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CSERKÉSZTÖRVÉNY
A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.
A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, Hazájának és Embertársainak tartozik.
A cserkész ahol tud segít.
A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
A cserkész szereti a természetet; jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedi.
A cserkész vidám és meggondolt.
A cserkész takarékos.
A cserkész testben és lélekben tiszta.
CSERKÉSZFOGADALOM
Én ……….. fogadom, hogy teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, Hazámnak és
embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a
cserkésztörvényt és mindenkor megtartom.
.

Az iskolai cserkészcsapatok működése természetszerűleg a tanévhez és a nyári szünidőhöz igazodott. Ezért ez az ismertető is a
gimnázium évente megjelenő közös értesítői alapján rendszerezi a csapat történetét.
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A kezdet
Református Főgymnasium – 1921/22.
„…A cserkészcsapat megalakult egyelőre 10 taggal, Jausz Béla tanár vezetése alatt. Ez
fogja képezni a jövőre szélesebb körben kiterjesztendő cserkészmozgalomnak az alapját.. A
cserkészet központjával állandó összeköttetésben lévén, többször meglátogatta annak
megbízásából a cserkészegylet kiküldöttje Karácsony Sándor budapesti főgymnasiumi tanár,
Az újonc vizsgát és ígéretet június 10-én tették le Debreczeni Ferencz ref.főgymn.tanár
közreműködésével. Tábor: Dunavecse 2 hét.
Református Főgymnasium – 1922/23.
Létszám: 27. Tábor: Németországi vándortábor 11 fő 3 hét.
Református Főgymnasium – 1923/24.
„…A cserkészcsapat neve : „Bocskay, száma: 203. Vezetője Jausz Béla r.tanár. Tagjainak
száma: 35. Fogadalmat tettek 10-en május 25-én. 1923. nyarán a parancsnok vezetésével 11en Németországban, 4-en a 172.sz.Erőtáborban táboroztak. 1924. júliusában az egész csapat
2 heti nyári táborra megy Tiszaroff mellé. Május 5-én nagyszabású ünnepségen avatta fel a
MANSZ helyi csoportja által adományozott selyem zászlót1, melyen részt vett a Szövetség, a
IX.kerület2, a debreczeni és karczagi csapatok. Az ünnepély jövedelme 4 és félmillió K3
felszerelések beszerzésére fordíttatott.”
Református Főgymnasium – 1924/25.
Létszám: 45 fő. Ady Lajos, Faragó Ede látogatása. Erkölcsileg, anyagilag jól sikerült
propaganda-ünnepély.
Református Reálgimnázium – 1925/26.
„…A cserkészcsapat vezetője: dr.Jausz Béla r.tanár, cserkésztiszt. Tagjainak száma: 49.
Fogadalmat tett május 16-án 17 cserkész. December 19-én karácsonyi ünnepélyt rendezett s
20-án átvette a 67.sz.Deákkúti cserkészcsapatcsapattól4 a félévre elnyert „Ichtüsz”5 zászlót.
Meglátogatta a csapatot jan.13-án Ady Lajos tankerületi Főigazgató és febr.6-án Faragó Ede
országos ügyvezető elnök. Május 16-án a fogadalomtétellel kapcsolatban igen sikerült
cserkészünnepélyt rendezett az intézet játszóterén. A nyár folyamán egy rajjal rész vesz a
„Nemzeti Nagytábor”6-ban.”
Református Reálgimnázium – 1926/27.
’… A cserkészcsapat vezetője: dr.Jausz Béla r.tanár, cserkésztiszt. Tagjainak száma: 50.
Fogadalmat tett május 25-én 10 cserkész. December22-én karácsonyesti ünnepélyt, május 25én pedig az első fogadalomtétel 5 éves évfordulójának emlékére a Városi Vigadóban
ünnepélyt rendezett a csapat. Április 25-én meglátogatta a csapatot Ady Lajos tankerületi
főigazgató, a Cserkész Nagytanács tagja. A Nemzeti Nagytáborban részt vett a csapat 20
cserkésszel. Júliusban táborozni megy 28 fő Törökszentmiklós mellé.7”
Református Reálgimnázium – 1927/28.
Létszám: 55 fő. Küldöttség ment nagy gyűlésre Budapesten, Baden-Powell fogadására
szeptember 27-én.
A Hadtörténeti Múzeumban őrzik, a kőszegi cserkészkiállításon kiállították 1989-ben.
A IX.cserkészkerület a debreceni cserkészkerület volt, később, a honvédségi hadrendhez igazodva ( debreceni VI.vegyesdandár majd VI.hadtest) VI.kerület lett.
3 Ekkor még a Korona volt a hivatalos pénznem, és a nagy infláció ideje még 2 évig tartott, 1926-ban az új pénz a Pengő, értéke 1 USD = 5 Pengő.
4 Soproni cserkészcsapat, a Soproni-hegység Deák-kútjáról elnevezve.
5 Az ókereszténység egyik legrégebbi jelképe, a „hal” neve, később különböző szervezetek vették fel a nevet.
6 Az első Nemzeti Nagytábor , a húszas évek legfontosabb és legnagyobb magyar cserkészeseménye, a „Megyeri Erőpróba”.
7 Törökszentmiklós közelében pompás Tisza-ártári ligetek vannak, itt később természetvédelmi területeket is jelöltek ki.
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Református ”Horthy” Reálgimnázium – 1928/29.
„…A cserkészcsapat vezetője: dr.Jausz Béla r.tanár, cserkésztiszt. Tagjainak száma: 59.
Fogadalmat tett május 25-én 18 cserkész , ígéretet 10 kiscserkész. Dec.21-én karácsonyi
ünnepélyt, május 25-én fogadalomtétellel kapcsolatos műsoros ünnepélyt rendezett a csapat.
Szövetségi őrsvezetői táborban részt vett 4 őrsvezető, angliai jamboreen a nyáron részt vesz
a csapat 2 tagja.”
Református ”Horthy-Reálgimnázium” – 1929/30.
„…A cserkészcsapat vezetője: dr.Jausz Béla8 r.tanár, cserkésztiszt. Tagjainak száma: 68.
Fogadalmat tett május 31-én 14 cserkész , ígéretet 5 kiscserkész. Az egész iskolai évben
rendszeres munka folyt a vezetői értekezleteken és az otthonban. Májusban két napos
próbatábort rendezett a csapat a városi erdőben. Május 15-én értekezlet a cserkész-szülők
részvételével. December 20-án karácsonyi ünnepélyt, május 31-én fogadalomtételt rendezett
a csapat. Szövetségi őrsvezetői táborban részt vett 6 őrsvezető, a tavalyi angliai Jamboreen
1 őrsvezető. F.évi július elején a csapat 54 tagja a Balaton mellé (Almádi) megy 3 hetes
táborba.”
Református ”Horthy-Reálgimnázium” – 1930/31.
Létszám: 80 fő. Tábor: Parádfürdő 50 fő két hét.
Református Horthy-Reálgimnázium – 1931/32.
„…A cserkészcsapat parancsnoka: dr.Jausz Béla r.tanár, kerületi ellenőrző tiszt. Helyettese:
Borbély András h.tanár, cserkésztiszt. Segédtisztek: Horváth Albert és Kennyei Zoltán
segédtisztek, bölcsészettan hallgatók. Tagjainak száma: 80; ezek közül 24 kis cserkész. A
csapat 6 őrsében s a raj- és csapatgyűlésében az egész év folyamán rendszeres cserkészmunka
folyt. Dec.18-án cserkész karácsonyt tartott a csapat. Az elmúlt nyáron 50 t a g g a l
táborozott
két hétig Parádfürdőn. A minden tekintetben jól sikerült táborozásról
beszámoló ünnepélyt rendezett a csapat febr. 13-án. Tartott csapatunk egy cserkész ünnepélyt
Túrkevén is, ápr. 9-én, mely erkölcsi és anyagi siker jegyében folyt le. A tavasz beálltával
több félnapos kirándulást tettek a városi erdőbe. A nyár folyamán a tiszalöki kerületi
táborba megy a csapat 2 hetes nyári táborba, körülbelül 48 taggal.’
„A cserkészcsapat részére Zöldy Dezső gyógyszerész úr 30 P9 értékben mentőládák
felszerelésére gyógy-és kötszert adományozott.”
Református Horthy-Gimnázium – 1932/33.
Létszám: 70 fő. Karácsonyi ünnep, tábori beszámolóval. Tábor: Gödöllői Jamboree-n 36 fő.
Református Horthy-Gimnázium – 1933/34.
Létszám: 72 fő. A csapat vezetője Juhász Imre
Református Horthy-Gimnázium – 1934/35.
Létszám: 60 fő. Rokkantak napja megtartása.
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A IX.cserkészkerület Szolnok megyei ellenőrző megbizottja is ezidőben.
1926-tól a Pengő a magyar pénz, 5 Pengő = 1 USD
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Református Horthy-Gimnázium – 1935/36.
„…Dr.Jausz Béla…rendes munkáján kívül 15 éven át vezette a cserkészetet, ezen a téren is
értékes munkát végzett…Ez évben azonban már dr.Borbély András a cserkészcsapat
parancsnoka….és Juhász Imre cserkésztiszt…..”
„…Jelen iskolai évben 58 taggal 2 rajban, 6 őrssel kezdett munkához. Az őrsi
keretek között folyt a rendes kiképző őrsi munka. Tartott a csapat raj-és
csapat-összejöveteleket. Karácsonykor hangulatos karácsonyestet rendezett.
Iskolai és városi hazafias ünnepélyeken vett részt. Avató ünnepélyt és
fogadalomtételt június 7-én tartott. A kerületi vezetőtiszt az iskolai év
folyamán meglátogatta a csapatot s ügykezelését Munkáját rendben találta. Május 17-én
kerületi egységnapon meglátogatták a csapatot vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt, Török
Tibor ügyvezető kerületi elnök, Rábold Gábor kerületi vezetőtiszt. Az egész országra
kiterjedő kémjátékban a csapat tagjai nagy kedvvel vettek részt s a riadó napján az alig
megjelent kémeket elfogták. A nehéz gazdasági helyzet s a parancsnok nagymérvű más
irányú elfoglaltsága az iskolai évben nem tette lehetővé a nyári tábor megszervezését s így a
fiúk egyenkint mennek nyári táborozásra. Félnapos kirándulásokat tartottak. A
csapatfelszerelés teljes értéke leltárkönyv szerint 3714,12 Pengő.”
Református Horthy-Gimnázium – 1936/37.
Létszám: 52 fő. Február 28-án műsoros délután. Tábor: Parádfürdő 2 hét. Vagyon: 3720 P.

