Sík Sándor Cserkészpark: Fillmore N,Y. USA

I. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM

Gróf Bercsényi Miklós Élete
1665-ben született felvidéki nagybirtokos családba, édesapja helyettes
főkapitány, majd tábornok. A nagyszombati egyetemen tanult, később
maga is katona lett. 1686-ban Buda ostrománál kitüntette magát,
ezredesi rendfokozatot kapott, később grófságot is nyert.
1696-ban ismerkedett meg II. Rákóczi Ferenccel, akinek ettől fogva
leghűbb barátja volt. Fokozatosan szembefordult I. Lipót császár
elnyomó politikájával, s sikerült megnyernie a fiatal Rákóczit is.
1703 tavaszán, amikor a tiszaháti parasztok kezdeményezésére
megindult a szabadságharc, Bercsényi lengyel csapatok élén jött
Rákóczi segítségére és kezdettől fogva a szabadságharc második
embere, a kuruc hadsereg főparancsnoka volt. Nyolc éven át szinte
állandóan hadban forgott, de emellett a diplomáciában is a fejedelem
egyik legbizalmasabb tanácsadója volt. 1710-ben Lengyelországba
indult az oroszsegély szorgalmazása végett, de nem járt sikerrel.
A szabadságharc elbukása után a szatmári béke kedvezményeit nem
fogadta el, s egy darabig Lengyelországban élt. 1716-ban a szultán
meghívására a török birodalomba utazott és török támogatással próbált
többször is újabb kuruc felkelést szítani a Habsburgok ellen,
sikertelenül. 1718-ban VI. Károly császár békealkudozásba
bocsátkozott a törökkel, s Rákóczi és Bercsényi kiadatását követelték,
amit III. Ahmed szultán határozottan visszautasított.
Bercsényi, Rákóczihoz hasonlóan Rodostóban hunyt el, 1725–ben.
1906-ban II. Rákóczi Ferenc újratemetése alkalmából hazahozták az ő
hamvait is és Kassán helyezték végső nyugalomra. Rákóczit,
kívánságára, édesanyja mellé temették el Konstantinápolyban.
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Sárospataki Vásártér
A Jubitáborra az épületekben is korhű állapotokat igyekeztünk kialakitani
Sárospatak főterén. Megjelent a városi polgárság házainak képe a hátterben,
egy kis kápolna és még a Rákóczi család cimerének másolata is elkészült a tér
közepére szoborként, a talapzatába süllyesztett kincses fiókkal együtt.

A Rákóczi család címere: vörös mezőben hármas zöld halomból növő, arany
keréken álló fekete sas, jobbjában egy karddal. Jelmondata:
Si Deus pro nobis, quis contra nos? „Ha Isten velünk, ki ellenünk?”
A Nógrád Táncegyüttes amerikai útja
Az idei Jubitáborban cserkészeink nagyon szerencsések voltak, hogy a
nemzetközileg is elismert Nógrád Táncegyüttes vállalta a táborban
fellépésükkel segíteni a cserkészek tánctanítását, ezáltal hozzájárulni a
hagyományőrzéshez.
A Magyarországról meghívott együttes 12 tagja
segítségével a cserkészek a tábor folyamán megismerkedhettek számos
tájegység táncaival és hagyományos népi esküvői szokásokkal. Esténként a
különböző korosztályok felváltva rophatták a táncot a Tánc Csűr-ben. A záró
hétvégén óriási „lakodalom” is lesz, 1000 cserkész és vendég részvételével,
élő népzenével és táncmulatsággal. A Jubitábor után a táncegyüttes fellép még
Kennywood-ban, Cleveland-ben, Washington-ban, a pennsylvaniai Magyar
Tanyán, és New York-ban. Jegyrendelés ügyében keressétek Pigniczky Eszti-t
tel: 1(216)397-4723 vagy e-mailben: pige_eszti@yahoo.com.

Napi Krónika
Három napon keresztül az altáborok felváltva vagy a vásártéren
ismerkedtek a mesterségekkel, miközben keresték az árulót, vagy
portyára indultak a szélrózsa minden irányába, megkeríteni az eltűnt
kincset és elfogni a kincsrablókat, vagy pedig egy akadálypályán
küzdötték magukat keresztül, hogy eljuttassák a kincset Rákóczinak
Lengyelországba. Ide érve, végre ők is lemoshatták magukról a hosszú
út porát a Letchworth parkban. Most futótűzként terjed a hír, hogy
Rákóczi titokban beszökött az országba. Óriási az izgalom, a városok
készülnek a méltó fogadásra.

