
 
 

 
A Rákóczi SzAbAdSághARc  
Buda elfoglalása után, Magyarország nagy része 150 évig török 
uralom alatt állt. A törökök tovább terjeszkedését megállító Szent Liga 
csapataiban együtt harcoltak magyar katonák többek között az osztrák 
és német zsoldosokkal. A győzelem után a pozsonyi országgyűlésen a 
rendek elfogadták a Habsburgok örökös királyságát, az ország 
irányítása Bécs kezébe került. A magyar nemesek, akik kitüntették 
magukat a csatákban, birtokot, rangot kaptak a Habsburg császártól, 
míg mások elveszítették vagyonukat, vagy újabb adókat kellett 
fizetniük a háború fedezésére. Ez elégedetlenséget szított, ami több 
sikertelen lázadáshoz vezetett. Rákóczi felismerte, hogy egy sikeres 
felkeléshez egyesíteni kell a nemzetet és külföld megnyerésére is 
szükség van. XIV Lajos francia király támogatásával a szabadságharc 
eleinte jelentős sikereket aratott, amihez hozzájárult, hogy a 
Habsburgok több fronton is háborúztak, a franciákkal és később a 
spanyolokkal is.  Mikor az osztrákok megnyerték a franciák elleni 
háborút, az nemcsak azt jelenttette, hogy a Habsburgok több 
haderejüket tudták a felkelés leverésére fordítani, de a francia anyagi 
támogatásnak is végét jelentette. Mikor a Rákóczit támogató XIV 
Lajos meghalt, az oroszoktól pedig nem sikerült támogatást szerezni, a 
helyzet reménytelenné vált. Rákóczi kénytelen volt békés 
megegyezést javasolni. Szerencsére a császár a spanyol örökösödési 
háborúra koncentrált, ezért hajlandó volt kompromisszumra. 1711. 
április végén aláírták a szatmári békét, és a kurucok letették a fegyvert 
a majtényi síkon. A békeszerződés büntetlenséget adott a felkelőknek, 
helyreállította a nemesi jogokat és a rendi dualizmust. 
 
NApi kRóNikA 
Hosszas várakozás után ma végre megérkezett Rákóczi! Ünnepi 
lovasfogaton vonult be Sárospatak főterére ahol népe a világ 
leghosszabb zászlórúdjára felhúzott zászlajával várta! a közel 800 fős 
tömeg lelkes örömujjongásban tört ki, Rákóczi seregszemlét tart és 
büszkén minden város bemutatta harci felkészültségét. Válaszul a 
leghűségesebb generálisok Rákóczi-kitűntetésben részesültek. Az 
ujjongó városlakók élőképek alkotásával köszönték meg Rákóczi 
nagylelkűségét. Az ünnepi ruhába öltözött polgárok megformálták a 
“SÍK SÁNDOR PARK”, „JUBI 2015” és Rákóczi arcképét is, 
végezetül kibontották a nemzeti színű zászlót, és mindezt a magasból 
 

      

is megörökítették. Éppen befejeződtek az alkotások mikor hirtelen óriási zápor 
tört ki. De a jó hangulatot, lelkesedést még az eső sem tudta megtörni. 
 

   
 
Néhányan a sátrak védelmet kerestek, a többség viszont fittyet hányva az 
időre, népdalozásba és népi játékok játszásába kezdett a főtéren, míg az eső 
végül feladta és arrébb vonult. Győzött Rákóczi és a kurucok! 
Másnap megjelent egy labanc generális, hogy megadásra szólítsa fel a kuruc 
hadsereget, de azok ágyúlövésekkel válaszoltak a fenyegetésre. Vak Bottyán 
vezetésével elkezdődött a csata.  A Habsburg seregek a távoli erdő rejtekében 
lopakodtak közelebb a támadáshoz, míg a kurucok bátran vonultak velük 
szembe a csatatéren.  
 