Református Horthy-Gimnázium – 1937/38.
„…A cserkészcsapat a 203.sz.Bocskay cserkészcsapat Dr.Borbély András parancsnok és
Kennyei Zoltán cserkésztiszt vezetésével működik. Tagjainak száma 52, ebből újonc 15.
A csapat 1937.nyarán jól sikerült tábort rendezett Parádon, 40 fővel.
A tanév első felében a rendes kiképző cserkészmunka folyt. A második félévben a
nyári tábor előkészítésével foglalkoztak a cserkészek. Elméleti és gyakorlati kiképzés,
kirándulások és őrsi portyázások, tábori felszerelés gondozása és javítása, tábortűzi anyag
gyűjtése, stb. képezte a cserkészmunka legnagyobb részét. A vezetők kb. hetenként vezetői
megbeszéléseket tartottak a parancsnok , vagy helyettesének irányításával.
Hét cserkész (köztük Tóth László) részt vett húsvétkor a debreceni őrsvezetőtáboron
és ott igen szép eredményt ért el. A rendes és komoly munka után türelmetlenül várja a
csapat a nyári tábort, mely ismét Parádon lesz. Ennek sikerét biztosítja a csapat kitűnő
5

felszerelése (3720 P értékű) a fiúk felkészültsége és lelkesedése (52 fiú közül 41 megy
táborba) és a tábor gondos előkészítése. Az újoncok cserkészfogadalmukat a táborban teszik
le. A nyári táborozás július 4-től 24-ig tart. .. …”

