
 
 

  

 
VAK BOTTYÁN ÉLETE 1 
Bottyán Jánosnak, a magyar történelem egyik legkiválóbb 
hadvezérének születéséről csak annyit tudunk, hogy valamikor 1635 
és 1645 között egy elszegényedett kisnemesi családból származott. Tíz 
éves korában egy Vágsellye környéki birtokon lovász lett, majd mikor 
a törökök elfoglalták Érsekújvárt, Bottyán katonának állt. 1676-ban 
már zászlótartó és közben az udvarbírói tisztséget is betöltötte. A 
Komáromi portyázásokban bátorságával és vitézi tetteivel gyorsan 
kitűnt, hadnagy lett. Ebből az időszakból származik egyik leghíresebb 
tette, amely talán csak egy legenda:  
Fogadott társaival, hogy bemegy a 6000 fős török őrséggel védett 
Érsekújvárra, és a főtéren álló mecsetből az imát mondó müezzint 
ledobja, majd épségben visszatér. Parasztruhát öltött magára, és 
bejutott a városba, ahol épp vásár volt. Amikor a müezzin kijött a 
minaret erkélyére, hogy imáját elmondja, Bottyán János utánament és 
kihajította. Ezután gyorsan lejött a toronyból, a várkapu felé sietett és 
az útját álló janicsárt lelőve, sikeresen kijutott. Az üldöző törököket a 
rá váró társai ölték meg. Sok hasonló mese terjedt el Bottyán 
hőstetteiről.  
1683-ban részt vett Esztergom visszafoglalásában, és főhadnagyi 
rangban a város lovasságának parancsnokává nevezték ki, majd Buda 
visszafoglalásában is kiemelkedő vitézséget mutatott, ezért már 
alezredesi rangban folytatta a török elleni hadjáratot a délvidéki várak 
visszaszerzéséért. 1692-ben I. Lipót császár ezredessé léptette elő, a 
Nándorfehérvár visszaszerzéséért vívott harcokban haditettei 
elismeréseként vitézségi nagy aranyéremmel tüntették ki. Ekkoriban 
vesztette el egyik szemét egy csatában, ezért katonái Vak Bottyán-
nak kezdték hívni. 
 
NApi KróNiKA 
Az első városok küldöttei sikeresen átlépték a Lengyel határt és 
megérkeztek Brezán várába. Akinek sikerült megőrizni a kincset, az 
odaadta Rákóczinak, aki a hadikincstár fedezetére fordítja. A 
sárospataki vásártéren közben folyik a nyomok kutatása, mindenféle 
mesterember munkáját megcsodálták a városi polgárok, s közben 
óvatosan kifaggatták őket az árulással gyanúsítottakról. Közben 
izgatottan várják vissza a portyázókat is, vajon sikerült megtalálniuk a 
szökevényeket és a kincs többi részét? 
 

 

 
 

2015 ÉVi MAGYArSÁGiSMErETi ViZSGAErEDMÉNYEK 
Cserkészmunkánk egyik legfontosabb célja a külföldön élő magyar 
származású cserkészek magyar történelem, földrajz, irodalom és nyelvtan, 
összességében magyarságismertének bővítése. Ehhez nyilván nagyon fontos, 
hogy vezetőink, és különösen a cserkészekkel állandóan közvetlen 
kapcsolatban lévő raj és őrsvezetőink is jól ismerjék ezt az anyagot, fel 
legyenek készülve annak továbbadására. Ezzel a céllal teremtette meg a 
KMCSSZ, Dömötör Gábor bá kezdeményezése alapján, a magyarságismereti 
tantárgyat, melyből vizsgát is tesznek a vezetők mielőtt VK táborba 
mennének. Idén nincs VK a Jubitábor miatt, de azért az elméleti oktatás halad 
és a segédtiszt és őrsvezető jelöltek többen a vizsgákat is letették.  Közülük a 
legjobb eredményt elérő vezető jelöltek díjakat, illetve elismerő okleveleket 
kaptak. Az idén a vizsgákon kiemelkedően szerepeltek a következők:   
 
ŐV Vizsgák: 
Legjobb eredmény: Schenk Éva, 79. sz. Dr. Kozma György SJ scs. Innsbruck, 
  vándordíjat kapott  a csapat, a cserkész egy sátrat; 
2. helyezett: Gorondi Gábor, 18. sz. Bartók Béla cscs. Buenos Aires, 
  a cserkész egy hátizsákot kapott;   
3. helyezett: Blahó Zsófi, 39.sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs, Buenos 

