és felhasználva a windows95 adta lehetıségeket, és WordArt-tal 
dizájnolta a címet.  
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Ebben a számban indult egy érdekes sorozat is: a csapat által érintett iskolafenntartó 

szerzetesrendeket mutattuk be egymás után. 
’96 decemberében nem csak az elsı VárReg-et rendeztük meg (Karesz és Balu 

bábáskodásával), hanem erre az alkalomra extra-Eksz is készült. Könnyő kitalálni, hogy 
Várreksz néven. 

 

 
A külsı megjelenés a 21-es számmal változott ismét 

(2001 legelején), mert a nagyjából összerakott számnak 
Áron adott új külsıt, sok képet és grafikát használva. A lap 
egyik újítása volt a Hátsó fertály címő rovat megjelenése, 
mely önkritikusan eléggé cikis képeket közölt.  

Ez a külsı meg is maradt 2003 decemberéig.  
 
Aztán jött egy nagy szünet…, mert érettségi, 

továbbtanulás, vizsgák és egyebek okoztak kisebb nagyobb 
hasfájásokat az eddigi szerkesztıségnek. Végül új üstökös 
tőnt fel a lap sötét éjjelének egén: Csikó!  

 
Új számhoz új külsı is kellett. Megint Áron 

(egyébként Csikó ırsvezetıje) volt a formatervezı, akarom 
mondani forma bontó… Ugyanis a megszokott álló 
formátum helyett fekvıvé alakította a lapot.  

Ez a 30. szám 2005 tavaszán készült el, és a próba 
után kapta mindenki kézhez, és a csapathonlapon 
letölthetıen megjelent színes változat is. 

Ez a lendület a 32. számig tartott. Aztán megint csend… és néma tartomány… 
 

 
 
 
 
Hiánypótlásként megjelent pár szám Híradó címmel, ami a 

Sárkányok és Fruzsi vizsgázás közbeni szellemes(nek vélt) e-
mail-váltásaikból táplálkozott, de végül elszállt Bálint 
merevlemeze, így elveszett a megszerkesztett forma is, és 
nagyon nem volt kedve újratervezni… 
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Van a győjteményben egy igazi kuriózum is, egy sorszám nélküli, csupán pár 
példányban megjelent szám, amit Csikó a nála lévı anyagból kalapált össze az egyik vezetıi 
megbeszélésre 2007 tavaszán, mert Fruzsi addig rugdosta, amíg el nem készült vele. Mivel 
nem volt elég cikk raktáron és senki sem írt újat, mindenféle fontos dolgot rakott bele: például 
a π elsı 10 000 számjegyét (csak másfél oldal…). Ez hatott, és a próba utánra végére 
megjelent a következı szám, jó régi és már elavult dolgokkal, de legalább az új majori 
cserkész-logóval. 

 
És aztán 2008-ban jött az újabb nagy áttörés és nemzedékváltás: Bálint és Lırinc 

színrelépése: új formátum, és kb. 1,5 évig lelkes megjelenés… 
 

  

 
Ezalatt ismét három szám látott 

napvilágot. Aztán szünet…, mert a 
készítık úgy gondolták, hogy ha rajtuk 
kívül senki se mozdítja meg a kisujját a lap 
újabb számának összeállítása céljából, 
akkor inkább ık is mással foglalkoznak. S 
lın… 

A tetszhalál 2011-ben tört meg, 
amikor a próbára Bálint elkészítette a 
soronkövetkezı számot az addig 
felhalmozódott anyagból. Így mindenki 
reménykedhet a feltámadásban. A számot 
sajátossá tette a majd három éves és 
egészen friss írások sajátos egyvelege. 
Sajnos Bálintnak nem volt ideje 
átolvastatni senkivel a lapot a sokszorosítás 
elıtt, így szépszámmal maradt benne 
sajthuba… 

 
De ezzel véget is ért a lendület egy idıre…  
 
Folyt. köv.! ☺ 
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İrseink  
neve és megalakulásuk idıpontja 