Református Horthy-Gimnázium – 1938/39.
„…A cserkészcsapat a 203.sz.Bocskay cserkészcsapat Kennyey Zoltán parancsnok
vezetésével működik. Tagjainak száma 32, ebből újonc 8.
A csapat 1938.nyarán Parádon, Sándor-réten rendezett tábort. A
tábori tapasztalatok alapján szükségesnek látszott a csapat átszervezése, ami a
tanév első hónapjában meg is történt. Ezután megkezdődött a rendes
cserkészmunka. A fiúk az előírt cserkészismeretek
elsajátításával
foglalkoztak, majd szakőrsöket alakítva, tökéletesítették tudásukat. Híradó,
műszaki, térképész, fényképész és mentő kiképzés folyt ezen őrsöknek megfelelő vezetők
irányításával.
A serényen folyó munkának lendületet adott a húsvéti tiszti és őrsvezetői tábor,
melyeket a debreceni cserkészkerület rendezett. A tiszti táboron 1, az őrsvezető táboron 7
cserkész szerzett képesítést. Egy cserkészünk pedig mint kiképző szerepelt e táborokon. A
tavaszi jó idő beálltával a csapat kiképzése katonai jellegűvé vált. Harci játékok és
lőgyakorlatok tették változatossá a cserkészmunkát. A tanév utolsó heteiben megkezdődött a
nyári tábor előkészítése.
A csapat az idei táborát összes tagjainak részvételével Eger mellett, Síkfőkúton tartja
meg. Itt teszik le az új cserkészek is a fogadalmukat.. A fiúk eddigi munkája, a táborozás
utáni vágyakozásuk és a csapat 3720 P értékű felszerelése biztosítja ennek a tábornak is azt
a sikert, mely a csapat eddigi táborait jellemezte.
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vitéz Halász László:
AZ 1939.ÉVI SÍKFŐKŰTI TÁBOROZÁSRÓL - UTÓLAG (2008).
Nem voltam a csapat tagja, mégis amikor felkértek, hogy a nyári táborozáson, mint idősebb diák
vegyek részt, örömmel vettem a megtiszteltetést és csatlakoztam az induló csapathoz. A csapatot tapasztalt
cserkészek vezették, köztük osztálytársam Tóth Laci is, így könnyű volt alkalmazkodnom a tábori élethez.
Kisújszállástól Egerig vonattal utaztunk. Ott átszálltunk a Szarvaskő felé menő vonatra és a vár
mögötti megállóhelyen szálltunk le. Utunkat a Noszvaj felé vezető úton folytattuk. Előzőleg a felszerelés
szállítására egylovas fogatot béreltünk, válogatni való nem nagyon volt a rendelkezésre álló kínálatból, így a
felszerelésünket felpakolva, vígan indultunk neki a Síkfőkútig 13 kilométeres gyalog megteendő útnak. Ez a
feladat, nekem sem, aki nem voltam gyakorlott túrázó, nem jelenthetett komoly megpróbáltatást. A
többieknek sem, bár az út tele volt emelkedőkkel. Nemsokára teljesíthettük az egyik próbát, nevezetesen,
hogy a cserkész ahol tud, segít. A szegény ló, aki nem volt valami táltos, nem bírta az emelkedőket. Bizonybizony be kellett segítenünk. Ilyen romantikus utazással érkeztünk be acélállomásra. Egy három tóból álló
mesterséges tórendszer legfelső egységének a partja mellett állt a menedékház, a tórendszer táplálója a Szent
Imre forrás – Szent Imre a cserkészek védőszentje is).
Ettől szembenézve, a baloldali erdős hegyoldalon kaptuk a táborhelyet. Természetesen azt előzőleg
magunknak kellett megtisztítani, az aljnövényzetet eltávolítani, ami végül is sikerült. Tulajdonképpen ez is
megfelelt a táborozás céljának: szórakozás, pihenés közben bizonyítani a rátermettségünket.
Végeredményben egy formás kis tábort sikerült kialakítanunk, ahogy ma mondanák: „megfelelő
infrastruktúrával”.
A környezetről is néhány szót ejtendő, a három mesterséges tó közül a legfelső volt a legjobban
kiépítve. Épített parttal és fürdésre is alkalmas tiszta, sekély vízzel, a tófenék kavicsos, nyugodtan
fürödhettünk benne. Még úszóoktatásra is alkalmas volt. A tavat sétány vette körül, a menedékház- vendéglő
terasza a tóra nézett. Összességében a környezet kellemes látványt nyújtott.
A tábori élet a szokásoknak megfelelően zajlott. Ünnepélyes pillanatokat nyújtott a zászlófelvonás és
levonás. Szerencsénkre jó idő volt, így a fürdés mindennapi program lehetett. Erre alkalmas volt a második
tó is, kiépítetlen partjával még romantikusabb élményt is jelentett.
Nem tudom előre be volt-e tervezve a programba, de megszületett az elhatározás, hogy
meglátogatjuk Lillafüredet. Természetesen gyalog. Ez nem kisebb, sőt nagyobb túra volt, mint az idejövetel.
Mellőzve az országutat a hegyeken keresztül a túristajelzések mentén irány: Répáshuta. Este itt kaptunk
szállást az iskolában. Másnap reggel indultunk tovább Lillafüredre. Megcsodáltuk a Palotaszállót, a
vízeséseket, a Hámori-tavat, majd visszaindultunk. Ismét Répáshután aludtunk. Útunk utolsó szakaszát egy
kicsit elnéztük. A különböző színű turistajelzések csatlakozásánál nem balra, hanem jobbra fordultunk. Rá
akartunk térni az országútra, csak az volt a baj, hogy a tervezettnél jóval magasabban értük el az utat.
Visszafordultunk, így aztán jóval többet gyalogoltunk, mintha az erdőn keresztül mentünk volna.
Végeredményben megérte. Amellett, hogy megtapasztaltuk Lillafüredet, teljesítménynek is jelentős túrát
csináltunk végig.
Még egy epizód él az emlékezetemben, amely részünkre inkább mókásnak
sikerült. A közelben fiatal lányok üdültek. A strandon megismerkedtünk velük. A
lányok dicsekedve mondták, hogy ők már főzni is tudnak. Valakinek az az ötlete
született. Hogy az egyik napon - amikor mi egy kisebb kirándulást teszünk, ők közben főznek a részünkre. A várható ebéd: bográcsgulyás és palacsinta.
Várhatót említettem és az is lett. Visszaérkezve a kirándulásról ugyanis
tapasztaltuk, hogy az ebéd még nincs készen. A lányok ugyanis nem tudtak
megbirkózni a feladattal - nem voltak cserkészek. A bográcsos még főtt, a
palacsinta valahogy nem akart összeállni. Részükről hát teljes csőd! Végülis a mi
szakácsaink mentették meg a helyzetet
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KÉPEK A SÍKFŐKŰTI TÁBOROZÁSRÓL
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A háború alatt
Református Horthy-Gimnázium – 1939/40.
„…A cserkészcsapat Kennyey Zoltán parancsnok vezetésével működik. Tagjainak száma 38,
ebből újonc 15.
A csapat 1939.nyarán Eger mellett, Síkfőkúton igen jól sikerült tábort rendezett. A tanév
elején az új tagokkal megnövekedett csapatban megkezdődött a rendes cserkészmunka. Az
őrsi gyűlések és őrsi portyázások a cserkészismeretek elsajátítását és gyakorlását célozták, a
csapatgyűlések pedig az időszerű események megtárgyalásával a hazafias érzést erősítették.
A VI.cserkészkerület10 megbízása alapján a kisújszállási cserkészek számára decembermárcius hónapokban őrsvezetői és segédtiszti tanfolyamot rendezett a csapat. A tanfolyam
előadói a raj-és őrsvezetők voltak. Résztvevői a tanfolyam elvégzése után részben a
debreceni, részben a budapesti vezetőképző táborokban az őrsvezetői, illetve segédtszti
kiképzést is megszerezték. Május 4-én jól sikerült műsoros előadást rendezett a csapat. A
tanév utolsó heteit a táborozási előkészületekkel töltötték a cserkészek. Krasznahorkán akart
a csapat ez idén tábort rendezni, de a fellépő nehézségek miatt erről le kellett mondani.
A cserkészotthon szép, jól felszerelt és 3720 P értékű tábori felszereléssel rendelkezik. ott
műhely, könyvek, különböző folyóiratok és játékok állnak a cserkészek rendelkezésére.”
A „Fekete Bocskor” kémtörténeti regény mintájára Tóth Laci és Guller Imre megszervezte a
„Sárga Kalucsni” nyomozást, ami félévig tartott. A megoldást Óvári Géza kiscserkész találta
meg.
Református Horthy-Gimnázium - 1940-41.
„…A cserkészcsapat Kennyey Zoltán parancsnok vezetésével működött. Tagjainak száma
49, ebből újonc 15.
Az elmúlt tanév a csapat életének egyik legeseménytelenebb időszaka volt. A parancsnok
katonai szolgálata miatt 1940.nyarán a tábort megtartani nem lehetett. Pótlásképpen a tanév
elején a felszabadult Erdély nevezetesebb helyeinek megtekintését tervezte a csapat, de a
vonatkorlátozások életbeléptetése miatt csak Nagyváradot sikerült meglátogatni. Így a csapat
évi munkáját a cserkészpróbák anyagának elsajátítása képezte. Azonban e tekintetben is
lényeges nehézségek léptek fel. A leventekiképzés a cserkészek egyetlen szabad s a múltban
a cserkészkedésre fordított délutánját kötötte le. Ez oly bénítólag hatott a csapat életére, hogy
a cserkészmunka alig-alig folyt. Betetőzte a nehéz helyzetet az, hogy a parancsnok a tanév
végén ismét 2 hónapig katonai szolgálat miatt távol volt és hogy a nehéz gazdasági helyzet e
nyáron is megakadályozza a csapat táborba szállását.
Hogy a cserkészmunka teljesen meg nem szűnt, köszönhető a csapat szép és jól felszerelt
cserkészotthonának, melyben 3800 P értékű táborozási felszerelésen kívül műhely, könyvek,
különböző folyóiratok és játékok állnak a cserkészek rendelkezésére.”
Dr.Bagossy Sándor visszaemlékezése a nagyváradi útról:
„1940-ben a csapat Nagyváradra ment, ahol a magyar katonaság szállásolt el és élelmezett
bennünket, reggel kávé. stb. – Nagyváradon a holdas templomot néztük meg és felmentünk a
Kálváriadombra is.”
A város határában megmutatták a még ép román betonerődöket…”
(A trianoni béke alapján elrabolt országrészeink bitorlói, a Felvidék csehszlovákjai, az Erdélyt megkaparintó
oláhok, mint a korabeli nevezetes Maginot vonal megépítése okán erődszakértőkké vált franciák által támogatott
nációk, erődgyűrűvel vették körül Csonka-Magyarországot, jóllehet a 35 ezer főnyi magyar honvédséggel 435
ezer főnyi kisantant hadilétszám állt szemben. A románok rendkívül erős, gyalogság és tankok ellen egyaránt
védelemre képes betonerődjeit és tankcsapdáit a magyar honvédség évekig bontotta, használható alkatrészeit az
Árpád vonal erődjeibe beépítette. Gyakorlatilag sem a Maginot vonal, sem a román Carol-vonal nem jutott
háborús szerephez, fabatkát sem ért a megépítésük. Az Árpád vonal a Kárpátokban ezzel szemben a
világháború egyetlen áttörhetetlen védvonala lett. A cserkészcsapat látogatása idején a Károly-Carol vonal
erődjeinek bontása éppen csak megkezdődött)
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1937-től a IX. cserkészkerület a hadrendi beosztáshoz igazodva VI.cserkészkerület lett. ( debreceni VI. vegyesdandár majd VI. hadtest)
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Református Horthy-Gimnázium - 1941-42.
„…A cserkészcsapat Kennyey Zoltán parancsnok vezetésével működött. Tagjainak száma
35, ebből újonc 6.
1941.nyarán a nehéz gazdasági viszonyok miatt tábort tartani nem lehetett. Valószínűleg ez
lesz a helyzet a nyáron is. A parancsnokság a táborok pótlásaképpen a tanév folyamán több
kisebb és nagyobb kirándulást tervezett, melyekkel a cserkészek természetszeretetét akarta
fokozni és módot nyújtani arra, hogy hazánk
legkülönbözőbb vidékeit olcsón
megtekinthessék. Így 1-1 napos kirándulás keretében megismerkedtek Eger és Debrecen
nevezetességeivel és a budapesti antibolsevista kiállítás látnivalóival. 2 napos kirándulást
tettek Kolozsvárra és végül 6 napos felvidéki körutat, melynek nevezetesebb helyei
Salgótarján, Fülek, Bánréve, Rozsnyó, Torna, Kassa, Hidasnémeti, Szerencs stb.voltak.
Az itthoni cserkészmunka már sokkal kisebb érdeklődés
mellett folyt. Ez érthető is, mivel a leventepróbák bevezetésével
a cserkészet sokat veszített. Pedig a csapat szépen felszerelt
cserkészotthona, kb.3800 P értékű felszerelése, könyvtára,
stb.módot adna intenzívebb cserkész életre is, ha a
cserkészeknek több szabad idő állana rendelkezésre.”
Dr.Bagossy Sándor visszaemlékezése a kolozsvári útról:
„1941-ben a csapat Kolozsvárra ment, ahol a Szent Mihály templomot,
meg Mátyás király szobrát néztük meg.”

