






A csapatok vezetői utánpótlása az az őrsvetető jelöltek kiképzésével kezdődik Tavaly 9 cserkész végezte el a tanfolyamot Kecskeméten és 
Pécset. A másfél éves kiképzés ötszöri hosszúhétvégét és egy 11 napos tábort foglalt magában ellátással. 
 
 
A cserkészcsapat és az alapítvány internet állomásokat működtet. A kapcsolatot ADSL hálózattal biztosítjuk. Ennek havi költsége cc. 12000Ft. 
 
Mivel a csapat vezetői nagyrész vidéken tartózkodnak hét közben, az állandó napi kapcsolat fent tartása elengedhetetlen. Ezt mobil telefonon 
tudjuk biztosítani a leghatékonyabban. Havi költsége szintén cc. 12000Ft. 
 
Az alapítvány az OTP-nél vezetett bankszámlát, tranzakciónkénti értesítéssel. Dombor felületű, nemzetközi bankkártyát használunk, limitált kp 
felvételi megkötéssel. A számlavezetés havi költsége cc. 2000Ft, a kártya éves díja cc 15000Ft. 
 
A cserkészfoglalkozások népszerű-időtöltése a kézművességek használata. A 45 cserkész sok színes ceruzáz és krétát, lapokat, kartonokat 
fogyaszt. Szórólapjaink, plakátjaink színes nyomtatón készülnek, és rendesen fogyasztják a tintapatronokat. Fényképező gépeinkben, videó 
kamerában akkukat használunk, és DV kazettára vesznek fel. Így dokumentáljuk programjainkat 
 
A cserkészcsapatok létszámnak és beosztásnak megfelelően tagdíjat fizetnek a MCSSZ-nek. 2014-ben az éves tagdíj cserkészeknek 1800Ft/fő, 
tiszteknek 2400Ft/fő volt 
 
Nemzeti ünnepeinket a városi ünnepségeken tartjuk. Március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án elhelyezzük emlékműveinknél a 
cserkészek koszorúit. Halottak napján a csapat elhunytjainak sírjaihoz mécsest és koszorút viszünk a temetőbe. A Jankovichi búcsún és az Aradi 
13 emléknapján is koszorúzunk. 
 
Programjainkat (tábor, bál, portyák, stb), aktivitásainkat (futóverseny, teljesítménytúra) fényképpel és videó felvételekkel dokumentáljuk, és 
honlapunkon ezeket megjelenítjük.  A fényképezőgépünk több mint 10 éves volt és dadogott, ezért beszereztünk egy legújabb modellt. 

 

Cserkészbál 

Hagyományos cserkészbálunk 13. alkalommal rendeztük meg 03. 01-én a kultúrházban. A 148 főből 68 cserész jelent meg. 19 egyéni és 
csoportos jelmezes mutatkozott be. Sok készülődés, díszítés, tombolagyűjtés előzte meg az idei bált - de megérte a munka! 



 Nagyon szépen berendezett környezetben tarthattuk meg a farsang-farkán a bált. A zsűrinek nehéz feladata volt - így a jelmezesek közül többen 
a dobogó azonos fokát nyerték el. Egyéniben: a Zenebohóc vitte el a pálmát (Füleki Csongor).Csoportban: a Szüretelők (Holdviola és 
Macskamenta őrs) valamint a Karib-tenger kalózai ( Sas, Tavirózsa és Bika őrs)A jelmezesek után a Dió banda népi játék és néptánc tanítása 
fokozta a hangulatot.  

A képek és jelenléti ívek az alábbi címen megtekinthetők honlapunkon: 

https://plus.google.com/photos/110687064163374603024/albums/5980209675120402385 

 

Horgosi tanyázás 

A horgosi ( Vajdaság) 11. Nepumuki Szt. János cserkészcsapat május 1-4. ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Közös projekten  
támogatást nyertünk az EEM által kiírt pályázaton, így részt vehettünk a több mint 300 cserkészt felvonultató rendezvényen. Csapatunk 46 
cserkésze kelt útra. 

