
 
 

  

Kedves olvasóink!  
Szeretettel üdvözlünk benneteket a Kuruc Krónikák első számával. A 

Krónikások, vagyis Jubitábor sajtóirodája igyekszünk betekintést nyújtani a 

tábor életébe azoknak, akik nem tudtak eljönni és azoknak is akik itt vannak 

ugyan, de szeretnék tudni mi történik a tábor többi részében. 

Mindenkinek kívánunk kellemes táborozást, jó munkát és jó olvasást! 

 

KÖSZÖNTŐ 
A világ különböző pontjain körülbelül háromezer külföldi magyar cserkész 

él és már öt éve izgatottan várja a Jubileumi Nagytábort. A "Jubitábor" több 

mint fél évszázada a Külföldi Magyar Cserkészszövetség tagjainak öt-

évenkénti nagy közös találkozója. A táborok kerettörténete a magyar 

történelem fontosabb eseményeihez fűződik, ezáltal hozzájárulva a 

résztvevő cserkészek történelem-ismeretének bővítéséhez. 

Idén táborunk II. Rákóczi Ferenc nevét viseli és a kuruc korban játszódik. 

A vezetők és a csapatok egész évben készültek, hogy a 21. században élő 

fiatalok meg tudják érteni a 18. század elején a Rákóczi felkelésen résztvevő 

kurucok életét. A történelmi ismereteken kívül a felkészülés része a 

cserkészek önállóságra nevelése is. Az otthon kényelmének elhagyása, a 

táborépítés, ismerkedés, új közösségekben élés, feladatok végrehajtása, 

mind olyan dolgok, amit meg kell tanulnunk. Tanulni legkönnyebben 

példák alapján lehet, s a kurucok talán a legjobb példák közé tartoznak, akik 

hajlandók voltak az életüket is feláldozni a haza, a magyarság, és 

embertársaikért. 

Ez alatt a tíz nap alatt ilyen kötelességtudatot gyakorlunk mi, játszó, 

énekelő, tréfáló 21. századbeli magyar cserkészek is, akik megfogadtuk a 

10 cserkésztörvényt és vállaljuk a vele járó feladatokat. 

Jó munkát kívánok! 

Szentkirályi Endre cscst. 

táborparancsnok 

 

 

 

Megnyitó Ünnepség 
2015. Augusztus 7-én du 6 órakor ünnepélyes zászlófelvonással hivatalosan 

is megnyílt a Jubitábor, Fillmore, NY-ban. A világ minden tájáról érkezett, 

több mint 700 cserkész 10 altáborba van beosztva, melyek a Rákóczi idők 

városainak nevét viselik. A városok címerével, zászlaival, indulójukat 

dalolva vonultak be az kuruc ruhás résztvevők ünnepélyesen a 

“Sárospataki” nagytérre.  

 

 

Gyönyörű napos időben versenyt daloltak az altáborok és büszkén figyelték 

hogyan emelkedik a magyar nemzeti színű lobogó Bercsényi Miklós 

emberei segítségével a német megszállás alatt álló város főterén a magasba.  

Igen ám, de a tökéletesnek induló eseményt az utolsó pillanatban váratlan 

zaj szakította meg. A Habsburg fővezér éppen arra vonult hadseregével, és 

nagyon gyorsan véget vetett az ünneplésnek.  

 

Levágták a magyar lobogót, helyette Habsburgot húztak fel és alaposan meg 

is fenyegették a sokaságot. Ezzel megelégedve a hadvezér tovább vonult, de 

hátrahagyott egy csapat katonát megfigyelőnek. 

 

Ekkor váratlanul szerzetesi álruhában megjelent Esze Tamás embereivel, 

rabul ejtették a Habsburg katonákat és még egy különleges új zászlót is 

hoztak az elkobzott lobogó helyére. 
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A meglepett Bercsényinek Esze Tamás elmesélte, hogy csapatával a 

környékbeli mocsárban rejtette el Rákóczi kincseit, de már nem tudja tovább 

vállalni a védelmét, ezért a városok segítségét kéri hozzá 

 
Bercsényi viszont csak akkor bízik a városok népében, ha azok 

felesküsznek a Thököly korából származó Kuruc Kódexben lejegyzett 

Kuruc virtusokra és alávetik magukat a kuruc katonai kiképzésnek, 

hogy Rákóczi seregében harcolhassanak. 

 
A városok erre büszkén fel is esküsznek, de Bercsényi aggódik, hogy 

még ez sem lesz elég a túlerőben levő labancok legyőzésére. A magyar 

nemesek ugyanis, akik igazi katonákkal rendelkeznek, maguk is a 

Habsburg udvarban nőttek fel és a németek oldalán harcolnak. Ha el 

akarják érni, hogy Rákóczi hazajöjjön és a felkelés élére álljon, a városi 

polgároknak meg kell győzniük a magyar nemességet, hogy ők is 

álljanak Rákóczi oldalára.  Vajon sikerül el? 

 

A KURUC VÍRTUSOK 

 

A kuruc nyílt és becsületes. 

A kuruc hűséges Istenhez és hazájához. 

A kuruc segít másokon.  

A kuruc a testvérét támogatja.  

A kuruc minél többet tud, annál szerényebb lesz.  

A kuruc becsben tartja a természetet. 

A kuruc nem hajlong, de megbecsüli a maga közül előbbre valókat. 

A kuruc merész, de egyszersmind bölcs.  

A kuruc nem pusztít, hanem alkot. 

A kuruc testben és lélekben tiszta. 

 

PÉNTEKEN ÜNNEPLÜNK  
 

Keresztényeknek péntek sokszor gyászünnep, mert hiszen Jézus pénteken 

halt meg. De most pénteken, nem csak az egész tábor, de a világ nagy része 

ünnepelhet, mert ezen a napon született Sajgó Szabolcs Atya. Ezen a napon 

Isten nagy ajándékot adott nekünk: Szabolcs Atyát, aki olyan sokszor eljött 

a cserkésztáborokra, hogy közelebb vezessen minket az Úrhoz.  

Köszönjük, Szabolcs Atya, és kérjük az Istent-Atyát, tartson meg 

boldogan, egészségesen még nagyon sok évig. 

 

A JUBI LELKI FÉNYEI ÉS MOSODÁJA  

Ismét megnyílt a Szent György kápolna. 7/24 alapon, a Nagyréten, a 

Vásártér mögött, a gyengélkedő mellett működik. Hétköznap 6.30-6.55 

között reggeli dicséretre van lehetőség. Szentmisére, istentiszteletre az 

altáborokban egyeztetett időben van lehetőség. A F12-ben pénteken este a 

tábortűz végén, a tűz mellett ünnepeltük a szentmisét. Az érdeklődők a 

Programtörzs faliújságján találnak további információt, illetve a lelki 

csoport vezetőjét (Fr. Sajgó Szabolcs SJ) keressék. A csoport tagjai még: 

Orbán Erika unitárius lelkész és Fr. Varga Zoltán SDB 

 

Hirdetések  
1. Szeretnél Te is Krónikás lenni? Itt a lehetőség! Várunk beszámolókat a 

táborba vezető utatok kalandjairól vagy érdekes történeteket 

csapatotokról, de mindenekelőtt a legjobb tábori és altábori eseményekről. 

Küldjetek beszámolókat, vicceket, képregényeket. Örökítsétek meg a 

legjobban sikerült kézműves alkotásokat, várunk meséket, filmeket, 

képeket, mindent, amit meg szeretnél örökíteni az utókor számára.  

2. Kérjük, hordjátok a nevetekkel ellátott kitűzőket. 

3. Üzemel a Cserkészbolt. 
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