Olvasóink Írták
Sárospatak Programtörzs
Egy mondat a Kőrösi ösztöndíjasoktól
A diaszpórában élő magyarság szolgálásáért 3. éve működő Kőrösi
Csoma Sándor Program négy ösztöndíjasa is részt vesz idén a
Fillmore-i cserkésztáborban. Név szerint Gergely Imelda
(Temerin/Seattle, WA), Kálmán László (Szeged/Los Angeles, CA),
Orbán Erika (Erdély/Budapest/Washington DC) és Talmács Krisztina
(Nagyvárad/Venice, FL) vagyunk. A Jubileumi Nagytábor így minket
is visszarepít a Rákóczi-féle szabadságharc korába, amikor hol
zsarnok labancként, hol szabadságharcos kurucként, hol szolgalelkű
nemesként, hol akadályversenyzőként, hol kenyérsütőként szolgáljuk a
tábor népét, kedvét és célját, a Sárospatak altáborban.
„A húsz éve szunnyadó, mustármagnyi cserkészségem itt új életet
kapott. A diaszpórában élő cserkészek célkitűzései: a mély vallásosság
gyakorlata, a tiszta forrásból származó néphagyomány, a gordon
hangja és a néptánc számomra is megkérdőjelezhetetlen alapértékek.”
(Talmács Krisztina)
„A rég vágyott Fillmore-élménynek végre én is részese vagyok! Első
pillanattól itthon vagyok közöttetek, drága cserkész barátaim. És ez a
legtöbb, amit kaphatok.” (Kálmán László)
„Amíg bátyám 15 évvel ezelőtt Szent István király kereszténnyé váló
országát szolgálta a Jubiban, addig idén én Rákóczi népével harcolok
a szabadságért. Óriáslépés a magyar történelemben, életre szóló
élmények a mi életünkben. Hasonlókat a magyar cserkészetnek és a
világ magyar cserkészeinek!” (Gergely Imelda)
„Azért jöttem, hogy adjak, szolgáljak. Ehhez képest mérhetetlenül
többet kapok: a tábori közösség által aktív és alakító hősnőjévé válok
a magyar történelemnek. Látszatra játék. De mi lesz, ha elmegyünk, és
kiderül: ez az életünk?!...” (Orbán Erika)
Orbán Erika

Ki nem szeret cserkészetre járni?
Torontóból a táborba jövet egyenként elbeszélgettem a calgaryi cserkészekkel.
Többek között azt a kérdést tettem fel: “Szeretsz cserkészetre járni?”
Erre az egyik leány, név szerint Bianca, mosolyogva, kérdéses választ adott:
„Ki nem szeret cserkészetre járni?”
Válasza egyértelmű volt. Neki fel sem merült, hogy lenne olyan személy, aki
nem szeretne cserkész lenni.
A tábor alatt újra összefutottam az egyik Calgaryból jött cserkészfiúval és
megkérdeztem tőle: „Na, mi tetszik a Jubitáborban?” - „Minden!”- vágta rá
gondolkodás nélkül. (Pintér János bá)
L12 Munkács
Este a tábortűz után mindannyian kifeküdtünk a csillagos ég alá, hogy a
minden 137. évben történő hullócsillag záport megcsodáljuk. 134 szem
szegeződött a gyönyörű fillmori égre, majd ott fekve, csendes lassú nótázásba
kezdtünk…és magyar cserkészlelkünk tova szállt Magyarország felé..
(Kocsis Ancsa)
L15+ Érsekújvár
Boldog születésnapot Bihari Enikő! (18 éves)
Takács őrs:
Fáradtak vagyunk a sok építéstől és ezért jól esik a tábori étel. Nagyon ízlik
minden eddig. A kedvenceink a sült hal volt és a túrós tészta. Jöhet több
barack is!!
Reggeli ima, augusztus 14.
Jó reggelt Urunk! Köszönjük, hogy újra felbukkantottad az éltető Nap sugarait
a táborunkban. Reméljük, hogy később bevilágítja a tábor területét és életet
lehel a gyerekekbe, felnőttekbe egyaránt. Köszönjük az éjszaka több millió
csillagát, melyek védtek minket, míg szemünk csukva volt, olyan volt, mintha
Neked Uram csillogó szemeid őrködtek volna fölöttünk. Add drága Urunk,
hogy ma is egy csodás napunk legyen. Tudjunk határtalan sokat mosolyogni,
nevetni, önzetlenül szeretni, felelősségteljesen viselkedni és lépéseinket úgy
folytatni, hogy minden percben hálát adunk Neked. Ámen! (Ferencz Bogica,
Erdély - Asztalos őrs)
F11 Nyitra
Gyönyörű vízesések, sikeres portya Letchworthbe. Cserkészek+fürdőhely =
szórakozás. Este fáradtan még az utolsó erőinkből tábortüzeztünk egy
fergetegeset a F10, L10 és L11-el. Nagyszerű nap volt, nagyszerű
élményekkel. (Balázs Attila, Szepsi)
F12 késmárk
Boldog születésnapot Koroknay Gergő! (12 éves)
F15 Ungvár
Ezen a napon míg reggeli táncos móka folyt a lányokkal, a törzs egy része
kifejlesztett egy eljárást, mellyel szabad tűzben ki tudunk égetni agyag
tárgyakat. A módszer kikísérletezése közben a lányoknak szánt ajándékok kb.
20%-a megsemmisült. 
Éjjel, a csűri mulatság után a lányokkal közösen fociztunk egyet vaksötétben.
A pályát, a labdát és a játékosokat világító pálcikákkal jelöltük meg. (Kuzmin
Ambrus)
Mindenki örül, mert Jön Rákóczi!!!
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