
 
 

  

 

RÁKÓCZI ImÁja:  
oRsZÁgunK KeResZtény megújulÁsÁéRt 

A Te kezedben van szívünk Uram.  
Döfd át szereteted nyilával. 
Gyújtsd⃰ fel a lomhákat, 
Vezesd vissza az eltévelyedetteket, 
Világítsd meg a vakokat, 
Lágyítsd meg hajthatatlanokat, 
Bátorítsd meg a habozókat,  
Tanítsd meg a tudatlanokat,  
Gyarapítsd bennünk a hitet. 
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,  
S újra és újra kérlek,  
Add, hogy szereteted gyarapodjék bennünk, 
Hogy ez az isteni láng 
Eméssze föl viszálykodásainkat! 
                                  ⃰ „buzdít” régiesen 
 II. Rákóczi Ferenc  
 
napI KRÓnIKa 

A városok lakóit tovább zaklatják az osztrák generális katonái az 
adóért. A városok panaszkodnak és a szenátusok egymás után úgy 
döntenek, hogy mégsem fizetnek adót. A labancok párviadalra hívják 
ki a városlakókat, de egymás után minden féle megmérettetésben 
felülkerekednek a kurucok és a labancok sorra elmenekülnek. 
Vasárnap hálát adtak a kurucok Isten segedelméért a katolikus Sajgó 
Szabolcs és Varga Zoltán atyák valamint Nt. Orbán Erika unitárius 
lelkésznő vezetésével a fenyő katedrálisban és a pavilonban. 
Később a városok tanácskozáson úgy döntöttek, hogy elviszik 
Rákóczinak a kincseket maguk. Fegyveres készítés után, igazi 
fegyveres gyakorlatokat is tartottak, vívás, lövés, ágyúzás, birkózást 
hogy egy jól kiképzett csapatként induljanak Rákóczihoz 
Lengyelországba. 
 

 

 
 

Fenyő KatedRÁlIs 
 
Karácsonyfának ültették, 
De gyertyát nem hordtak soha, 
Erdő lett a sok növedék, 
Lassan égbe nyúló csoda. 
Istentől díszes ajándék, 
Az ég csodáját mutatva 
Ott álltak csendes példakép 
De senki sem értve soha. 
  
Ádám Atya már az égből 
Figyeli a tábor szellemét. 
Nézem az egyenes fenyőt, 
Gondolatom vezetőjét, 
Érzem, most már tudom azt is, 
Erdőnk miért lett katedrális.  
(G. Jánosbá) 
 
 
a Konyha mottÓ: „ottÓ”  

„Jubileumi tábor ez nekünk is”- kezdi lelkesen történetét Ottó László, 
a konyhacsapat koridős tagja. „Idén lesz negyvenedszer, hogy az Ottó 
család vezeti a konyhát a nyári cserkésztáborban. Én 17 éves voltam, 
legkisebbik húgom pedig 8, amikor édesapánk, id. Ottó László és 
édesanyánk Ottó Edit először vezették az orenoi Jubileumi Nagytábor 
konyháját és bevonta az egész családot segíteni.”Sajnos azóta a szülők 
elhaláloztak, de a 6 Ottó testvér: Laci, Sanyi, Csaba, Edit, Mária és 
Tünde, valamint a 17 unoka továbbviszik a stafétabotot, s idén is 
legalább 15-en sürögnek-forognak a tűzhelyek körül. Igyekszünk 
magyaros ételeket főzni: gulyáslevest, paprikás krumplit, tésztákat. 
Ezen kívül az étel-allergiásokra is gondolnunk kell és az idén sok 
vendéget is várunk, nekik külön vendég-konyha is lesz. Sok 
készüléssel jár egy ekkora tábort ellátni, Novemberben volt az első 
gyűlés, azóta négyszer voltunk itt Fillmore-ban. Meddig csináljuk 
még? Lassan a mi gyerekeink kell átvegyék a munkát, de Ők is 
szívesen jönnek. Ez szinte egy családi találkozó, no és egy 
cserkésztábor még a konyhában is remek élmény!” 

 

 

I. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM  2015. AUGUSZTUS 10. 