Aires, a cserkész egy zsebkést kapott 
Elismerő oklevelet kaptak: 
90% felett: "Kiváló eredmény":  Szabó Bernadette, Bécs 
     Kutasi Dániel, Innsbruck 
80-89%: "Nagyon jó eredmény":  Gyurcsán Izabella, Boston  

Gyurcsán Robi, Boston 
    Kereszturi Emese, Hamilton 
                                                             Kokron Olivér, Brazília 
    Kiss Árpád, Brazília 
    Derani Anna, Brazília 

Gáll Péter, Jonkoping 
    Koleszár Gergely, Bécs 
    Szeghalmi Kira, Innsbruck 

Cury Avedikian Sirun, Argentina 
Makkos Sebi, Argentina 
Manen Teo, Argentina 

ST Vizsgák: 
90% felett: "Kiváló eredmény": Szabó Zsaklin, Linz 
80-89%: "Nagyon jó eredmény": Vaski Tamás, Hamilton 
A budapesti Balassi Intézet is adott elismerő okleveleket,  minden sikeres 
ŐV vizsgázónak   "2 éves magyar tanfolyamnak megfelelő ismeret" 
ST  vizsgázónak   "4 éves magyar tanfolyamnak megfelelő ismeret" 
Gratulálunk! 
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KMCSSZ JUBi TÁBOrOK rÖViD TÖrTÉNETE 
Az első jubileumi tábor 1956. június-júliusában Wellandportban, ON,  Bodnár Gábor 
vezetésével volt megtartva. 180 USA-beli és kanadai cserkész csapatonként táborozott. 
Az első héten saját programjuk volt, aztán egy nagy felvonulás után elkezdődtek a 
közös programok. Nagy élmény volt a sok más vidékről jövő cserkészt megismerni, és 
látni, ők ugyanolyan cserkészek, mint mi vagyunk. 
A következő Jubitábor négy évvel később, 1960-ban volt megtartva, hogy a jövőben 
‘05-10 számú években legyenek a nagy összejöveteleket. Ezt a jubitábort is 
Ontarioban, ezuttal Barry's Bay-ben rendezték. A táborparancsnok dr. Bátory József 
volt. Most már altáborokban voltunk, így még jobban megismerkedhetett a 23 
csapatból résztvevő 460 cserkész. A tábor alatt először került kiosztásra a Teleki érem, 
a KMCSSZ legmagasabb kitüntetése. 
Legközelebb, újra nem sikerült 5-tel végződő évben Jubitábort rendezni, mert 
probléma volt a területtel. Végül 1966 augusztusában a Racoon Creek State Parkban, 
PA, volt megtartva a tábor, Beodray Ferenc parancsnokságával. Itt óriási terület volt, 
amin 806 cserkész nemcsak táborozni, de játszani, versenyezni is tudott.  
A következő Jubitábor 1970-ben ugyanitt volt, Bodnár Gábor parancsnokságával és 
körülbelül 1100 cserkész részvételével. Ebben a táborban volt "szellemi olimpiász" és 
vizi sport is. Itt kaptak először emlékérmet azok a vezetők, akik az elmúlt 5 évben 
kimagasló munkát végeztek, amiből a Jubitáborok hagyománya lett. 
1975-ben a Jubitábor visszatért Ontarioba, a magyar jezsuiták Loyola Parkjában  
kialakított Teleki Pál Cserkészparkba.  A létszám itt is kb. 1100 volt Jámbor Lajos 
parancsnoksága alatt.   A tábor minden nap a magyar történelem egy-egy nagy alakját 
ünnepelte. 
A Jubitábor 1980-ban ugyanott volt, ugyanazzal a parancsnokkal, 1176 résztvevővel. 
A program most különböző magyar településeken alapult, az altáborok pl. Őrség, 
Délvidék, Kárpátalja, stb. nevét kapták és azok jelentőségét tanították a résztvevőknek. 
Népi szokások, játékok gyakorlása, zene, stb. töltötték be a napokat. 
Végre 1985-ben vált használhatóvá egy ilyen tábor megtartására a Sík Sándor 
Cserkészpark, ahol most is vagyunk. A táborparancsnok Fischer Viktor volt.  A 813 
résztvevő között hárman Magyarországról érkeztek. A tábor II. Rákóczi Ferenc 
halálának 250-ik évfordulóját ünnepelte, és emellett a cserkésztudományok ismeretére 
összpontosult. 
1990-ben a Jubitábor visszament Ontarioba a Loyola parkba, Herédi István 
parancsnokságával 650 európai, észak és délamerikai résztvevővel. A tábor a 
nemrégen meghalt Jámbor Lajos Emléktábor nevet hordta. A táborok népi 
tájegységekről kapták elnevezésüket és a résztvevők korabeli díszes jelmezt viseltek.  
1995-óta a Sík Sándor Csekészparkban tartjuk a Jubitábor, 1995-ben Lendvai-Lintner 
Imre parancsnoksága alatt. A tábor a honfoglalásra alapult, az összes kerületből 550 
cserkész gyűlt össze. A résztvevők átélték a honfoglalás, a vérszerződés és a 
letelepedés élményét. 
A 2000-ben tartott Jubitáborban ifj. Vajtay István volt a parancsnok, a létszám kb 550 
fő. Ebben az összes magyar cserkészszövetség és a KMCSSZ minden kerülete küldött 
résztvevőt. István király birodalma volt a keretmese, és csúcspontja István királlyá 
koronázása volt. 
2005-ben Szentkirályi Pál volt a parancsnoka 12 ország 567 magyar cserkészének. A 
tábor Nagy Lajos korszakán és a lovagéleten alapult.  
2010-ben Horváth Mihály vezette 687 résztvevőnek a magyar cserkészet 
megalakulásának 100-ik évfordulójára rendezett tábort. 
2015-ben Szentkirályi Endre vezeti 13 ország közel 700 cserkészének a Rákóczi kor 
szellemében, kuruc virtusokra nevelését. 