1. nap 
 
Május 1-én indultunk el a városi művelődési ház elől busszal reggel 8-órakor. Mindenki elfoglalta helyét a buszon majd kezdetét vette az 
előttünk álló öt órás út. A Magyar és a Szerb határon volt egy kis megállónk, hogy átvizsgálják a személyi igazolványok meglétét, amit a Gömbi 
nagy örömmel kísért. Szerbiába érve már nem olyan sok idő múlva meg is érkeztünk a Horgosi táborhelyre. Itt már több vajdasági magyar 
cserkésztesónk sok szeretettel várt minket, hogy felvonjuk a zászlót és megkezdődjön a tábor. A helyszínen egy takaros és elég modern ház áll 
amit pár évvel ezelőtt építettek.  

- Fotóalbum -  
A nagy udvaron sok növény és állat volt - így egy kecske kés egy öreg csacsi is. A muskátliban gazdag teraszban gyönyörködhetünk mikor azt a 
reggeli napsugarak bejárják. Miután a csomagokat lepakoltuk a szobákba és kipakoltunk megismerkedtünk a tanyával. Felhúztuk a túra 
bakancsunkat és átöltöztünk, elindultunk a busz felé ami a Szelevényi erdő közelébe vitt minket. Leszálltunk, majd a földes úton haladtunk 
tovább az erdő felé de útközben a hídon találkoztunk az erdésszel aki körbevezetett minket az erdőben. Bemutatta az erdő különlegességeit, 
növényeit, madarait. Elvezetett minket az erdőben lévő régi erdészházhoz, amit csak ők erdészek csárdának neveznek. Ott készítettek egy fotót a 
csapatról amin a Horgosi barátaink is rajta voltak. De ekkor hatalmas mennydörgések közepette utunkat hazafelé vettük. Eközben az ég ránk 
szakadt és így nem úsztuk meg a nagy zuhé nélkül a túrát. Csurom vizesen szálltunk fel a buszra aminek a buszsofőr is nagyon örült :) . 
Visszaérve levetettük a vizes ruháinkat és száraz ruhákra váltottuk őket, ezután munka következett. A Gepárd őrs a tábortűznek a helyét ásta, a 
Szarvas őrs pedig a fát pakolta és a tábortüzet rakta. Az idősebb fiúk elindították a májusfa projektjét. Az akció lezajlása után a lányok 



feldíszítették a fát és felállítottuk a kiásott gödörbe a májusfát. A munka után meg a megérdemelt vacsoránkat fogyasztottuk el ami bolognai 
spagetti volt. A vacsora után mindenki elvonult a fürdő mellékhelyiségbe ahol erős biztatásban volt részünk, hogy gyorsabban fürödjünk, slaggal 
hideg vízzel locsoltak minket, pedig már vége a húsvéti locsolásnak. Aki éppen nem fürdött az a focipályán csillogtatta meg tudását. A fürdés 
után a tábortűzhöz készülődtünk mivel minden őrsnek kellett előadást készíteni a kapott szavakból. A tábortűz főszervezője Csere Kálmán, 
támogatta és még mindig támogatja: Dénes Krisztián és Márton Sándor. A tábortűzi előadásoknál élvezetes és élmény teli pillanatokkal 
szembesülhettünk amelyeket az őrsök külön-külön mutattak be. Végezetül megalakítottuk a szeretet körét. Majd azután átvonultunk őrsönként a 
zászlóhoz és oktatási ''téglalapba'' álltunk. Zászlófelvonás után elfoglaltuk az alvóhelyeinket és élvezettel hallgattuk a Füleki Csongor által 
bemutatott szóló, trombita előadásban a szilenciumot. 
 

  Jó munkát!  
Horváth Regina, Tápi Bálint 

Horgos, 2014. 05. 01. 
 