Megjött egyszer Ádám Atya, 
Alkalmas helyet kutatva, 
Hirdetni isteni szavat 
Jézus testét, magát adva. 
Álltak a fenyők nyugodtan, 
Egyenes testük az égre, 
Isten otthonára mutatva, 
Az erdőt szent hellyé téve. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sajtÓIRoda 
 
Gulden Julianna 
Tarcsa Edit 
Glaser János 
Molnár Zsolt 
Ilnicky Gabriella 
Szakony Bandi 

i i k  k  

olvasÓInK ÍRtÁK 
 
l13/14 FeKetehalom  
Egy zászló belső élete 
Ott hagytak a cserkészek, az őrsöm, a családom.  
Most itt heverek a hidegben, várva az őrsöm visszatérését.  
Már láttam őzikét, mukit macit, 
De az őrsömet sehol sem lelem. 
Szomorúan fújja a szél lobogó hajamat, s a magányosság megeszi a 
reményemet. 
 
De hirtelen jön egy ember, vagy mégis csak angyal? 
Gondosan a meleg kezébe vesz, és szomorúan rám tekint. 
Odarak egy másik elveszett pajtás mellé. 
Nem beszélgetünk, csak sorsunkat várjuk.  
Újabb remény támad bennem, amikor felkap az angyal. 
Hirtelen ott vannak. 
Megérint a tekintetük.   
Látom a csodálkozást a szemükben, ami hamarosan örömmé válik.  
Gyöngéden kezükbe vesznek, teli szeretettel reám tekintenek. 
Végre megint a cserkészeknél vagyok, az őrsömnél, a családomnál.  
(Papagáj Örs L13/14) 
 
F10  Kassa 
Az utóbbi két nap nagyon izgalmas volt itt Kassán, sok fejlődéssel és 
érdekes programmal. Pénteken a Nemzetes Szenátus tagjai 
megtaláltak egy nagy kincset—Kassai Alabárdokat, amiket azóta 
mindenhová visznek magukkal  a város szenátorai, nagy büszkeséggel. 
Ezen felül, Kassa városa most nagyban épül. Erős kapunkról szépen 
lobog több nemzeti zászló, céheink építenek erős bástyákat, és 
városházunk add elegáns körülményt amelyen belül a Szenátus 
átbeszélheti városunk ügyeit. Még hozzá tegnap elkészült városunkban 
egy szauna és úszómedence, így boldogan hirdethetjük, hogy mától 
kezdve hivatalosan nyílik a Kassai Fürdő.  
 
F11 nyItRa 
Csütörtökön mindenki máskor érkezett meg, de a sátrak hamar 
felálltak. Délután már megvoltak az őrsi nevek, amire mindenki 
nagyon büszke: Ács, Kovács, Kőműves és Futár őrsök. A törzs a 
Hentes őrs. Újra támadtak ma a labancok, de Nyitra ellenállt és 
megvédtük magunkat. Az esti közös tábortűz fergeteges mulatság volt, 
amit egy éjszakai lázadó akadályverseny követett. Éjszaka a 
fáradtságtól kidőlt kurucaink bedőltek a hálózsákba. (Balázs Attila) 
 
F12 KésmÁRK 
Bözsi boci elveszett! 
Nagy a bánat a késmárki gulyánál, a tehenek sem akarnak legelni! 
Az összes bojtár fél napja mind Bözsi bocit keresi, a számadó, Laci 
gulyás is mindkét szemét vörösre sírta! 
Szerencsére  találkozott egy csoport cserkésszel akik Késmárk felé 
vándoroltak és ők segítettek megkeresni. 
Hálából Laci gulyás bemutatta őket Guttschmidt Zakariás késmárki 
bírónak aki megengedte nekik, letelepedhetnek a város szélén, 
kapjanak menedéket a labanc veszély elől. Cserében megígérték, jó 
adófizető kurucok lesznek. 
Mindenki boldog és jól járt, de a legboldogabb Bözsi boci, mert nem 
belőle lett a labanc sereg vacsorája. 
 

 

Tegnap este csúnya meglepetés érte frissen letelepedett késmárki 
polgárainkat! A város külterületeire rátörtek a labancok és prédáltak, 
pusztítottak!! Elvittek mindent, ami nem volt leszögezve.. 
Újonnan letelepedett polgáraink egy szál pendelyben kerestek 
menedéket városunk főterén, de ott sem voltak biztonságban az 
inzultusok elöl. Senki sem értette mit akartak a rabláson kívül, egyik 
polgár szerint az eszüket keresték, de lehet, hogy Esze Tamás kuruc 
ezres kapitányról volt szó. Ahogy azt az egyik késmárki polgár mondta, 
aki a főtéren egy szál alsóneműben dideregett: „...volt egy nyugodt 
percem...” 
Vigyázzatok emberek, nem lesz itt nyugalom, amíg a labancok a 
környéken vannak! 
 