Református Horthy-Gimnázium - 1942-43.
„…A cserkészcsapat vezetője Kennyey Zoltán egész éven át katonai szolgálatot teljesített.
Távollétében a csapatmunka szünetelt.”
Református Horthy-Gimnázium - 1943-44
A cserkészcsapat vezetője Kennyey Zoltán a tanév nagyobb részében katonai szolgálatot
teljesített. Távollétében a csapatmunka szünetelt.
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… ÉS ÚJRAKEZDTÜK…

Református Gimnázium - 1945-46.
„…A 203.sz.Bocskay cserkészcsapat Porcsalmi Lajos parancsnok vezetésével működött.
Tagjainak száma 76.
A parancsnok a tanév elején dr. Szakáll Sándor, vezetése alatt
indult meg a háború alatt szünetelő cserkészmunka.
Parancsnokságról való lemondása után a szervezőtestület
Porcsalmi Lajos testnevelő tanárt bízta meg a vezetéssel.
A csapat tagjai az őrsi gyűléseken és csapatportyázásokon a
cserkészismereteket sajátították el és gyakorolták be. Rendeztünk
őrsi és csapatversenyt, melyeken gyakorlati felkészültségükről adtak bizonyságot a régi és új
cserkészek egyaránt.
A pünkösti ünnepeket a karcagi Berek-fürdőben
töltöttük, s itt a csapat minden egyes tagja kiérdemelte a
fürdőző közönség tetszését kifogástalan magatartásával
és fegyelmezett cserkész fellépésével.
A vezetés munkájában Győrffy Sándor rajvezető,
Bagossy Sándor, Barcsay László, Szabó Ferenc, Móró
Károly és Csánky Adolf őrsvezetők segédkeztek jó
eredménnyel.”
A nyár folyamán Ecsegpusztán őrsvezetői táborban vett
részt 9 fő, a csapat őrsvezetői és segédőrsvezetői.
1945.XI.8.
Feladó: Barcsay László Kisujszállás.Diákotthon..
Cím: Barcsay Anikó úrleánynak ,Szeged, Bokor u.15.
„…Jövő héten tesszük le a cserkészfogadalmat. Szerepelek egy jelenetben, hárman adjuk elő, én a bíró leszek…”
1936 – 1988.
Dr.Győrffy Sándor egykori rajvezető majd segédtiszt visszaemlékezése:
„A túrkevei 964.sz.Keve vezér cserkészcsapatban, 1936-ban mint farkaskölyök kezdtem a
cserkészéletet., Noszvajon, Szilvásváradon voltunk nyári táborozáson. –
1938-ban kerültem a kisújszállási gimnáziumba, az ottani cserkészcsapatba. A Leventemozgalom
a háborús években háttérbe szorította a cserkészéletet, 1942-ben be is hívtak „levente-ifjúvezetői”
kiképzésre Szolnokra. –
1945-ben újra kezdtek szerveződni a cserkészcsapatok. A kisújszállási gimnázium
cserkészcsapatának segédtiszti beosztású rajvezetőjeként kezdtem el a cserkészmunkát. Sátraink, felszerelésünk a
háború alatt eltünt. A tanév befejezése után 1946-ban őrsvezetői tábort szerveztünkTúrkevén – Ecsegpusztán, ahol a
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két város fiai, egy istállóban kialakított hálóhelyen elszállásolva, „forgószinpad” kiképzés során eredményesen vettek
részt. Magam is akkor kaptam bizonyítványt, jóllehet, mint foglalkozásokat vezető és szervező tevékenykedtem. –
Egyetemi éveim alatt nem vehettem rész a betiltott cserkészet
munkájában, de az évfolyam volt cserkészeivel baráti
összejöveteleken titokban cserkészkedtünk.
- Az úttörő
mozgalom , hasonlóan a korábbi leventemozgalommal,
bekebelezte a cserkészvagyont, a Hárshegyi Cserkészparkkal
együtt, ahol korábban a cserkészőrsvezetői kiképzés folyt. (Az
ottani őrsvezetőket a HÖK, Hárshegyi Őrsvezetők Köre fogta
össze, aminek a nevét később értelmetlenül Honvéd, ill. Házi
Őrsvezetők Körének emlegettek a háborús idők
következményeként.) - Nagy örömmel vettem részt a Jurta
Szinházban
1988-ban
szervezett
Országos
Cserkésztalálkozón, de szervezett cserkészmunkában már nem
állt módomban tevőlegesen részt venni.”
1946. Az Ecsegpusztai őrsvezető tábor.
Dr.Barcsay László visszaemlékezése
1946.junius 23-án indultunk Berettyóújfaluból az ecsegi őrsvezetői táborba. Az autóforgalom akkoriban még oly ritka
volt, hogy szóba se jöhetett az afféle utazás, csupán a bizonytalanul közlekedő vonatokra lehetett számítani.
Figyelmeztetett a pénztáros kisasszony, hogy „a jegy holnap már csak Püspökladányig, holnapután meg már csak
valószínűleg Bárándig lesz érvényes”. Ez volt a nagy infláció ideje.
Kisújszállásra már nagy kánikulában érkeztünk, innen gyalog indultunk a
14 kilométerre lévő Túrkevibe. Posztó nadrágban, sapkában, hátizsák,
pokróc, oldalzsák, kulacs felszereléssel, de vidáman gyalogoltunk a fátlan
vidék makadám útján. A csordakutak-gémeskutak hűs vizével itt-ott
felfrissítve magunkat. Óriási szerencsénkre körülbelül a út felénél egy
egylovas szekér jószívű gazdája felvett bennünket, így elég korán
megérkeztünk a kevi cserkészházhoz, ami egy kedves kis tó partján
helyezkedett el. Győrffy Sanyi segédtisztünk már ott várta a gyülekezőket,
és hát korán lévén, elvitt családi kúriájukba uzsonnára is.
Erősen alkonyodott, mire összegyűlt a csapat a cserkészházban, így
már sötétedéskor indulhattunk el Ecsegpusztára. Ez az éjszakai menetelés,
a Berettyó ártéri kiserdőn keresztül, elég kemény megpróbáltatást jelentett,
különösen hozzászámítva a kora reggeli utazást, meg a délelőtti gyalogtúrát. Csak úgy bukdácsoltunk a sötétben,
egymás sarkára lépve, meg is kellett pihenni, meg „rendezni a sorainkat” Késő este érkeztünk meg Győrffy Sanyiék
tanyájára, a Berettyó partján lévő, talán a Templomzugba.
A szállás egy üres lóistállóban lett kialakítva, szalma terítéssel. Hanem Kmetz .Imre társunk egy egész
ágyneműkészletet hozott magával (hogy bírta?), ezzel aztán az egyik jászolban ágyazott meg magának. A viharlámpa
egész éjjel üzemben volt, mert a patkányhadak sötétben nagyon kellemetlenül mozgolódtak közvetlen közelünkben.
Meg is született a tábori induló:
„Júliusi szellő csapja arcom,/ Istállóban patkányok közt alszom,
De jókedvem velem van mint máskor –/ Az ecsegi őrsvezető tábor.”
A táborparancsnok Kun Laci, turkevei pékmester volt, stramm, fiatal cserkésztiszt, a kerületi képviseletet Somlyai
Miska bá’ kisújszállási asztalosmester látta el, a „szolgálatvezető” Győrffy Sanyi 203-as segédtiszt, a házigazda, volt.
Reggelente a Berettyóban mosdottunk, a túlsó partról a folyón átgázolva csobolyóban hozták az ivóvizet a
naposok, az ottani gémeskútból. Napközben cserkészkiképzés folyt, térképolvasástól népi táncokig, esténkint kisebb
tábortüzeket ültünk körül. A népi táncokat egy Pestről idevetődött Boda Laci nevű őrsvezető oktatta. Utolsó napon nagy
cserkészjátékot rendeztünk (amit aztán számháborúnak is neveztek), majd búcsú-tábortüzet raktunk és sátrat vertünk.
Másnap rendezett menetben a túrkevei református templomban istentiszteleten vettünk rész, amit - restellem
bevallani - de többnyire végig aludtunk. Én különösen fáradt voltam, mert előző éjszaka Kun Lacival szövegével, az
én kézírásommal, még megírtuk a tábori naplót. De jó lenne, ha előkerülne valahonnan!
Átsétáltunk aztán az „apostolok lován” a kisújszállási vasútállomásra, ahová Bagossy Sanyi Bögi a kisújszállási
postára reggel érkezett pénzecskénket futva hozta utánunk, hogy még elég legyen aznapi jegyváltásra. A 29 millió 340
ezer milpengő ugyanis másnap már csak Püspökladányig érvényes jegyre lett volna elegendő. Így viszont egy, a
szerelvénybe besorolt romos mozdony szeneskocsijában kényelmesen, de kissé szénporosan hazajutottunk.
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1946. Nyári táborozás.
Szabó Ferenc visszaemlékezése