2. nap 
 
Korán reggel fél 6-kor keltünk, mert pár ember a fiúknál és a lányoknál is egyaránt felkelt és ezzel együtt felkeltett mindenkit. Az ébresztő, amit 
Csongor szervírozott a trombitájával, fél 7- kor volt. Most elmaradt a reggeli torna, mert nem lett volna rá idő, ezért mindenki átöltözött ez idő 
alatt és felkészült a reggelire. A szolgálat ( a Csipkebogyó őrs) nagyon jó teljesítményt  nyújtott a teakészítésben és az előkészületekben. Ez után 
a reggeli következett, mindenki jól lakott a májkrémmel. Később hoztak még lekvárt és vajat, ebből maradt is másnapra. Ezután mindenki 
gyorsan elmosta edényét elrakta egynapos túrafelszerelését és indultunk is az egész napos eseményre. Először mikor kijöttünk a tanyáról, 
betonúton mentünk, utána áttértünk egy földes útra, ami bevezetett az erdőbe, de előtte még az út szélén lévő, múlt századból fennmaradt villát 
néztük meg, ami Bartók Béla nyaralóhelye volt 2 héten keresztül, amíg itt össze gyűjtötte a népdalokat. Azután a régi vasút állomás befalazott 
épületét néztük meg, ismét ismerkedő tempóban. Utána bementünk a Kamarási erdőbe, megnéztük a forrást, megtöltöttük kulacsainkat és 
csináltunk csoportképet, ezután gyorsan mindenkinek nyársat kellett keresni magának és mehettünk tovább. Utána indultunk tovább a túrára, 
hosszú út várt ránk, többek között közben megtekintettük a bagolyvárat, a gyógydombot és egy patak vize mellett haladtunk tovább. Lassan oda 
értünk a szállásra, ahol ebédeltünk és egy kis nézelődés után indultunk is haza, ámde már sokkal rövidebb úton. Amikor beértünk Horgosra 
bementünk a helyi cserkészotthon udvarára, ott elosztottak minket a horgosi cserkészekkel együtt vegyes csapatokba és indultunk kincset keresni, 
ámde előtte elmentünk fagyizni. Amikor végeztünk a kincskereséssel a busz bejött értünk a faluba, mert már alig álltunk a lábunkon. A tanyán 
vacsoráztunk és utána táncház következett két tánctanárral. Tanultunk új csárdást is. Ezután mindenki megfürdött, akire sor jutott az a 
zászlólevonás előtt, majd ezt követően levontuk a zászlót. A maradék ember is elment fürdeni és befeküdtünk aludni. Éjjel már jól aludt 
mindenki. 
 

Jó munkát! 
Mészáros Róza- Füleki Dávid 



2014. 05. 02.  
 
  
3. nap  
  
Reggel a lányok ismét fél 6-kor keltek, ugyanis megint felébredt valaki, aki szintén felkeltett a lányoknál mindenkit, ám a fiúk fél 7-ig 
aludtak,mint a bunda és csak az ismét Csongor által fújt reggeli trombitaszóra ébredtek fel. Reggeli torna ma sem volt, ezért zászlófelvonásig 
mindenki előkészítette csajkáját és felöltözött sport ruházatba. A zászlót Györe Andi vonta fel. A reggeli ma bőségesebb volt, mint tegnap, itt 
már nem kellett annyira sietnünk. A Szarvas őrs átvette a Csipkebogyó őrstől a szolgálatot, ezért már ők szolgáltak ki mindenkit és ők csinálták a 
mosogatóvizet. Reggeli után ismét mindenki elmosogatott maga után összerakta táskáját a felszerelésével együtt a sportnapra. Gyalog indultunk 
már az új pólónkba. A városba 15 perc alatt beértünk. Mikor minden cserkészcsapat megérkezett a sportnapra, közösen imádkoztunk és 
elosztottak minket a helyismereti versenyhez vegyes csapatokba. A verseny a faluban volt, ami 9 állomásból állt. A legtöbben egy óra alatt 
visszaértek. Eddig a focicsapatok már nagyban versenyeztek egymás ellen. Közben eljött az ebédidő, közben elkezdett esni, így mindenki fedett 
helyen ebédelt szűkösen. Az eső ellenére az Arany csapat megkezdte újabb játékát ellenfelével. Lassan indultak a métás játékok is. Az embereket 
nehéz volt kiválogatni, mivel még 2 focicsapat a Szaffi és a Gaal Gaston játszott. Elindult a métameccs, lelkes szurkolócsapat gyűlt össze a pálya 
szélén. A nagy felkészültségnek köszönhetően nagyon ügyesen játszott mindenki, azonban Kálmival történ egy kis baleset. Sanyi éppen az utolsó 
percben ütött volna, ám olyan nagy lendületet vett, hogy az ütő kirepült a kezéből egyenesen neki a Kálmi sípcsontjának, ami 5 percen belül be is 
lilult és még mostanáig se tud járni… Közben vége lett a meccsnek, eredményhirdetés következett. A bogláriak legnagyobb örömére mi nyertük 
meg a métameccset. Ezután mindenki ment haza, értünk ismét eljött a kék villám.  Amikor beértünk a tanyára vacsoráztunk és mindenki elment 
felkészülni a tábortűzre, ami a fiúk körletében volt megtartva a Csipkebogyó őrs által összerakott műsor szerint az eső miatt, ugyanis dél óta 
egyfolytában esett. A tábortűzön szokás szerint mindenki jól érezte magát, a zászlót Szabi vonta le, amíg a többiek a gangon vártál a még mindig 
szakadó eső miatt. Ezután azok az emberkék mentek fürdeni, akikre tábortűz előtt még nem jutott sor. Csongor esti trombitaszója után mindenki 
fáradtan ment el aludni. 