 

• Állat (1994) 
• Bálna (1998) 
• Bika (2007) 
• Delfin (1989) 
• Denevér (1989) 
• Farkas (1992) 
• Fecske (1938) 
• Fehér Sólyom (1989) 
• Fehér Farkas (1991) 
• Galamb (1922) 
• Gepárd (1998) 
• Gyurgyalag (1994) 
• Hiéna (1995) 
• Hiúz (1989) 
• Hód (1989) 
• Kakukk (1922) 
• Kaméleon (2015) 
• Kerecsensólyom (2007) 
• Királykobra (2004.) 
• Királyılyv (2015) 
• Kivi (2000) 
• Krokodil (2010) 
• Kutya (1997) 
• Medve (2010) 
• Mókus (2012) 
• Mormota (1990) 
• Mosómedve (2007) 
• Musztáng (2011) 
• Oroszlán (1996) 

• Panda (1989) 
• Patkány (1994) 
• Párduc (1989) 
• Pele (2008) 
• Pingvin (2015) 
• Pók (2006) 
• Puma (1989) 
• Rája (2014) 
• Rigó (1922) 
• Sas (1989) 
• Sárkány (1999) 
• Sirály (1989) 
• Skorpió (2002) 
• Sólyom (1938 és 1997) 
• Sün (2011) 
• Szalamandra (2008) 
• Szarvas (1995) 
• Szirtisas (2009) 
• Szurikáta (2013) 
• Szürke Farkas (1989) 
• Tigris (1992) 
• Tulok (1996) 
• Uhu (2002) 
• Vadászsólyom (2015) 
• Vakond (2007) 
• Vidra (1990) 
• Vipera (1996) 
• Zöld Sas (1993) 
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Csapatunk tagjai 1922 óta 
 

A névsorban azok a tagjaink szerepelnek, akik vagy kiscserkészígéretet, vagy cserkészfogadalmat tettek 2009 végéig. 
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 feloszlatás elıtti tagjaink felsorolása érthetı okokból erısen foghíjas.  Ehhez is várjuk a kiegészítéseket! 

 
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. 

 
 
Albert Zoltán 

Almási Béla 
Almási Gábor sıv. 
Almási Sándor 
Ambrózy Márton 
Andróczy László cst. 
B. Tóth György 
Babos Áron ıv. (Oroszlán)  
Bajcsy Gábor 
Bakány János 
Bakány Nándor st. (Kakukk) 
Balázs Gergely 
Balogh Ádám 
Balogh Márton 
Barátossy Gábor 
Barátossy György ıv. 

(Szürke Farkas, Sirály) 
Bárdos László 
Bartal Kristóf 
Beck Károly 
Beck Zoltán 
Beke Andor dr. cst. cspk. 
Beliczay András 
Belinyák Márton 
Belovai Gergely 
Benczúr Gyula ıv. 
Bercsi Zsolt st. 
Besze Zoltán 
Bodzsár Gergely ıv. (Tigris) 
Bognár József Péter 
Bolla Tamás 
Boncz Gábor 
Boromissza Péter  
Börzsönyi István Mátyás 
Börzsönyi Pál Péter 
Braskó Balázs 
Broly Áron 

Brückner Balázs 
Brückner Tamás 
Búza István 
Búza János sıv. 
Czeglédy Károly 
Czitrovszky Balázs 
Csanády Ábel ıv. (Pók) 
Csanády Bernát ıv. (Uhu) 
Csanády Dávid 
Csanády Gábor cspkh. 
Csanády Lırinc ıv. 
Csanády Miklós 
Csanády Soma 
Csépány Bertalan 
Csepely-Knorr György 
Cserepes Márton 
Csikós András ıv. 

(Királykobra) 
Csincsa Géza st. 
Csókás Sándor 
Csókay György st. (Tigris, 

Bálna, Sárkány)  
Csókay Péter 
Csuhai Sándor 
Csuvaj Csinos Sándor 
Dauner Ágoston 
Deák Ferenc 
Dobó Vilmos 
Dorogmann György sıv. 