A Balatonzamárdi-i nagy nyári táborozásra 1946 júliusában került sor.
Nem sátorban helyezkedtünk el - mivel azt a háború során ellopták - hanem egy elhagyott
balatonparti villában, amelynek nem volt meg sem az ablaka, sem az ajtaja (valószínűleg a
háború idejében, illetve azt követően a faanyagát tüzelésre használták fel). 2-3 szobában a
padlóra fektetett szalmán aludtunk, aki nem fért el,az pedig a padlástérben szintén szalmán
feküdt.
A szakács feladatát Péli Lajos bá. látta el. Hozzá volt beosztva naponként 2 cserkész, akik
gondoskodtak tüzelőről, hogy időre elkészüljön az ebéd.
Balatoni fürdés mellett nagy gyalogtúrákat tettünk. A legnagyobb Zamárdi-Siofok - majd hajózás
után Balatonalmáditól gyalog Veszprémet tekintettük meg. Ez 2, vagy 3 napos kirándulás volt.
Táborhelyünkre, Zamárdiba jövet vissza, este Siófokról szintén gyalog tettük meg az utat, három cserkészfiú - köztük voltam én is - ekkor tettük le az indián különpróbát. A csapattal nem
tarthattunk és már sötét este volt, közbe vert az eső minket. Szerencsére másnap
naplementekor - kitűzött időben - érkeztünk meg táborhelyünkre, megkapva a különpróbás
jelvényt.
Másik balatoni élményünk: a közeli nyaralóban a kisújszállási Vaday család (gimnázium és a
polgári iskola hajdani igazgatói) tartózkodott és a család egyik napon meghívta a cserkészeket
uzsonnára, valamint vitorlázni. Akik ott voltunk a hajón, azok először voltak ilyen úton életükben.
Rizsgyomlálás:
Pontosan nem emlékszem az évre, kb. 1946 körül lehetett. A csapat elment még a nyári
nagytáborozás előtt egy Kisújszállás határában található rizsültetvényre gyomlálni, hogy
megkeressük a táborozásra szükséges anyagiakat. Kb. 1 hétig tartott a munka. Arra emlékszem
nagyon jó meleg időt fogtunk ki. Ami rossz volt, sáros, térdig érő vízben végeztük munkánkat.
Volt, akinek piócát kellett testéről levenni. Az elszállásolásunk sem volt rózsás, hodályban,
szalmán feküdtünk le, holt fáradtan esténként. De megkerestük a pénzt a táborozásra.
Természetesen a megkeresett pénz a csapat kapta meg, nem pedig személyesen vettük azt át,
akik ott dolgoztak.
Betlehemezés:
Többször, karácsony előtt, adventben betlehemes játékot adtunk elő. Házról, házra jártunk és az
így kapott pénzt is a nagytáborra gyűjtöttük össze.
A cserkészet újaindulása rendszerváltozás után.
Úgy tudom Magyarországon 1990-ben a civil egyesületek között legelőször a cserkészetet
jegyezték be, így kapta meg az engedélyt a működéshez: "1" számmal. A megalakuláskor nem
a Jurta szinház volt a kezdet, hanem a Budapesten található Múzeum Kávéház. Még akkor kb.
1988, vagy1989-ben többször jöttünk össze illegálisan ebben a kávéházban (különtermében) kb.
nyolcan, tizen, akik a cserkészet "feltámadását" szorgalmazták.
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Református Gimnázium - 1946-47.
„…A cserkészcsapat a tanév elején a Magyar Cserkészfiúk Szövetségének megalakulásáig
nem működött. A Szövetség megalakulása után kérte igazolását és felvételét az újonnan
alakult Cserkészfiúk Szövetségébe, melynek megtörténte után a már tavaly virágzásnak indult
cserkészélet ebben az évben még rohamosabban fejlődött és eredményekben gazdag
munkáról számolhat be. A csapat új neve „203.számú Bocskay István cserkészcsapat”
A csapat vezetője Porcsalmi Lajos testnevelő tanár. A vezetésben eredményes
segítséget nyujtottak: Bagossy Sándor segédtiszt, Kassai Tibor, Móró Károly, Szabó Ferenc
VII.o. Barcsay László VI.o.rajvezetők, Kiss Ernő V.o. Kiss Gyula, Gomba
Szabolcs, Rázsó Pál, Nánási Lajos, Somlyai Mihály, Pólya Endre
IV.o.őrsvezetők.

A csapat létszáma az igazoláskor 76 fő, az igazolás óta pedig 100 főre emelkedett. A
nagylétszámú csapat élete, cserkészmagatartása meglátszik az iskola életében is. Örömmel
tapasztaljuk, hogy a gyakorlati életbe átvitt cserkészeszme, a mi munkánkon keresztül, mind
nagyobb és nagyobb teret hódít magának az iskola falain belül, sőt még azon kívül is.
Csapatéletünk kiemelkedőbb eseményei: karácsonykor a szülők és cserkészbarátok
jelenlétében, hadifoglyok felsegélyezésére rendezett ünnepélyen szereplés és segítés,
Jamboree válogatótábor, melynek eredményeképpen három cserkészünk (Gomba
Szabolcs,Kiss Ernő,Kiss Gyula) a debreceni válogatótáborban vett részt, ahol a kerület
legjobb cserkészeinek bizonyultak. Majd a három közül Kiss Gyula őrsvezető pünkösdkor a
budapesti nagytáborban adta bizonyságát felkészültségének és bekerült az augusztusban
Franciaországban táborozó cserkészek közé. A pünkösdi ünnepeken négy napos tábor a
karcagi Berek-fürdőben 57 fővel, hol a fürdővendégek szeretetét és a fürdővezetőség
elismerését érdemeltük ki.
Az évzáró ünnepéllyel kapcsolatosan tartottuk
avatóünnepélyünket és azt cserkésztábortűzzel zártuk be. Az avatóünnepélyen ígéretet tett 18
kiscserkész, és fogadalmat tett 41 cserkész. A csapat aug. első két hetében nagytáborba megy
Parádfürdő mellé.”
CSERKÉSZÉLET LEVELEKBEN:
1946.XI.15.
Feladó: Barcsay László Kisújszállás. Diákotthon..
Cím: Székely Karola igazgató úrnőnek, Nagykörös, Polgári Leányiskola
„…Majdnem elfelejtettem, hogyha tetszik valamit Karácsonyra venni nekem, egy cserkészinget kérnék a Cserkészboltból…”
1947.I.7.
Feladó: Gomba Szabolcs Törökszentmiklós.id.őrsv.
Cím: T.Barcsay László rajvezetőnek Berettyóújfalu Gacsakert
Kedves Lacika! …Porcsalmi parancsnok úrnak egy szép kislánya született. – Karácsonyra kaptam egy cserkészruhát. De az ing
műanyag. A nyakkendőgyűrű is irtó vacak. Az ünnepekben persze ebben jártam. Karácsony másodnapján vendégeket kaptunk, a
nyugatról most hazajött Bódi József ügyvéd úr személyében. Amint bemegyek (persze teljes cserkészdíszben) lekezelek a néppel, az
ügyvéd úrnak is nyújtom a kezem, de ő a balt nyújtja. Rögtön félre is húzódtunk, s elmondta, hogy ő is a 203.”Bocskay” cs.cs—ban volt
cserkész. Parancsnoka Kennyei Zoltán11, rajvezetője Juhász Imre, akit ő sem „bírt”. Jelenleg az itteni „vén” cserkészcsapat tagja. Sokáig
beszélgettünk, érdeklődött a tanűrok után. - Csináltam egy detektoros rádiót. Felszereltem az ágyamhoz, s este vidám zene ringat
álomba. De már ez sem az igazi. Mindig a dzsessz, kuplé.