                                                                                Jó munkát! 
                                                   Bagi Friderika – Huszka Szabolcs 

2014. 05. 03. 
  

4. nap 
 
Vasárnap reggel 6:30-kor trombitaszóra, ami lenyűgözően szép volt Csongor előadásában. Ébresztés után mindenki szépen, rendben „élére” 
hajtva elpakolta a ruháit. Megjött a teherautó a csomagokért, amit Füleki Dávid és Csongi édesapja Füleki László vezetett. Felpakoltuk a 
cuccokat a gépjárműbe. Azután következett a reggeli zászlószertartás és reggeli ima Csobor Tünde vezetésével. A zászlófelvonáshoz a Himnusz 
első három versszakát énekeltük, a zászlót felvonta Füleki Dávid, mi pedig a teraszról figyeltük az eső miatt. Ezt követően reggeliztünk, abban a 
terembe, ahol a fiúk aludtak. Átlagosan mindenki 200g kenyeret, kb. 3 szelet szalámit, meghatározatlan mennyiségű vajat és lekvárt fogyasztott. 



Miután mindenki kényelmesen elfogyasztotta a reggelijét, őrsönként elmosogattunk a benti konyhában (nem mintha lett volna kinti, de máskor 
kint mosogattunk), így végleg összepakoltunk, mivel a csajkák is a hátizsákba kerültek. Érzékeny búcsút vettünk a házigazdáktól és a helytől, 
majd indultunk misére, de előtte megnéztük a kiállítást. A kiállításnak a horgosi önkéntes tűzoltó laktanya adott helyet, témája pedig a 11. 
Nepomuki Szent János cserkészcsapat fennállásának 20. évfordulója volt. Láthattuk a helyi csapat nagy múltú cserkészemlékeit. A fotópályázat 
miatt találtunk képeket a saját csapatunk archívumából. Fél óra után indultunk a templomba,a helyi atya elgondolkodtató, szép beszédet 
mondott,a misét egy apáca éneke tarkította. Sok gyerek vett rész a vasárnapi szentmisén, jó volt látni, hogy ennyien gondozzák hitüket. 
Elindultunk haza, de előtte elköszöntünk a horgosi cserkészcsapat vezetőitől. A határhoz érve várni kellett, mert a vámnál dolgozó alkalmazottak 
ebédszünetet folytattak megérkezésünk pillanatában. Miután kb. 1 óra várakozás után sikeresen átléptük a határt, még 1 óra utazás után 
megálltunk wc-re ahol sok külföldi turistával találkoztunk. Visszaszálltunk a buszra, ahol Timi kiosztotta az ebédünket. Fejenként mindenkinek 
egy csomag járt, amiben volt: 2 zsemle,1 májkrém,1 müzli szelet,1 alma és egy 2 dl-es gyümölcslé. A hazaút további részében Danika jóvoltából 
színes palettán népdalokat adtunk elő, ami megalapozta a hangulatot, ennek ellenére sokan elaludtak a fárasztó, de élményekkel dús hétvége után. 
Sikeresen megérkeztünk haza a hosszú út végével és 6-kor már mindenki otthon volt.  
  

  Jó munkát! 
                                                   Bagi Laura – Szabó Krisztián 

2014. 05. 04. 
  

Horgosi tanyázás  2014-05-01.-04. 
  