 
 
Kemény küzdelem alakult ki, a füstfelhőben alig látták egymást a küzdő felek. 
De megismerni a kurucot kackiás bajszáról, a labancot meg fehér parókájáról, 
így a csata a túlerő ellenére a kurucok győzelmével végződött. A labancok 
elmenekültek vagy megadták magukat. A győzelem mámorában Esze Tamás 
úgy döntött, hogy megházasodik, erre mások is kedvet kaptak és nem egy, 
hanem hat esküvő volt. Rákóczi vendéglátásával óriási lagzit csaptak, 
mindenki táncra perdült.  
A kurucok győzelmének híre eljut a még kétkedő nemes urakhoz is, és úgy 
döntenek, ők is Rákóczi szolgálatába szegődnek. Így az esti tábortűznél 
felesküsznek a kuruc virtusokra és már együtt ötlik ki a jövő kuruc stratégiáját.  
A hűségeskü emlékéül Rákóczi Libertás emlékérmet adományozott az összes 
kurucnak. Vivát Rákóczi! Éljen a szabadság! 
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SzeRetetköR 
 
Pislogó tűz rőt fényében 
Állunk, kéz a kézben 
S dúdoljuk, hogy Isten 
Tudja mikor látunk megint ilyent. 
 
Fogd meg testvér, 
markold meg a kezem 
Erősen. 
Érezzem kemény ifjú izmaid 
Játékán, 
Véred lüktető ritmusán 
Szíved ütemét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(János bá) 
 
Jubi hiStóRiA  
Olyan ez mint egy osztálytalálkozó. Ezen a Jubi táboron jelen van az 
összes élő volt jubileumi táborparancsnok. Név szerint: 
 Fischer Viktor, 1985 
 Lendvai-Lintner Imre, 1995 
 ifj. Vajtay István, 2000 
 Szentkirályi Pál, 2005 
 ifj. Horváth Mihály, 2010 
 Szentkirályi Endre, 2015 
Köszönjük fáradságos munkájukat! 
Várjuk a következőt! 
 
A foNtoS SzolgálAt, Amit A legkeveSebbeN iSmeRNek 
A Jubitábor és vezetőképző táborok nem tudnának ilyen jól működni, 
ha a háttérben nem dolgozna egy csapat “mindenes” igazi cserkész 
módra keményen. Idén találóan “Ellátás” a nevük és Szentkirályi Pál a 
parancsnokuk. Ők fellelnek minden praktikus dologért, beszerzés, 
szállítás, javítás, szerelés, no és persze a park állapota. Lamperth 
Zoltán már 30 éve dolgozik a park fenntartásán, Lukács Tibivel és 
Kovács Gyurival nemcsak évek óta végzik a munkát, de tábor vagy 
nem tábor, általában télen-nyáron majdnem minden hónapban 
legalább egyszer eljönnek a Cserkészparkot rendben tartani. Mivel 
Jubitáborra készültünk, ez a csapat már másfél éve dolgozik azon, 
hogy minden rendben legyen. Legnagyobb problémájuk, hogy nincs 
elég nagy raktár, és legtöbb munkát a víz-ellátás (és persze a meleg 
víz ellátás) okozza. De mindezt szívesen teszik, közösségük példája 
nemcsak a jó munkának, de az örömteli barátságnak és jókedvnek is. 
Köszönjük, műszakosak! 
 

 

bAJuSzveRSeNy 
A tábori bajuszversenyt a Sárospatak altábor, Alsóvég raja nyerte. Gratulálunk! 
 
olvASóiNk ÍRták 
 
l10 epeRJeS 
Egy fergeteges élményekkel teli napot zártunk le. Többek közt reszt vettünk egy 
akadályversenyen a Letchworth Állami Park kies tájain, majd csobbantunk egy 
nagyot a letchworthi uszodában. A hazafelé vezető úton derűs hangulat 
uralkodott. Az esti tábortűz témája az volt: miért hordanak a labancok parókát? 
Eperjes, Nyitra, Trencsén és Kassa városa mókázott a tegnap esti tűznél 
megannyi frappáns és ötletes jelenettel színesítve azt.  (Köteles Agata, Csenky)   
 