F13/14 BesZteRCeBÁnya 
Papp Mihály lelkesen beindította a F13/14 táborban a bányát! Iszonyú 
sok a munkalehetőség Besztercebányán, jó a fizetés, komoly az ellátás, 
és a péntek esti labanc támadás alapján, izgalmas éjjelizést is garantál a 
vezetőség!  Szerencsésen sikertelenek voltak a labancok, de részben 
azért, mert a fele csapatjuk elveszett mire elértek Besztercebányára.  Ha 
ti is jöttök látogatni, erősen ajánljuk, hogy kulacsot, iránytűt, első 
segély dobozt, váltó zoknit, GPS-t, rádiót és két napra való eledellel 
jöjjetek, hogy az utat kibírjátok idáig.  Ha úgy érzed, hogy egy lány- 
táborban vesztél el, akkor biztosan jó irányban haladsz.  Sőt, ha azok 
után újra azt érzed, hogy egy másik lány táborban vesztél el, akkor is 
biztosan a jó úton vagy.   
Talán azt gondolja a kedves olvasó, hogy nem akarna egy bányász 
szintjére lemászni, de a mi bányászaink nem akármilyen munkások.  
Különböző mesterségekkel rendelkeznek, ezek közül Kötélverők, 
Puskaművesek, Mészégetők, Gyertyamártók, Olajütők, és Kárpitosok.  
Mesterségükön kívül pedig vitéz játékokkal erősödnek, és 
hagyományőrzéssel romantizálnak.  Alig várjuk az elkövetkezendő 
napokban, hogy milyen izgalmas program vár ránk.      
Dobai Brigadéros (Los Brigaderos) 
                 
F15 ungvÁR 
A fiú 15 tábor csütörtökön, az érkezés napján rögtön portyára indult. A 
szegénylegények Rákóczit mentek keresni. Másnap reggel Rákóczi 
küldötte látogatott el hozzánk az erdőbe és elmondta, hogy ne keressük 
tovább a fejedelmet, majd Ő megtalál minket, ha eljön az idő. Így 
hazatértünk Ungvárra és nekiláttunk a városunk felépítésének.  Este egy 
csapat labanc látogatott meg minket, Esze Tamást keresték, de mi 
ágyúval fogadtuk őket, így hamar elmenekültek. 

Pénteken elkezdtük a fegyvergyártást. Házilag készített, szénnel fűtött 
kohókban olvasztottunk alumíniumot, melyet speciális homok 
öntőformákba öntöttünk. Estére 56 büszke fokos tulajdonossal 
gazdagodott az altábor.  

Vasárnap a fiúk a 15+-os lányok vendégül látására készültek.  Több 
mint 10kg liszt felhasználásával kürtös kalácsot sütöttünk. A délutáni 
hagyományőrzés után a lányok a táborunkban maradtak, közösen 
főztünk hét tűz fölött hét kiváló minőségű paprikás krumplit. A napot 
közös tábortűzzel es zászlólevonással zártuk. 

vICCeK 
Tudtad-e hogy Ábrahám volt az első cserkész? Amikor felment a 
hegyre az Isten lenézett és megkérdezte „hát Izsák hol van?”   (L15+) 
 
Két ember jön le a hegyről: egy futva és egy medve. (L15+) 
 
Két lány eszik, az egyik megszólal:  
L1 De nézd már hogy eszel… mint egy állat. A másik csak vállat von.  
L1 Próbálj nőiesebben. 
L2 Nem vagyok én (me)nő 
L1 De  hogyan fogsz férjet keresni? 
L2 Neah… Kurucnak nem kell  
(Magyaródi Kati, Bata Anna) 
 
Rendőr kifogja az aranyhalat. 

- Rendőr, ha visszadobsz, teljesítem két kivánságodat! 
- De aranyhal, nem lehetne három? 

Na jó, mi legyen a másik kettő? (F12) 
 
 