(Kakukk) 
Dorogmann László 
Dömötör Dávid 
Dömötör Sándor st. (Panda) 
Dukavits András 
Dulai Ábel 
Dulai Dávid Barnabás 
Dunai Mihály 

Eglesz Dénes 
Eglesz Márton 
Endresz Miklós 
Endrıdi Erik 
Erdısi Kálmán 
Erdısi László 
Eszterle Dániel 
Eszterle Gábor 
Eszterle Máté 
Fábry Bálint ıv. 
Fábry Márton 
Fekete Kristóf 
Fekete Sándor 
Felföldi János st. (Sólyom) 
Ferenci Imre 
Finy Marcell Balázs 
Flautner Krisztián 
Flier Gergely 
Fodor János 
Fogarasi Zoltán 
Fónagy Gergely 
Forgó András 
Fritz Benjamin 
Frivaldszky Gáspár 
Füri Lajos 
Füszfás Szabolcs ıv. 

(Mormota) 
Galambos György 
Gatterer Ferenc cspk. 
Gelley Áron 
Gelley Botond 
Gelley Farkas ıv. (Pele) 
Gelley Márk 
Gergely István 
Gerinczy András 
Geyer Oszkár 
Gilay Gergely 
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Grynaeus András dr. st, cst., 
cspk., (Denevér, Zöld Sas, 
Tulok, Sárkány) 

Gulyás Csaba 
Györgyfalvay Dávid 
Györgyfalvay Márk 
Gyurcsik Antal ifj. ıv. (Fehér 

Sólyom) 
Gyúrókovics József 
Hajnal Péter 
Hajós András ıv. (Bálna)  
Háray Balázs 
Harka László st. rpk. 
Harsányi László 
Harsányi Márton 
Heim Sándor cst. rpk. 
Heller László 
Herzog András 
Herzog Máté 
Herzog Tamás ıv. 

(Szarvas, Gepárd)  
Hikisch  Gergı 
Hirsch János 
Hischer Károly 
Horváth Bence 
Horváth Gergely 
Horváth Péter 
Huszár Péter 
Hutwágner Ferenc 
Igari Mihály 
Illényi Péter ıv. 
Ipach Marcell 
Jakab András 
Janotyik Albert 
Janotyik János 
Jász Olivér 
Jávor Balázs 
Jávor Bálint 
Jávorka Péter 
Jiroúsek Miklós 
Jónás Csaba 
Jónás Zsolt 
Juhász Béla 
Kádár Miklós 
Kántor Gergely 
Kántor Miklós 
Kapitány Balázs 
Károlyi Balázs 
Karosi Bálint 

Kecsmár Krisztián 
Kelemen Péter ıv. 
Keresztes Felicián 
Keresztes Marcell 
Kertész László 
Keszthelyi Zoltán  
Királdi Kristóf 
Kiss Ernı 
Kiss Ferenc cst. 
Kiss Lajos 
Kiss Márton Ambrus 
Kiss Olivér 
Klebovich András 
Klopp András 
Kocsis Attiláné dr. 
Kohler Gyula cst. rpk. 
Kovács Olivér 
Körmendy Kristóf 
Kubik György 
Kulcsár Balázs 
Kurucz Miklós 
Kürthy Kristóf 
László Csaba ıv. (Hód) 
László Kristóf 
Ledács-Kiss Aladár ıv. 

