
 
 

  

 
EszE Tamás Kuruc Brigadéros 
 
Esze Tamás 1666-ban született Tarpán, jobbágyi családba.  A 
Rákóczi-szabadságharcot előkészítő hegyaljai felkelés egyik fő 
szervezője, amiért fogságba is került. Szabadon bocsájtása után egy 
ideig só kereskedéssel tartotta el a családját, majd miután a 
Habsburgok elkobozták mindenét, bujdosóvá vált. 
1702-ben beállt toborzónak, a Habsburg uralom megdöntésére 
szervezkedett. Később követségbe ment Lengyelországba II. Rákóczi 
Ferencet kérni, vegye át a felkelők vezetését. Rákóczi őt nevezte ki a 
szerveződő kuruc hadsereg első ezredesévé és vele küldte haza breznai 
kiáltványát és a toborzó zászlókat. 
Esze Tamás haláláig a kuruc hadsereg tevékeny ezredese volt. Kuruc 
„Talpasaival” (gyalogos) részt vett Kálló, Szatmár, Tokaj ostromában, 
Kassa védelmében és harcolt a felvidéken és Erdélyben is (1703–
1704). 
Rákóczi igen megbecsülte, felszabadította a jobbágysorból, 1707– ben 
brigadérossá léptette elő, 1708 .márciusában nemességet 
adományozott neki. Szülőfaluja, Tarpa pedig hajdúvárosi kiváltságot 
nyert. Esze Tamás 1708–ban halt meg, de Rákóczi ekkor sem 
feledkezett meg egyik első hívéről: hajdúit saját udvari palotásai közé 
osztotta be, akik az 1708-as trencséni csatában kitüntették magukat. 
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Napi KróNiKa 

Esze és Bercsényi üzenetet kapnak, hogy Rákóczi elkezdte a hadsereg 
szervezését, de több emberre van szüksége, ezért úgy dönt, hogy 
szervez egy sereget a városi lakosságból. Toborzókat küld a szélrózsa 
minden irányába, hogy meggyőzzék a még kétkedőket, csatlakozzanak 
Rákóczi seregéhez.  Közben megjön egy labanc katona egy fehér 
zászlóval, utolsó lehetőséget adjon a városoknak, hogy megadják 
magukat. De városok szenátusa úgy dönt, nem adják meg magukat és 
megkezdődik a szabadságharc (számháború). Közben Bercsényi 
Miklós szeretné elkapni a két testvért, Veres Lacit és Pistát, akikről 
úgy gondolja, ellopták a Rákóczi kincsnek egy részét és talán át is 
álltak és labancokhoz harcolni. Ezért megkéri a város lakosságát, hogy 
4 irányba induljanak keresni őket. Az otthon maradtaknak is van 
feladata, kiderül, hogy Rákóczi levelei labanc kezekbe kerülnek, mert 
van egy áruló a kuruc nemesek között. Állítólag a sárospataki 
vásártéren járt ez az áruló, nyomokat hagyott maga után. Bercsényi 
hívatja a városbelieket, hogy segítsék kideríteni, hogy ki is lehet az. 

 
 

TáBori Egészségügy 
 

Jaj elestem! Megtörténik néha, hogy az ember egyik lába összeakad a 
másikkal.., velem legalábbis most másodszor fordult elő, így el is mentem a 
gyengélkedőre. Mintha a mi kis városi kórházunkba érkeztem volna, az ajtó 
előtti verandán egy adminisztrátor fogadott, és pillanatokon belül elővarázsolta 
az egészségügyi lapomat.  De jó hogy kitöltöttem! Egy ápolónő megkérdezte a 
panaszaimat, és már át is küldött az ügyeletes orvoshoz. Szatmári Éva, aki 
éppen csak megérkezett a táborba, máris odasiet és kedvesen átveszi az 
ellátásomat. Nagy a nyüzsgés, pont most porciózzák a déli gyógyszereket, na 
és van egy gyerek is torokfájással. Így kiszorulunk a pici egészségügyi 
barakkból a szomszédban felállított váró sátorba, majd a jurtából rögtönzött 
pótkórterembe vezet, ahol katonai hordágyra ültetetve megvizsgál és eljegeli a 
könyököm. Reméljük nem súlyos!  
Közben Filó Gábor, a KMCSSZ egészségügyi vezetőtisztje, a tábori 
gyengélkedő vezetője (mellékállásban tábori ébresztő trombitás) is bekukkant, 
megkérem, beszéljen a tábori egészségügy helyzetéről. Nagyon jó kis csapat 
gyűlt össze, mondja büszkén, van általános orvos, belgyógyász, 
gyerekgyógyász, fogorvos és szemész, vannak hivatásos ápolónők és 
segítőkész adminisztrátorok is. Ezen kívül az altáborokban is van néhány 
képzett orvos és ápoló. A gond csak az, hogy kevesen tudják vállalni, hogy az 
egész tábor idejére maradjanak, így sok a forgás. Pedig ez a Jubitábor, aminek 
hírneve van. Az évenkénti rendszeres VK-ra vagy az Iskolatáborra még 
nehezebb személyzetet toborozni. Jómagam 33 éve csinálom, és van még 
néhány rendszeresen visszajáró lélek, de jó lenne a fiatalokból utánpótlást 
találni.  
Az egészségügyi barakot a Magyar Orvos Társaság adományából építettük 
1983-ban. Azóta igen csak felújításra szorulna, meg ki is nőttük már. A 
felszerelés is adományokból van, de itt kell olyan is ami máshol nem, például 
a tábori távbeszélő rendszert (walkie-talkie) mert itt nem nagyon van vétel a 
mobil telefonokon, legutóbb pedig szirénákat vettünk riadónak. Az apróbb 
felszerelési tárgyakat, kötszert, stb rendszeresen a személyzet adományozza, 
én adományoztam egy AED-t, de a tábor területe igen nagy, jó lenne  még egy. 
Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek az adományokért, akár idővel, 
anyaggal vagy anyagiakkal tudnak hozzájárulni a tábor biztonságos 
üzemeltetéséhez. Jó célt szolgálnak ezek az adományok, magam is 
tanúsíthatom. 3 nappal sérülésem után újra tudom gépelni a tábori újságot, 
köszönet az EÜ barakk dolgozóinak!   
 