11

Kennyei Zoltánt az 1956-os forradalom után meghurcolták, vérfoltosan ment be óráit megtartani.
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1947.I.9.
Feladó: Pálfi Ervin tanuló Tiszaszőllős
Cím: ifj.Barcsay László VI.gimnazista tanuló Berettyóújfalu
Kedves Laci! Mielőtt el nem felejtem: Boldog újévet kívánok. Parancsnok úrtól és Bögitől levelet kaptam. Közölték a táborozás idejét, és
hogy mit kell vinni, hogy „Kozma úr”12 mutasson valamit. Legyen szíves majd küldeni egy „méla Bélát”13 nekem kivágva, borítékban és a
harmadik próba elején14 lévő anyagot , tehát a veszett állat megfékezését, jégből való mentést, tűzoltást, mérgezés ellen való védekezést,
egy papírlapra felírja és elküldi. Karácsonykor Földesen voltam és megnéztem a 281-es cserkészek regöstáborát. Tanultam belőle jót,
rosszat. Ők külön tartottak délutánt a kicsiknek és regös estet a felnőtteknek. Azt mondták a Jamboree-ről15, hogy még ötszázan sem
mennek el. Pesti csapat volt. Szívességét előre is megköszönve maradtam tisztelettel: Uncas.
U.i. Bögit üdvözlöm! Legyen szíves
rögtön küldeni!
1947.I.11.
Feladó: Gomba Szabolcs tanuló Törökszentmiklós Almássy u.20.
Cím: T.Barcsay László Berettyóújfalu Gacsakert
Kedves Laci! …Édesanyám ma látogatta meg Porcsalmi tanár úr16 feleségét. Nagy botrány van. A mamák nem akarják csemetéiket a
nagy hideg miatt engedni. A regös út17 azt hiszem elhalasztódik. A gimi a 40 forintokból fát vett 18, de azt elfűtötték a dolgozóknak s
jelenleg mindössze 2 heti tüzelője sincs a giminek. De szeretett ig.urunk19 meg akarja kezdeni az iskolát, nehogy a jó hírnevén folt essen
.Szépen vagyunk! Ázsiai állapotok álltak be. Se villany, se víz. Lehetetlen alak maga. Vissza akar menni abba a rongyos jégverembe,
azaz (maga szerint) a családi sírboltba. Magát üdvözli, szüleinek pedig kezét csókolja: Szabolcs….. Jó munkát! A liliomom tiszta, nincs
rajta folt. Remélem a magáé is. Szabolcs
BEREKFÜRDŐI PÜNKÖSDI TÁBOR 1947. MÁJUS
Dr,Bagossy Sándor visszaemlékezése
Pünkösdkor immár hagyományos szokásunkká lett a berekfürdői néhány napos táborozás. Tavaly, 1946-ban június elején,
az idén május végén 4 napos tábort vertünk.. Kisújszállásról Berekfürdőre mintegy 15 kilométert meneteltünk torony iránt, földutakon,
dülőutakon. A felszerelést Géza „bácsi”, az internátus fiatal, a háború után idekerült erdélyi udvarosunk szállította a diákotthon egylovas
fogatán. A hosszú gyaloglás után jólesett a berekfürdői strand vizében felfrissülni a táborveréshez, ami egy kis szegényes akácerdőben
történt. Ezek a táborok többnyire nyaralásszámba mentek főleg a nyári táborokra készítették fel a csapatot. Volt azért ott úszólecke, vízből
mentés, tábori munkák gyakorlása, tábortűz, nótázás,és jó edzés volt a menetgyakorlat, különösen hazafelé, amikor a felszerelés
egyrészt is +kézi szállítással kellett elvégezni. A negyedik nap délután „díszmenetben”, trombitaszóval vonultunk el a gimnázium
kapujában fogadó Juhász Imre igazgató előtt.

12 Pólya
13

Bandi, a csapat szakácsa volt.
A „MAGYAR CSERKÉSZ”-ben rendszeresen szereplő „mulya” cserkészfigura
A Cserkészpróbák könyvében.
15
1947-ben Moissonban, Páris mellett tartották a cserkész világtalálkozót. Besúgók és zsidógyerekek bőven jutottak be a keretbe.
16
A II.világháború utáni csapatparancsnok.
17
Ecsegfalvára terveztünk egy téli regöstábort.
18
A tanulók után tüzelőanyagra befizetendő összeg.
19
Juhász Imre a háború után színrelépő kommunista igazgató, korábban cserkészsegédtiszt, majd leventeparancsnok.
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PARÁDFÜRDŐ - SÁNDORRÉTI NYÁRI TÁBOR

1947.AUGUSZTUS.

Barcsay László visszaemlékezése.

Menetben a strandfürdőbe

A

Tábori hétköznap

Parádsasvár cseviceforrás

Zászlófelvonás
Saskő-n, a hősi emlélkűnél

A kisújszállási állomáson pakoltunk be a bérelt, 8 ló 40 ember
számára hitelesített „G” vagonba. Este indultunk, már sötét este. A
törökszentmiklósi állomáson Gomba Szabolcs mamája még feladott
némi süteményeket, aztán már nem volt több útközbeni programunk.
Elbóbiskolt az egész csapat, azt se tudtuk merre kanyargott a vonat,
csak másnap reggel Recsk-Parád állomásán tértünk magunkhoz. Ott
már várt Bagossy Sanyi segédtiszt, aki előre utazott a szükséges
előkészületeket megtenni fogadásunkra és a táborhely kitűzésére. A
csapat nótaszóval vonult Recsken keresztül Parádfürdő felé, majd az
Ilonavölgybe fordulva érkeztünk Sándorrétre. A podgyász egylovas
szekéren jóval utánunk érkezett, de alkonyatra állt a tábor: három őrsi, egy parancsnoki gula-, egy konyha-, egy katonai
sátorlapokból álló csapattitkári sátor. Ez utóbbit nem sátorrúdra, hanem egy fa ágára kötöttük, ami aztán az ebadtáknak jó
szórakozást jelentett, hogy néha, leakasztva a feszítőhurkot a cövekekről, felröpítették a sátort a levegőbe, a rugalmasan
kissé lehajtott tartófaág segítségével. A sátorlakó Barcsay Laci, meg Gomba Szabolcs aztán újrakezdhették a „táborverést”.
A legizgalmasabb feladat az „üzembiztos” latrina elkészítése volt. A konyhafőnök a kisújszállási városi 953.sz.Szikszay
cserkészcsapattól ”kölcsönvett” Lajos bácsi pihenésképpen fésűre símitott selyempapír hangszerével óriási
hangversenyeket rendezett. A parancsnok úr kedves feleségével táborozott, a táborsegédtiszt Bagossy Sanyi, a három őrs
vezetői Kassai Tibi, Szabó Fecsu, Móró Karcsi voltak.
Vízvételi hely a sándorréti erdőgondnokságon volt, ahová feljártunk mosdani, meg az ivó-főző vízért. Reggeli
ébresztő és esti takarodó Barcsay Laci trombitaszavával történt. A reggeli zászlófelvonás és ima után reggeli, majd
délelőttönkint cserkészpróba anyagot gyakoroltunk. Indián különpróbára vállalkozott Barabás Attila, ami 24 órás tartózkodást
jelentett az erdőben, felszerelés, és elemózsia nélkül. Éjszakai portya is volt, amin többek között két előörs
cigarettagyújtással, meg edényzörgéssel működött, s az őket követő zömnek kellett a távolságot megbecsülni a sötét
erdőben. Hanem a cigarettát hamar gyújtotta meg a tettes, amitól aztán másnap szédeleghetett. Többször felkerestük zárt
menetben, ének és trombitaszóval az uszodát, ahol vízipólómeccseket rendeztünk a hideg vízben. Mert a parádi strand elég
hideg vizű volt.
Tábortüzet rendeztünk a Ciffra-istálló előtti ligetben, ahol cserkésztréfák, Bagossy Sanyoi népi tánca,
tárogatómuzsika szerepelt műsoron. Megelőzően a vasárnapi mise után a parádi templom előtt hírdettük meg az eseményt..
Elmeneteltünk a parádsasvári gyógyforráshoz, az jó kis túra volt. Meglátogatta kis küldöttségünk a pesti cserkészeknek a
strand területén rendezett tábortüzét. A közeli erdőket, hegyeket kisebb kirándulásokon, őrsönként kerestük fel. Nagy
élmény volt a recski ércbányában tett látogatásunk.
A két hét elteltével kissé szomorúan vonultunk a recski állomásra bevagonírozni.
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Állami Gimnázium - 1947-48.
A cserkészmozgalmat az iskolai év folyamán, 1948.tavaszán felszámolták, betiltották,
vagyona „ebek harmincadjára" jutott.
1947.XII.3.
EGYIK UTOLSÓ CSERKÉSZ LEVÉL:
Feladó: Barcsay László. Kisújszállás. Diákotthon.
Cím: Barcsay Anikó egy.hallgató. Debrecen. Lugosi u.4.
„…A jómultkoriban cserkész-teadélutánt rendeztünk a rajzteremben. Nem voltak sokan, de elég jól sikerült. Sok érdekes bohóságot,
mókát adtunk elő, úgy ahogy az már szokásos az ilyen teákon. Én például egy gombfoci meccset közvetítettem, a kis Pálfi meg Csitri 20
játszottak. Élvezte a vendégség. De persze sok és jobb dolgok is voltak. Azt hittem, hogy majd beszélni sem tudok az izgalomtól,, mint
első nyilvános fellépésem, de mikor felléptem, olyan nyugodt lettem, mintha egyedül lettem volna a két játékossal….”