Május elsején reggel a Művelődési Ház udvarán álltunk készen a tanyázásra. Minden cserkész hátizsákkal a hátán várakozott a kavicsos 
felhajtón. A gyülekező hét órától fél nyolcig volt. Ám néhányan így is elkéstek. Voltak, akik aznap hozták a csomagjaikat. Miután leadtuk 
telefonjainkat és ellenőriztük, hogy megvannak-e igazolványaink beálltunk az oktatási négyszögbe. Sanyi bácsi mondott néhány szót a 
kirándulásról és tájékoztatta a szülőket a fontosabb információkról. Rövid búcsúzkodás és már mindenki a buszon foglalt helyet. Egy 
végtelennek tűnő buszozás után elértük a határt. Zoli elcsendesítette az összes utast és vártunk a határőrt. Mindent rendbe talált. A „Senki 
Földjére”kiérve ment a poénkodás. A Szerb határon is átkeltünk, bár volt egy pici bökkenő az egyik személyivel. A tanyához érve 
megebédeltünk (ki-ki a saját szendvicsét). A cuccainkat átvittük a szobáinkba, egy darabig a kérdésen is ment a vita. 
A Szelevényi erdőben egy kellemes sétát tettünk, egy erdész vezetésével, aki sokat mesélt nekünk az élővilágról. A visszaúton eleredt az eső, 
ezért a legtöbben futásnak eredtünk. Szerencse, hogy egy darabig a busz vitt minket, így nem áztunk meg még jobban. Vacsora után tábortűz 
köré ültünk. Kálmi vezetésével előadtuk a jeleneteinket, amihez öt szót kaptunk. Fáradtan, de véghezvittük a zászlólevonást, aztán érdekes 
módon teli energiával vonultunk vissza a szobánkba.  A decibeleket számolgatva pedig lassan álomba merültünk. Másnap már fél hatkor talpon 
voltunk (legalábbis a lányok) Frida, Laura, Róza és még pár ember nagy elkeseredésére… Hosszú és nehéz túra várt ránk. Ezért a lehető 
legkorábban indultunk el. Megszemléltük azt a házat, ahol Bartók Béla vendégeskedett anno 1906-ban. Meséltek nekünk a helyi vasútállomásról 
is. A hajdani parkerdőhöz közeledve csatlakozott hozzánk egy magyartanár, aki az erdőről és a villákról is tett említést. A kútnál feltöltöttük 
üvegeinket és vágtunk nyársnak valót a sütögetéshez. Megnéztük a régi lovagvár maradványait, amiről kiderült, hogy fel sem épült. 