Aki szeretne hozzájárulni, kérjük jelentkezzen: medical@kmcssz.org 
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olvasóiNK ÍrTáK 

l10 EpErjEs  
Sok élmény és móka vár, kacagás, 
Zuhogó esőben a dalunk messze száll. 
Ők azok az eperjesi kuruc lányok, 
Kik nem félnek a labancok dárdájától (Köteles Agáta) 

l11 TrENcséN 
Már csak egy hét van hátra! Sok érdekeset csináltunk ma. Úgy 
kezdődött, hogy nagy nehezen fel kellett kelni es megcsinálni a reggeli 
tornát. Azután felöltöztünk és elmentünk misére vagy istentiszteletre. 
Miután visszajöttünk, egy jót piknikeztünk a fiú 10-es altáborral. De 
rögtön miután elmentek a fiuk, a labancok ránk csaptak de sok 
fáradozás után nyertünk. Miután elmentek a labancok, meg kellett 
csinálni a vacsorát, ami gulyás volt. Mindenki azt gondolta, hogy 
őrsben kell főzni, de végülis három csapatot csináltak a vezetők és 
hozzáfogtunk. Kellett fát szedni, krumplit pucolni, hagymát, répát és 
paprikát vágni és azután megfőzni ezeket. Nagyon élvezetes volt a 
főzés. Sokáig tartott, amíg a kaja elkészült, de addig is gyakoroltuk a 
tábortűzi számot. Amikor kész lett a kaja, akkor a vezetők 
megkóstolták az összes gulyást.  Kiválasztották a legjobb levest és a 
nyerteseknek elmosogatták az összes edényüket. Az egyik csapat 
tagunknak a csapatja nyert.  A nap végén, a leány 10 altábor jött 
vendégségbe a tábortüzünkre, és sokat énekeltünk és mulattunk. Aztán 
őrséget kellett állni es hallottuk a nagyok táncolását. És zzzzzzz…… 
Szilvi, Gabi, Anci, Fani (Nyomdász órs) 
 
l12 muNKács 
Örömmel tudatom, hogy a tegnapi nap folyamán ismét visszavertük a 
labancokat. Lányaink, asszonyaink ezt megünnepelték finom 
gulyáslevessel, amit bográcsban készítettek el. Este pedig a késmárki 
legényekkel egy tábortűz mellett búcsúztattuk el a napot.  
Továbbra is kitartunk, Munkács vára még áll, állt és állni fog! 

l13/14 FEKETEhalom 
Őrs bemutató: Honnan jöttetek, s mi érdekes rólatok? 
Feketemedve őrs: Bostonból és Erdélyből vagyunk. A bostoni Sziget 
táborban teafőzés alatt, éppen mielőtt készen volt a tea, telerúgta 
homokkal az egyik őrsi tag. 
Hóvirág őrs: Szeretjük a poutine- t, és az őrsben otthon érezzük 
magunkat amíg eszünk. 
Tulipán őrs: Sarasota, Fl, Torontó, Canada. Nagyon örültünk mikor 
megmondták hogy lesz még egy tagunk. 
Jégmadár őrs: New York. Egyszer akadályversenyen elvesztünk az 
erdőben, hét órán keresztül. 
Napraforgó őrs: Los Angeles, Buffalo, Chicago és Connecticut. 
Majdnem mindenki más városból jött. 
Papagáj őrs: München. A mi őrsünk már kiscserkész korunk óta 
ismeri egymást. Együtt már több KÖKI t (kiscserkész akadályverseny) 
meg AKIt nyertünk. Mindig (vagyis legtöbbször jókedvűek és 
motiváltak vagyunk, és mindig segítünk másoknak, ha tudunk. 
Összetartóak vagyunk. Kedvenc játékunk a Méta. 
Fényes Csillag őrs: 4.sz Bátori Cs. Washington DC. Egyikünk sem él 
Washington DC-ben, hanem Virginiában és Marylandben élünk. 
Turul őrs: Mi igazából turulmadarak vagyunk, csak a Jubitábor 
alkalmából felöltöztünk, mint emberek. 
 