l11 tReNcSéNy 
Portya (2015. aug.11.-2015.aug.12.) 
S.O.S. Elvittek a kincset! Oda futva az egész csapat a hang irányába, ami a kapu 
felől áradt, megtalálták a kapunk tetején a jajdokló Julit. Azt kiabálta, hogy a 
labancok elvitték a kincset, és meg kell találni, de mikor elmentek a labancok 
hátramaradt egy térkép. Azt a térképet használtuk a portyára. Minden őrsnek 
viszont más útvonalon kellett menni. Volt aki az erdőben négy mérföldet 
gyalogolt, volt aki ötöt, és volt aki hetet. Késő délután már mindenki megérkezett 
a barakkhoz és felvertünk egy hatalmas lean-to-t, és egy kicsit is. A nagyban 
aludtunk, és a kicsi volt a cucc sátor. 
Egy finom hot dog és egy szalonnázás után mindenki elfáradt és aludni készült. 
Viszont megjöttek a labancok, és megszereztük tőlük a kincset. Most már 
mindenki boldogan feküdt le. A következő nap épp hogy csak befaltuk a reggelit 
és mindent összepakoltunk, mert korán kellett indulnunk. Az egész L11-el 
mentünk az úton nagy kajás dobozokkal a kezünkben. Szerencsére időben értünk 
a célhoz.  
 
SáRoSpAtAk pRogRAmtöRzS 
Záróima: Szabadság és egység Istene! Gondviselő Atyánk! 
A hosszú hónapok izgalmát lassan fölváltja a megnyuvás. Csillagaink vezettek 
minden égtájról e cserkésztáborba; hajtott a kíváncsiság, a közös játék iránti 
vágy; az ének, a tánc, az alkotás öröme. Fiatal és régi emberekként érkeztünk a 
Jubileumi nagytáborba, és új cserkészekként, a szabadság hőseiként, Benned 
mélyebben hívőkként, a természetet alázatosabban tisztelőkként, embertársaink 
igazabb szolgáiként készülünk haza. 
Te, az örök formáló, és az egyetlen változatlan, mindenható, újra beteljesítetted 
reményünket: a játék szent és igaz lett! És minden gubanc és labanc ellenére 
győzedelmeskedett a szabadság eszméje, amelyre Rákóczi is vágyott; és előtte, 
és utána is oly sokszor, a magyar nemzet. Sokszínű találkozásainkban és örömteli 
együttlétünkben Rólad és az életről tanultunk. A természet lüktetésében pontosan 
éreztük a Te tökéletességedet. Soha nem látott cserkésztestvéreink derűs 
tekintetéből ismerősség sugárzott, és közös céljaink és értékeink mentén nap, 
mint nap magasba emelkedtünk, hogy tanuljunk szárnyalni, bízni, dolgozni és 
örülni emberi életünkben. 
Lassan minden kérdésünkre megjön a válasz, és majd ülünk az ünnepi csöndben, 
pörgetjük emlékképeinket, és nem vágyunk a hétköznapok megszokott rendjére. 
Jó lesz az a néhány pillanat, és az elköszönés zavara is... Mert sejtjeinkbe 
vésődött az élmény és a szent bizonyosság: nem vagyunk magunk, cserkészgond 
összeköt, míg fölszakad a köd. És amikor a távolság hosszabb lesz 
karnyújtásnyinál, akkor majd befelé tekintünk, és emlékeinkből erőt merítünk. A 
város esti zajában is felidézzük a tábortüzek csendes melegét; az álmos 
reggeleken a trombita szót; az otthon biztonságában a föld keménységét; és 
egyedülléteinkben sem leszünk sosem magányosak, hisz ide, a Jubitáborba 
kötnek a  távoli városok és földrészek drága, magyar cserkészei, akik ezer szállal 
szövik az emberség és magyarság hálóját, és már álmodják a következő nagy, 
közös kalandot... 
(Orbán Erika) 
 

  

Mert a tűznek vége, 
S holnap zárjuk a tábort. 
Az álomnak vége, 
S holnap újra járjuk a várost 
És por lesz, benzinbűz, 
Szürkeség, nyomor, 
S a hétköznapok  
Lusta ritmusa 
Lelkünkből a Törvényt. 
Az Álmot, a Hitet kioldhatja. 

Fogd meg Testvér, 
Markold meg a kezem 
Most, míg még együtt állunk, 
Szorítsd meg erősen, 
Hogy véred forró ritmusa 
Szívembe égesse örökre 
A Törvényt, az Álmot, 
Hogy meg ne törjem 
Mi köztünk van, a Hitet, 
Mindörökre. 
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