Elbúcsúztunk idegenvezetőnktől, a mező felé vettük az irányt. Kifogtunk egy rövid záport, de nem volt vészes. Az óriási pocsolyákat kerülgetve 
haladtunk előre. Akadtak bátrabbak, akik a sáron keresztül mentek. Közülük néhányan leestek, de a Peti egyenesen belefutott a vízbe. Később 
pedig két lépés után eltanyált, úgy, hogy a táskája ki se látszott a koszból. Szerencse, hogy ezt az emlékezetes pillanatot Máté megörökítette… ki 
tudja, lehet YouTubeon találkozunk majd vele. Vagy egy órán keresztül gyalogoltunk, amikor elértünk arra a pontra, hogy nem tudtuk merre 
tovább.  Végülis azon az úton indultunk el, ami úgy tűnt a főút felé vezet. Hosszú ideig baktattunk az újabb sáros ösvényen, amikor elértük az 
árokpartot meg egy búzatáblát. Tovább haladtunk, míg végre valahára elértük a Tandari tanyát, ami egy horgásztavat, éttermet és házikókat 
foglalt magába. Az ebédünket magunk készítettük el, ami sült szalonna és kolbász képzett kenyérrel körítve. 
Utána egy kicsit pihentünk, fagyiztunk és körül néztünk a tanyán. Majd újabb gyaloglás következett szerencsére rövidebb verzióban és 
betonúton. Bár ez is lábszaggató, fejfájás okozó túra volt, de azért besántikáltunk a városba. Ott pedig a horgosiakkal közösen egy vetélkedőn 
vettünk részt, amin sok-sok népi játékot játszottunk és fabatkákat gyűjthettünk az extra feladatokért. Ezután (már busszal) visszamentünk a 
tanyára és kezdetét vette a táncház. Szerencsére a tanáraink nem készítettek ki minket, és figyelembe vették a napunkat és nem dolgoztattak meg 
minket nagyon. Majd vacsiztunk és fáradtan hullottunk az ágyba. Másnap egész nap a sportnapon voltunk, volt, aki métázott, volt aki focizott, és 
volt aki a városismereti vetélkedőn vett részt. Utóbbi úgy működött, hogy számozással szétosztottak minket vegyes csoportokba. Mindenki 
kapott térképet rajta beszámozott helyszínekkel, amiket meg kellett keresni a városba, majd válaszolni az adott kérdésére. Délig kellett visszaérni 
a kiindulópontra, ahova be is ért mindenki. Szerencsénk volt, mert az eső fél egy körül eredt el, így be tudtunk húzódni egy sátor alá és nem a 
verseny közben a városban kapott el a zápor. Kaptunk ebédet, aztán vártuk, hogy elálljon az eső. Amikor végre valahára kisütött a nap 
folytatódtak a versenyek. A futóméta elmaradt a veszélye miatt, mert vizes fűben nem valami jó játszani. Helyette várméta került megrendezésre. 
A Mátéék hosszú agyalás után kiválasztották a játékosokat. Közülük egy-egy forduló után le is cseréltek néhányat. A szabályok különböztek a 
mieinktől, de megszoktuk őket és beleadtunk minden tőlünk telhetőt. Bár a hirtelen eleredő esőben kicsivel nehezebb volt és néhányan meg is 
fáztak. Ennek meg is lett a gyümölcse. Egy kivételével az összes meccset megnyertük, bár így kérdéses volt a valódi győzelmünk. Az 
eredményhirdetés a betonos pályán történt, ahol kihirdették a fotópályázat eredményeit és a rovásíró és a mesemondó első három helyezettjét. 
Fociban szereztünk egy 2. és egy 3. helyezést a kisebb korosztályban. A métabajnokság első helyét pedig elhoztuk. Visszafelé már busszal 
mentünk, mert csúszás is volt a zápor miatt és időre vissza kellett érnünk a vacsorára. A latyak miatt elmaradt a tábortűz. Viszont a fiú részleggel 
tartottunk egyet pótlólag gyertyafénnyel világítottunk, ahol minden őrsnek kellet találnia egy játékot és az levezetniük. Hullafáradtan zuhantunk a 
hálózsákjainkra és alig vártuk a megérdemelt pihenőnket. 
Reggel pakolással kezdtük a napot. Feldobáltuk a poggyászainkat az autóra, amit Dávid és Csongi apukája vezetett. A változatosság kedvéért 
aznap is eleredt az eső. Étkezés után felszálltunk a „Kék villámra” és „elszáguldottunk” a templomig, ahol végigültünk egy misét. Sajnos a határt 
nem léptük át valami gyorsam, mert ebédszünetben érkeztünk. Várnunk kellet. Körülbelül egy óra hossza után átértünk a magyar határon is és 
végre a célegyenesbe kerültünk. Megálltunk egy pihenőhelyen és sokan elmentek a mosdóba, ahol a goromba külföldi turisták várakoztak. 
Néhányan még rá is gyújtottak, ezért a levegő még jobb lett :D . Egy idő után a társaságuk végre feloldódott (mámint az a része, amelyik nem 
aludt). Az úti csomagjaink elfogyasztása után vígan daloltunk. Még a Lauráék beszámolójába is belesegítettünk páran, leginkább a 
figyelmünkkel. Ezen is jót röhögtünk, főleg Lala többszörösen összetett, mély gondolatokat tartalmazó mondatain. Csak úgy repült az idő és arra 
kaptuk fel a fejünket, hogy már majdnem haza is értünk. Az autópályáról lehajtva Máté vezénylésével üdvözöltük Boglárt, számos épületét és 
utcáját. Kiabálva-énekelve hajtottunk be az ebédlőhöz és siettünk a szüleinkhez. Lepakoltunk a teherautóról. Utána szétszéledtünk. Mindenki arra 



ment, amerre lakott. Ez a kirándulás élményekben gazdag volt. Lehet, hogy akkor nem így gondoltunk a dolgokra, de visszatekintve mindennek 
megvolt a maga szerepe. Az eltévedésnek a túra alatt, Kálmi balesete, amit a Sanyi okozott. Ezek mind feledhetetlenné teszik ezt a néhány napot, 
még ha nem is mindig jó dolgok voltak. De garantálják, hogy még eszükbe fog jutni.                                                             

JM! Kiss Antónia Véda 

Képek a neten az alábbi címen: 

https://plus.google.com/photos/110687064163374603024/albums/6010613687708218417 

 

Csapat nagytábor Kaszó pusztán 

Cserkészcsapatunk 11 napos nagytáborban vett részt A Somogy megyei  kaszói erdőrengetegben, ami hazánk legnagyobb összefüggő erdősége. 