F11 NyiTra  
Szeretnél égig érő kapukat építeni? 
Szeretnél vizes lufi csatázni, de nincs hol? 
Gyere el a F11-es altáborba! 
Bátor harcunkkal es szívből jövő csatakiáltással ismét kiűztük a lajhár 
labancokat a táborhelyünkről, es este a F10-es altáborral együtt jókat 
nevettünk a tábortűznél a labanc együgyűségről.  Vivát Rákóczi, vivát 
Nyitra! 
(Balázs Attila, Szepsi) 
 

 

 

l15+ érsEKújvár  
Az érsekújvári lányokat vacsorára hívták meg a fiúk, de arra nem 
számítottak, hogy UKELELE kísérettel búcsúznak majd tőlük a lányok. 
István a király rock operából az „Oly távol vagy tőlem” című dal 
nyomán: 
Ó nagy fiúk, köszönjük a váratlan vendéglátást. 
Oly annyira meglepődtünk, ránk tört a sírva fakadás. 
Mondd mennyit ér a lányoknak a társasága? 
Mondd, mennyit sírnátok, ha nem jönnénk vacsorára? 
Ref: 
Oly távol vagy tőlem, de mégis közel 
Nem értettek minket, s nem engedtek el. 
Oly távol vagy tőlem, de mégis közel 
Ti bámultok, mi érzünk, de kit érdekel.  
 
Rejtvény 
Érsekújvár számokban. Találd ki mit jelentenek a számok: 

1  59  A  budi 

2  10  B  törzsi létszám 

3  35  C  méter magas a zászlórúd 

4  5  D  százalék repetázik a reggelinél 

5  13  E  lányok az altáborban 

6  11  F  őrsből áll a L15 + 
Santucci Lizi  

F12 KésmárK 
Köszönet a névtelen tolvajoknak! 
Szombat este, a nagy tábortűz közben, kurucnak álcázott árulók 
bűncselekményt követtek el Késmárk városában!  Tudjuk, hogy árulók, 
mert a kuruc nyílt és becsületes! Ezek az árulók, akik zászlórúd 
irigységben szenvednek, elvitték a híres „Nagy Sárga” zászlórudunkat. 
Kedvelt, fontos altábor tag volt „Nagy Sárga”, eltűnése szomorú 
szívvel lett tudomásul véve. A városi tanács szenátusa viszont hamar 
rájött, hogy a lopók csak tanácsot akartak nyújtani nekik.  
MAGASABB ZÁSZLÓRÚD KELL KÉSMÁRKNAK! 
Kimentek a Késmárki favágók a kerek erdő mélyébe és visszajöttek 
akkora nagy rúddal, hogy még Besztercebánya is megláthatja messzi 
határuktól. 
Hadd mutassuk be az „Arany Ász”-t a tíz város lakosságának! 
Guttschmidt Zakariás főbíró, Mauksch Donát albiró, Pityi Palkó 
kisbíró 
 
F13/14 BEszTErcEBáNya 
Nagyon lelkesen dolgoznak a bányászok! Sőt, annyi érc keletkezet 
eddig, hogy érméket kezdtek gyártani Rákóczinak. Biztosan sokan 
gondolták azt, hogy egyszerű bányászokból sosem lettek volna 
pénzügyminiszterek, azok magukra vessenek!  
Tegnap a bányászok kivonultak a városból egy óriási tábori vadász 
kalandra.  Meg szeretnénk köszönni minden más városnak, aki 
szeretettel fogadta bányászainkat.  Azon kívül, meg szeretnénk 
köszönni az óvódásoknak a rendkívüli szereplésüket, amikor a magyar 
népmese dallal elcsábították a kanárinkat, mielőtt le lett tartóztatva.  
Sajnos még mindig a rendőrségen van, de szívesen fogadunk adományt, 
hogy kiválthassuk.  
 
F15+ uNgvár  
Ezen a napon a fiuk reggel kaptak egy kis lelki 
fröccsöt.  
A nap további része agyagozással,  
hagyományőrzéssel telt, miközben készültünk  
az egyre inkább fenyegető viharra.  
Ponyvákat igazgattunk, zsineget feszítgettünk.  
(Kuzmich Ambrus) 
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