 

OLVASóiNK ÍrTÁK 
L11 TrENCSÉNY 
Ma támadtak a labancok, ellopták a kincsünket. Felkötötték a 
Julit (a kapu tetejére). Féltünk, de legyőztük őket végülis. Ma 
indulunk a portyára, jó lesz! Labanc lázadás, AHHH! 
 
L15+ ÉrSEKúJVÁr  
A tegnapi rejtvény helyes megfejtése: 

1 – E 
2 – F 
3 – D 
4 – A 
5 – B 
6 – C 
 

F11 NYiTrA 
Az eső sem moshatta el jókedvünket, a tábortüzet úgyis 
megtartottuk, juhé! Másnap a portyán elkaptuk Veres Lacit és 
Istvánt és rájuk aggattuk a büntetésüket, ami egy második esély 
volt – megbocsájtó altábor vagyunk. 
A portya sikeres volt, mindenki épségben visszatért. És az eső 
sem győzött le minket, mert NINCS ROSSZ IDŐ, CSAK 
ROSSZUL ÖLTÖZÖTT CSERKÉSZ. (Balázs Attila, Szepsi) 
 
F15+ UNGVÁr 
2015. augusztus 11-én a fiuk reggeli után buszra szálltak és a 
közeli Letchworth Állami Parkba utaztak, ahol egy 
akadálypályán vettek részt. Ezután a lány 15+-os altáborral 
közösen a letchworthi uszodában töltöttük a délutánt. Itt a fiuk az 
ugródeszkákról a legkülönbözőbb módokon (párosával, 
szaltózva, hasast ugorva, forogva, bombában, fejessel) ugrottak a 
vízbe.  (Kuzmich Ambrus) 
Ungvár őrségi naplójából: 
2015. aug. 8. 
0027: Folyamatosan támadnak a labancok. Érzem, hogy a 
sötétség közeledik, de rágondolok Rákóczira és megnyugszik a 
szívem. (Harsányi Patrik) 
 
2015. aug. 9. 
0129: Néma csend van a táborban és ülünk a tűz mellett. János 
meg én igyekszünk ébren maradni. (Elekes Álmos) 
0355:  Egy pók belesétált a tűzbe. Elege volt az életből.  
(Kozmon Elek) 
 
2015. aug. 10. 
0135: Amíg mi a cserkész sátor alatt varjuk a zászlót, a tábori 
labancunk egy fejjel-lefelé tusolást élvez.  (Rassmussen Anton) 
0410: Esik az eső. 
0420: Esik az eső. 
0430: Esik az eső. 
0440: Jött egy medve és megette a Danit, de én még király 
vagyok. 
0450: Esik az eső. ( Pigniczky Vajk) 
 
ÉrDEKESSÉGEK 
Tudod ki a legfiatalabb és legidősebb cserkész a táborban? 
Glaser János bá 84.5 éves és  
Gyombolai Bence 14 hónapos.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