1948.VI.14.
CSERKÉSZ- BÚCSÚ

2010.06.25.
EGY MÁSIK „UTOLSÓ” CSERKÉSZ LEVÉL:
Feladó: Tóth László 2600 VÁC Erzsébet u.12.
Cím: Dr.Barcsay László,1124 BUDAPEST,Bürök u.18.
„…Nagyon köszönöm, hogy reagáltál levelemre és hogy tájékoztattál a multbóli bányászásról. Megtaláltam az ősidei fényképek
közt néhány cserkész-fotót, amit kinagyíttattam. Boldogan küldöm el Neked, ha tudod használd fel. Bagossy Sanyival néha
találkozom Pesten a BME menzáján. Ezt is egy volt kiscserkészem Lévai Zoli rendezi (bocsánat egyetemi professzor úr). Erre az
öregdiák találkozóra mindig el tudok menni, dacára 87 évemnek jól is érzem magam a sok vén csibész között. Lévai Zolinak adtam
át évekkel ezelőtt azt az őrsi naplót, amiből most Te küldtél képet. Hálás köszönet érte. Személyes ismeretség nélkül is szeretettel
gondolok Rád és régi kiscserkészeimre! Bizony egyre fogyunk!…Tóth László István azaz Pitel”

20

Daróczy Sanyika
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A 203.sz.Bocskay cserkész csapat cserkészotthonai
A cserkészmunka első évtizedeiben rangos cserkészotthont bírt a csapat a földszinten, a
jobboldali folyosó végiben, a pedellus lakás fölött, a „személyzeti lépcső” közelében. A
háború után azonban mostoha sorsra jutottunk, az alagsorban kaptunk egy helyiséget. No de
sebaj, szépen berendeztük, díszítettük, jól éreztük magunkat benne, hiszen hacsak lehetett a
szabadban tartózkodtunk. Cserkészjáték, térképolvasás, egy kis foci a vásártéren, meg a
vályogvető gödrök környékén, pótolta a cserkészotthon mostohaságát. Aztán ismét jóra
fordult sorsunk, a földszinten, jobbra, a korábbi vendégszobát kaptuk meg. Egy néhány
számig itt jelent meg a Sas őrs faliújságja, a „SASTOLL”, majd a csapat „203-as HÍRADÓ”-ja.
Itt ért véget a hazai cserkészet a bolsevista diktatura alatt, A berendezés, felszerelés, íratok
mind odavesztek, csak az emlékeink maradtak meg.
DE HARMADSZOR IS ÚJRAKEZDTÜK.

Néhányan 1988-ban még újrakezdhettük - de másutt és másként. Mert a mi iskolánk, a
kisújszállási gimnázium, az egykori Alma Mater nemet mondott a cserkészetre.