(Párduc) 
Ledács-Kiss Miklós 
Léhner János 
Lévay Lajos cspkh. 
Linczenbold Maximilien 

(Skorpió) 
Lingauer Dávid 
Lóczi Miklós 
Lovack Tamás 
Lukács István 
Mácsai Ferenc rajv. (Sólyom 

-  1938) 
Magos Krisztián 
Magyar Balázs 
Magyar Gergely 
Magyari Elek 
Magyari Kálmán 
Major Péter 
Margita Imre 
Martin János 
Martinek Dániel 
Mátyus Marcell ıv. 
Mayer Ferenc cspk. 
Megyery István 

Mezı László 
Michaleczky Péter 
Migály Levente 
Mihálffy Máté ıv. 
Mihály Gyula 
Miseta László 
Morlin Bálint 
Mozsáry Dániel 
Mozsáry László 
Mozsáry Mihály 
Nagy Bence ıv. (Vidra) 
Nagy Gyula 
Nagy Mihály 
Nagy Tamás 
Nemescsói András 
Németh Károly 
Németh Péter 
Ocskay András 
Oltvai Gábor 
Opor Csaba 
Opor Gergely ıv., st., cspk, 

(Kutya)  
Opor Károly ıv., st.,  cspk 

(Hiéna, Hangya, Csiga, 
Skorpió)  

Ozsváth Gergely ıv. 
(Szirtisas) 

Öry Zoltán 
İsi Gyula 
Páger István 
Paksy Gergely 
Pálfai Márton ıv. 
Pálfi Gergely 
Pálfi Miklós 
Pálvölgyi Ákos ıv. (Állat) 
Pándi Gábor 
Pándi Márk 
Pászthy Márton 
Pásztor Gábor ıv. (Kakukk - 

1938) 
Pataki Ambrus 
Pataki József cst. 
Péczeli András ıv. 
Pentelényi Gábor 
Pentelényi Jakab 
Pentelényi László 
Perjési Roland 
Péter Zoltán cst. 
Péterfai Tamás 
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Péterhegyi Elemér cspkh. 
Pethı Bálint ıv. (Patkány) 
Pilisi Andor 
Pintér András 
Pócs Mihály 
Pokorni János cst. cspk. 
Pokorni József 
Pontifex Jancsi 
Preiszner Miklós 
Puskás László ıv. (Puma) 
Ráb Norbert ıv. (Bálna, 

Skorpió) 
Rácz Bence 
Ravasz Illés dr. cspk. 
Réti Dániel 
Réti Domonkos 
Rigler András 
Rodler Kristóf 
Rodler Márk 
Rodler Tamás 
Rónay Péter 
Rubin Endre 
Rubin Miklós 
Rugg Rómeó 
Sági Márton 
Sándor Kristóf 
Sárkány András 
Sarlós Márton 
Schmidt Áron 
Schramek András 
Schramek László 
Schrıdel Tibor 
Schrödl Ákos 
Schuszter Zoltán 
Sewella Sándor ıv. 
Sipos László ıv. 
Solymosi András 
Solymosi Balázs st., cst. 

(Vipera, Gepárd)  

Somogyi András 
Somogyi Dezsı András cst. 

rpk. 
Somogyi Ferenc 
Somogyi Lóránt 
Strausz Gábor 
Strausz László 
Strausz Tamás 
Sulyok Csaba 
Sulyok Levente 
Süveges Bence 
Szabó Csaba 
Szabó Ferenc ıv. (Fecske) 
Szabó Ferenc ıv. (Kakukk) 
Szabó Tamás 
Szalai Gyızı 
Szalai Viktor 
Szarvas Tibor 
Szendeff Dániel 
Szenik József 
Szentkirályi András 
Szentkirályi Gábor 
Sziptner Ákos ıv. (Denevér) 
Sziptner Gergely 
Szirmai László 
Szórádi András 
Szórádi Balázs 
Sztrilich Balázs (Delfin) 
Tallom József 
Tarr Bence ıv. 
Tarr Dániel ıv. 
Tarr Ferenc  
Tarr Márton 
Teberán György ıv. 

(Gyurgyalag) 
Telek Zsolt 
Telkes József 
Tolnai Dániel 
Tomcsányi András 

Ugrai Gábor 
Uhrin Gábor 
Uhrin Péter 
Uhrin Sándor 
Vajna Balázs st.  
Vámos Marcell ıv. (Delfin) 
Varga Balázs 
Varga Béla 
Varga Gyula 
Varga Imre 
Varga Márton 
Varga Péter ıv. 