A 23. nagytáborunkban 54 cserkész vett részt.  Egy-egy napról 1-1 őrs az alábbiakban számol be. 
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Képek és videók megtekinthetők: 
http://portal.622gg.hu/online/index.php?option=com_content&view=article&id=469:csapatta
bor-20140704-14-kaszo 

 

Kishegyesi jubileumi  tábor 

A vajdasági Kishegyes mellett rendeztél a tartományi magyar cserkészszövetség jubileumi 
nagytáborát, amire meghívták a kárpát -medencei csapatok egy - egy különítményét. 
Hazánkat csapatunk képviselte 20 fővel. 

Jubileumi Nagytábor 2014,  
Kishegyes (Welker tanya), Délvidék 

 
Vajdasági Magyar Cserkészszövetség augusztus 5. és 13. között szervezte jubileumi 

nagytáborát. Huszonöt éve éledt újjá a vajdasági Muzslyán újra a délvidéki 
cserkészmozgalom. Az eltelt negyed évszázad alatt a cserkészet számos vajdasági helységbe 
eljutott, többek között  Kishegyesre is, arra a településre, amely az idei évben a nagytábor 
helyszínéül szolgál.  

A település mellett található Welker-tanya egy igazi alföldi ritkaság. A szántóföldek 
között megbúvó tanyavilág, erdők-mezők és kis tavak tartalmas cserkészprogramokhoz 
nyújtanak ideális helyszínt.  

A tábor keretmeséje a Délvidék újratelepítése volt, amely a XVIII. században zajlott 
le. Károly király kezdeményezte a török által megtépázott délvidék betelepítését, amelynek 
következtében számos népcsoport érkezett ide és a kulturájával színesebbé tette az akkori 
Bácskát és Bánságot. Mária Terézia királynő számos kiváltságot adományozott az itt 
élőknek., az ő uralkodása idején szaporodtak meg a magyar falvak és érkeztek a tehetősebb 
magyar kereskedők családjai az újra felemelkedő magyar városokba.  

A tábor keretein belül került megrendezésre a szövetségi kiscserkész tanyázás is, 
augusztus 8. és 13. között. 

 
 
Program: 
 
A jubileumi tábor résztvevői meglátogatták Vajdaság legszebb városait. Buszos 

kirándulásokat szerveztünk:  
• Nagybecskerekre, ahol Králik Lászlónak köszönhetően útját vette a cserkészet, 
• Szabadkára, az alföldi szecesszió fővárosába, 
• Palicsra, az Osztrák-Magyar Monarchiabeli üdülőhelyére, 
• Újvidékre , a délvidék legnagyobb Duna menti városába, 
• Zentára, ahol Savoyai Jenő győztes csatával megpecsételte a török sorsát, 
• Péterváradra, Európa legmodernebb erődítményébe, 
• Karlócára, ahol a török elismerte, hogy ezen a területen nincs keresni valója, 
• Aracsra, az Árpád-kori romtemplomba,  
• és Zombor városába, amit Mária Terézia 1749-ben szabad városi címmel tüntetett ki. 

 
A kevésbé történelemkedvelők is megtalálhatták a helyüket a táborban. Számos 

sporttevékenység, színes kézműves foglalkozások, gasztroudvar, középkori falu, táncház és 



sok más érdekes és izgalmas program várt a résztvevőket. A túrakedvelőknek alkalmuk volt a 
cipőkoptatáshoz is a Krivaja (Bács-ér) patak mellett Bajsán keresztül a bácstopolyai tóig, ahol 
a túrát csónakkal és kenuval folytatták. 
 

Az alföldi éjszaka és a tiszta égbolt jó lehetőséggel szolgált a csillagászat kedvelőinek. 
Akik ezt kihagyták, azoknak még mindig ott volt a lehetőség a teaházban egy-egy előadást 
meghallgatni, vagy a fiatalabbakkal éjszakai bújócskán részt venni. 
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