A 203.SZ.BOCSKAY CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ GRAFIKONJA:
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MELLÉKLETEK
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Milyen legyen egy jó cserkész?
Jó arcszínű, ruganyos mozgású, mosolygós, tiszta tekintetű; látszik rajta, hogy sokat van a szabadban és rendben a lelke.
Amolyan „napsugár ember”. Edzett. Bőrig ázás, hófúvás nem árt neki, de vigyáz az egészségére, mert tudja, hogy az olyan érték,
amellyel elszámolni köteles. Szeret sportolni, de csak egészsége és edzése érdekében, és nem csúcseredmények vagy díjak kedvéért.
Jó étvággyal, válogatás nélkül eszik, mégsem „haspók”, nem falánk, és nem esik kétségbe, ha egy-két napig koplalnia kell. Vigyáz
külső megjelenésére, ruhájára, cipőjére, körmére, hajára, de nem hiú, és a nagytábor előtt a haját rövidebbre vágatja.
Fellépése szerény, de határozott: köszönésében, bemutatkozásában, tiszteletadásban tudatos, az illemszabályokkal
tisztában van. Feltétlenül optimista, de az észszerűség határain belül. Gumilabda természetű, minél jobban földhöz vágják, annál
nagyobbat ugrik, és ha kell, tud százszor is újrakezdeni.Jókedvű, vidám fickó, de sohasem bohóc, és mindig ízlésű. Igyekszik minden
tisztességes emberrel jóban lenni, mindenkihez kedves, szeretetreméltó, de nem keresi senki kegyeit, és nem töri magát mások
elismeréséért. Tudja, hogy a tiszta lelkiismeret a legszebb jutalom. Van benne vállalkozó kedv és egészséges üzleti szellem, élelmes,
de szigorúan a becsületesség határain belül. Van - még tanuló korában is - egy kis saját keresete (tanítás, segédmunka, külön
munka stb.)amiből tábori és egyéb különleges kiadásait fedezi. Becsüli a pénzt, de nem zsugori. Van kedvenc időtöltése, „hobby”-ja,
amiben kellően járatos (barkácsolás, fúrás-faragás, varrás, modellezés, szerelés, fényképezés stb.). Holmiját maga tartja rendben,
ügyeit pontosan adminisztrálja, esemény-és pénztárnaplót vezet a fontosabb eseményekről, nagyobb bevételeiről, kiadásairól. Nem
engedi, hogy kiszolgálják. Kellemes, hűséges, szolgálatkész és használható családtag, csapattag, munkatárs. Az iskolában tanáraival,
munkahelyén vezetőivel, őszintén jóban van, nem hízeleg, nem stréber. Ha nem is tiszta jeles, de jó tanuló, ha nem is élmunkás, a
legjobb munkások közé tartozik. Osztály-és munkatársainak jó pajtása, jó kollégája, segíteni mindig kész barátja. Cserkészies
fellépésével irányító szerepe van a közösség szellemének és hangulatának alakításában, a nagyszájú, értéktelen fickókkal
határozottan és bátran szembeszáll.
A magyaron kívül legalább egy élő nyelven kielégítően beszél, ír, olvas. Él benne a vágy tanulni, tapasztalni, haladni,
világot látni, új ismereteket szerezni. Ismerős a magyar (és némileg a külföldi) irodalomban, és okosan megválogatja olvasmányait.
Nem idegen tőle a komoly zene, a népművészet, az építészet, a képző-és iparművészet. Színházban, moziban, televízióban, rádióban
az igazi értékeket keresi, az értéktelenekre nem pocsékolja idejét. De azért a jó tánczenét, a jó krimit sem utasítja elvből. A
nevezetesebb múzeumokat , kiállításokat, műemlékeket nemcsak hírből, de személyesen is igyekszik megismerni. Ért a helyes
újságolvasáshoz, érdekli az ország és a világ sorsa. Helyes véleménye van nemzetünk és a világpolitika legfontosabb kérdéseiről.
Tud és mer önálló véleményt nyilvánítani és ezért helytállni. De mindig kész meghallgatni az ellentétes véleményeket is.. Tájékozott
a pályaválasztás nehéz feladatában, van bátorsága új ösvényt keresni, de nem azt választja, ahol a legtöbbet lehet keresni, hanem ahol
képességeit leginkább kamatoztathatja, ahol a legtöbbet használhat hazájának és embertársainak.
Társaságban is ügyesen forog, kellemes modoráért közkedveltségnek örvend; nemcsak a „terepen”, hanem a parketten is
helyesen tájékozódik. Jól táncol, nem csak ugra-bugrál, és nem őrül meg, ha vad zene-bonát hall. Tánc közben nemcsak partnerére,
hanem magára is figyel (önfegyelem). Ért néhány - nemcsak lötyögést, hanem ügyességet és erőt kívánó - népi tánchoz is. Ismer
vagy félszáz népdalt is és énekli, dúdolja, fütyörészi olykor azokat. Mindig „fel tudja dobni” és jó irányba terelni az összejöveteleket,
bulikat. Jó társaságban jól érzi magát, nem mutatja ki bajait. De a társadalmi életnél is jobban kedveli a jó portyázást,
akadályversenyt, vagy éjszakai túrát.
Nem dohányzik, nem iszik szeszesitalt, nem mintha bűnnek tartaná, de nincs rá szüksége, pénzét meg hasznosabb dolgokra
tudja költeni.
Vallásos akkor is, amikor az ahhoz való hűség nem divat vagy „nem egészen célszerű”. Mert tisztában van azzal, hogy hit
nélkül nem egész az ember, nem lehet igazi cserkész, nem lehet állhatatos.
Hazaszeretete nem merül ki szavakban, szavalatokban. Alapos honismerete a hazaszeretete alapja. Jól ismeri egész
Magyarország földrajzát, a határainkon túl élő magyarok helyzetét, életét. Személyesen ismeri, vagy törekszik megismerni hazánk
jellegzetes vidékét, nevezetesebb városát. Jól felhasználja az alkalmat más tájak lakóival és a falvak népeivel való ismerkedésre.
Hazánk történelme nem rideg évszámgyűjtemény számára, hanem őseinek és önmagának is élő valósága, melybe nemzete, családja
és az ő élete is beletartozik. Hazaszeretete munka és áldozat: a hazától nem kapni akar, hanem adni. Ismeri az ipar és mezőgazdaság
helyszíneit, munkahelyeit, műhelyeket és termőföldeket, az ott dolgozó munkások és parasztok igényeit, vágyait, bajait, örömeit, és
tudja, hogy örökösen mivel tartozik azoknak, akik érte is dolgoznak. Egész életében „készültségben” van, hogy ahol tud, segíthessen.
Cserkészmunkájában csapatának kedvelt, használható, vállalkozó szellemű tagja, aki lelkesen neveli és képzi önmagát. Ha
vezetői képességekkel is megáldotta a Teremtő, önzetlenül vállal vezetői munkát.Olyan egyéniség, aki megfelelő szakképzettséggel
bárhol, átlagon felül jól megállja a helyét. Ha pap lesz, ha munkás, ha katona, ha orvos, ha kereskedő, ha mérnök, ha paraszt, ha
tisztviselő, mindenütt a legjobbak közé kerül. Észre kell őt venni, mert más, több, jobb, mint a többiek. Valami ilyenfajta lény a
cserkészeszmény, „az emberebb ember, a magyarabb magyar”.
Nézz a tükörbe. Nagyon különbözöl még ettől? Ha van benned elég akarat, ilyenné kell nevelned magad. Ehhez kíván jó
munkát a cserkésztörvények és a fogadalom szellemében
Velősy Béla bá’ a régmúltból -1940 és Szentirmai Jóska bá” –1980. a közelmúltból
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A CSERKÉSZET TÖRTÉNETE
A cserkészmozgalmat Robert Baden-Powell
(1857-1941), a cserkészek körében Bi-Pi, angol
tábornok alapította. Katonai pályafutása alatt
figyelt fel a fiatal fiúk rendkívüli ügyességére,
lelkesedésére, megbízhatóságára, ha megfelelő
feladatokat kapnak, és hozzáértő vezetők
irányítják tevékenységüket. Felderítés, hírvivés,
anyagmozgatás,
élelmiszer
utánpótlás,
sebesültszállítás és ápolás terén páratlanul
megállták a helyüket. Bi-Pi maga sokoldalú
katona volt, lovassági tábornokként ment
nyugdíjba, de korábban rendkívül ügyes
hírszerző tiszt is volt, például az Adriai-tenger
osztrák-magyar haditengerészeti bázisait békés
lepkefogóként térképezte fel. Az elhárítás nem is
sejtette, hogy a barátságos, szöges cipős, hosszú botjával barangoló turista bonyolult
lepkeszárny-rajzai a kikötők, parti erődök helyrajzát tartalmazza. Nyugdíjba
vonulása után kizárólag a cserkészetnek szentelte életét és a világ főcserkésze lett.
Bi-Pi 1907-ben Brownsea szigetén kisérleti tábort szervezett, nem a mai,
hanem hagyományos értelemben vett sátortábort. A táborban, utcagyerektől grófi
csemetékig, minden társadalmi réteget képviselő 22 tagú csapat gyűlt össze. A tábor
tapasztalatai alapján megírta híres könyvét, a Scouting for boys-t. Ennek hatására és
alapján megindult világszerte a cserkészkedés.
A világ cserkészei 4 évente Jamboree-n (dzsemböri) találkoznak. 1920-ban
Londonban, 1924-ben Kopenhágában, 1929-ben Angliában Birkenheadban. 1933.
július 22 - augusztus 15.között a IV.Világjamboree-t Gödöllőn rendezték, 18 000
magyar és 54 ország 8 000 cserkésze részvételével. Bi-Pi, a világ főcserkésze , egy
hétig volt a tábor résztvevője.
Bi-Pi felesége, Olave St.Claer Soames alapította meg a leányok
cserkészmozgalmát. Első világtalálkozójukat Pax-Ting néven 1939-ben szintén
Gödöllőn rendezték, 25 országból 4900 leánycserkész részvételével.
Napjainkban, 2006-ban a világ cserkészeinek száma közel 31 millió.
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A CSERKÉSZET ALAPJAI

A cserkészet ö n k é n t e s , p o l i t i k a m e n t e s , v a l l á s e r k ö l c s i a l a p o k o n
á l l ó ifjúságnevelő mozgalom, melynek tagjai vállalják a gyerekek és fiatalok
életkorának megfelelő eszközökkel megvalósuló nevelést és önnevelést. Célja,
hogy a gyermekekből felelősségteljes, művelt, értelmes, döntésekre, önálló
gondolkodásra képes, lelkileg, szellemileg, testileg egészséges állampolgárok
váljanak. Az alapító szerint: „ a cserkészeket komoly jellemnevelés, egészséges
testedzés és gyakorlati ügyességfejlesztés útján által jó honpolgárokká nevelni, a
serdülő ifjúság különböző irányú igényeinek figyelembevételével”.
A cserkészet a rosszindulatú állítások ellenére n e m k a t o n a i s z e r v e z e t . A
célszerű egyenruha az összetartozást, a rendet tükröző megjelenést fejezi ki, a
természetben való játékra és munkára alkalmas színű és kialakítású. Minden
rendszerető, hasznos szervezet egyenruhát visel az egyházi szervezetektől a
vasutasokon át a „mazsorett”-ekig.
A cserkészet a l a p e l v e a
k ö t e l e s s é g t e l j e s í t é s . Három irányban van
kötelességünk, Isten, azaz kinek kinek hite szerinti más magas erkölcsi, szellemi
hatalom felé, a haza, azaz természetes és mesterséges környezetünk felé,
embertársaink, azaz iskola-és lakótársaink, településünk népessége, nemzetünk és
nagyobb közösségeink felé.
A cserkészet módszerei a c s e r k é s z f o g a d a l o m é s c s e r k é s z t ö r v é n y e k,
amelyek szerint élünk, a kisközösségi, hat-tíz főből álló ő r s i r e n d s z e r , a
cselekedve tanulás , a magyar kultúra ápolása, a tartalmas,
h a s z n o s ö s s z e j ö v e t e l e k , lehetőleg a szabad természetben.
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