(Szalamandra) 
Varga Zoltán 
Várgedı Kristóf 
Várhegyi Márton 
Várnai Attila 
Vass Ferenc 
vitéz Vecsérdy Imre ifj. st. 
Venásek Gergely 
Veszeli Gábor 
Vetier Zsolt 
Vida Gergely 
Vidos Erik 
Vígh Attila 
Wagner Zsolt 
Werderits Ádám 
Werderits Krisztián 
Winkler Márton ıv. 

(Sólyom)  
Záday ? 
Zahorák Attila 
Zana Albert 
Zemlényi András 
Zilczer Alfréd 
Zrínyi Miklós 
Zsédey ? 
Zsiga György st. (Hiúz) 
Zsigó Ferenc st. 
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Forrásaink voltak 
 
 

Almanach az I. (Budapesti) Cserkészkerület munkájáról szerk: Czoch József cst. és Pirovszki Lajos 

cst. kiadta a Magyar Cserkészszövetség I. (Budapesti) Kerülete, Budapest, 1930 

Almási Sándor visszaemlékezése (1997. ısze) 

Az I. kerület Fehérsas-téri Polgári Iskola Értesítıje 1933, 1934, 1935, 1936. 

Bakány Nándor visszaemlékezése (1997. ısze) 

Bodnár Gábor: A magyarországi cserkészet története Budapest 1989. 

Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története 1989. 

Grynaeus András visszaemlékezése (1997. ısze) 

Gyúrókovics József visszaemlékezése (1997. ısze) 

Koltai András szerk.: A 320. Nimród Cserkészcsapat Története 1925-1995, Budapest-Viziváros 

1995. 

Magyar Cserkész egyes számai 

Mayer Ferenc visszaemlékezése (1997. ısze, 1998. március 25. és 2002. július 7.) 

Pokorni János visszaemlékezése (1997. ısze) 

Solymosi Balázs visszaemlékezése (1997. ısze) 

Vezetık Lapja egyes számai 
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A csapattörténetben elıforduló  
rövidítések  

jelentése 
 
 

ÁVH Államvédelmi Hatóság 
ÁVO Államvédelmi Osztály 
cspk csapatparancsnok 
cspkh csapatparancsnok-helyettes 
cst cserkésztiszt 
gh gazdasági hivatal. A táborban a beszerzéssel foglalkozó csapat neve. 
kcs kiscserkész 
KMCSSZ Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
KNT az Elsı Cserkészkerület 2005 nyarán (július 10-19.) Somogyfajszon szervezett 

Kerületi NagyTábora 
MC 1996-ban Ópusztaszeren megrendezett Kárpát-medence Cserkésztestvériség 

Nagytábor 
MCS Magyar Cserkész (az MCsSz lapja, ami a cserkészeknek szól) 
MCSF Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (a magyar cserkész szövetségek 

ernyıszervezet) 
MCSFSZ Magyar Cserkészfiúk Szövetsége (1946-48) 
MCSSZ Magyar Cserkészszövetség (1912-46 és 1989-) 
MET Millenniumi Emlék Tábor 2000 (Esztergom) 
MOM Magyar Optikai Mővek (a MOM mővelıdési otthonát értjük alatta) 
MSZDP Magyar Szociáldemokrata Párt 
ovkvt Országos Vezetıképzı-vezetıtiszt 
ıv ırsvezetı 
İVVK ırsvezetıi-vezetıképzı tábor 
POCSCS 1909. sz. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat (Budakeszi) 
rpk rajparancsnok 
sıv segédırsvezetı 
st segédtiszt 
STKK segédtiszti-kiképzıképzés 
STVK segédtiszti-vezetıképzı 
SzECSCS 1926. sz. Szent Erzsébet Cserkészcsapat, a városmajori lánycsapat 
VÁRREG VÁRosmajori REGös nap 
VK vezetıképzı 
VL Vezetık Lapja (az MCsSz hivatalos értesítıje) 
ZMCSCS 205. sz. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat 


