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Kedves cserkészet iránt érdeklődő Olvasó! 

 
 

A kiadvány, melyet Ön a kezében tart a X. Pesti Cserkészkerület Almanachja. Azzal a céllal született, 
hogy iránytűként szolgáljon az Ön számára, ha  

• felkeltette érdeklődését a cserkészet és szeretne közelebbi információk birtokába jutni. 
• ha már meggyőződött a cserkészet fontosságáról és szeretné megtudni, mely csapatok találhatók lakó-

helye közelében.  
• ha már választott a gyermeke, unokája számára cserkészcsapatot, vagy éppen választani szeretne, és 

kapcsolatba kíván lépni annak vezetőjével. 
 

A cserkészek közel 30 milliós közössége idén ünnepli 100. születésnapját szerte a világban. E nagy család 
magyar tagjairól szól e kis füzet. Almanachunkban Kerületünk ???? cserkészt tömörítő, ???? csapatáról talál 
rövid leírást és a kapcsolatfelvétel lehetőségét. Mi, cserkészek örömmel veszünk minden érdeklődő kérdést, ke-
ressen hát bátran bennünket! 
 

Üdvözlettel 
 

      Dr. Imre Sándor 
       elnök 
 

 
Kedves cserkész Olvasó! 

 
A kezedben tartott kiadvány kettős céllal született. Egyfelől szeretnénk pillanatfelvételt készíteni a 2007-es 

jubileumi cserkészév alkalmából bemutatva Kerületünk csapatainak történetét. Másfelől „mindentudóként” 
használva Kerületünk csapatai közötti együttműködést kívánjuk támogatni.  

Szervezetében matuzsálemi kort megért, tagjaiban mégis örökifjú cserkészetünk új kihívások elé néz a 
harmadik évezredben. A világ egyre gyorsabban változik körülöttünk. Változnak a kommunikációs formák 
(internet, mobil), változnak a kísértések, a kihívások és lehetőségek is. Nekünk a fiatalok nyíltságával és befo-
gadó készségével kell haladnunk a korral, de ugyanakkor a matuzsálem bölcsességével kell ragaszkodnunk 10 
Törvényünkhöz és érvényre juttatnunk azokat nap mint nap. 
Ehhez kívánok szívből jó egészséget és  
 
 
 
  Jó munkát! 
 
      Dr. Imre Sándor 
       elnök 
 



 

 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 
Megtisztelő számomra, hogy mai értekezletünkön szólhatok hozzátok cserkészmúltam élményeiről, kerüle-

tünk megalakulásának éveiről, természetesen a teljesség igénye nélkül. Azt hittem, vártam, hogy többen lesz-
nek itt a fiatalok közül. 

Másodikos gimnazista koromban lettem cserkész. Őrsvezetőm, egy határozott fellépésű ötödikes nagy ha-
tással volt rám, példaképem lett, utánoztam. Rengeteg élmény kapcsolódik ezekhez az évekhez. Az első őrsé-
gek alkalmával, néha szorongva, félve megismertem az éjjeli erdő sejtelmes neszeit, beszédes csendjét. Vagy 
az első főzés, amikor a rám bízott paprikáskrumpli úgy odakozmált, hogy nemcsak az étel, hanem a hatalmas 
vaslábos is tönkrement. És még sok más kisebb-nagyobb esemény. Legemlékezetesebbek a minden esti tábor-
tüzek, a lobogó lángok, az ég felé röppenő szikrák, és főként az érdekes beszélgetések, ahol mindenről lehetett 
beszélni. Én, egyike a legkisebbeknek éppen úgy beszélhettem, hozzászólhattam mindenhez, mint a nagyok. És 
a sok méta, játék, a parázsló tűz mellett énekelt rengeteg dal. Aki ezt átélte, nem felejti el. Hetenként összejö-
vetelek, majdnem minden vasárnap kirándulás, ősszel és tavasszal többnapos portyák, egyházi és világi ünnep-
ségek, kivonulások, szolgálatok, díszőrségek. A cserkészeket akkoriban mindenütt szívesen látták, sőt el is vár-
ták megjelenésüket. Azután a háborús években ezekhez hozzájöttek a légoltalmi feladatok. Meglehetősen zsú-
folt lett cserkészéletünk. 

Cserkészéletem első nagy példaképe őrsvezetőm volt. Hangsúlyozom, hogy az őrsvezetőnek - különösen az 
újonc évben - mennyire fontos, milyen döntő szerepe van a cserkészélet további alakulására. Fejlődésemre a 
cserkészet legmélyebben 14-16 éves korom hatott világnézetem kifejlődésére. Megszerettem a természetet, az 
erdőjárást, megismertem a dalokat, különösen a népdalokat, ezek azután egész életemben elkísértek. Egyete-
mista lettem, magam is vezető, ekkor értettem meg, hogy a cserkészet nemcsak játék, szórakozás, sport, hanem 
ezeket mind magában foglalva egész életünkre rányomja bélyegét. Nem járunk mindig egyenruhában cserkész-
voltunkra hivatkozva, hanem a cserkésztörvényeket egyszer s mindenkorra elfogadjuk, és egész életünket azok 
szellemében kívánjuk leélni. 

A háború után 1945-48 között újra élt a cserkészet, a csapatok működtek, de valahogy fellazultak. Azután 
1948-ban megszüntették, törvényen kívül helyezték a cserkészetet, feloszlatták a csapatokat. A következő 40 
évben hivatalosan nem volt cserkészet Magyarországon. Voltak, akik különböző jelszavakkal megpróbáltak 
cserkészkedni, de ez nem volt az. A hatóságok előbb-utóbb minden ilyen próbálkozást felfedeztek, a vezetőket 
– még jó, ha csak a vezetőket – összeesküvés, államellenes tevékenység és más hasonló vádak alapján elítélték. 

A 80-as években valamelyest enyhült a politikai nyomás, és 1988 végén lehetővé vált a cserkészet újjászer-
vezése. Egyre-másra alakultak, ill. alakulnak újra a cserkészcsapatok. Jelentkeztek fiatalok és öregek, de kevés 
volt a vezető, és ezek is különböző nézeteket vallottak. Talán legtöbben a régi vezetőtisztek voltak, akik azt 
akarták folytatni, amit negyven évvel ezelőtt abbahagytak. Én is ezek közé tartoztam. Többségük úgy érezte, 
kötelességük továbbadni gyermekeiknek szemléletüket, magyarságtudatukat, mindazt amit a cserkészettől kap-
tak. 

A másik csoportot azok a fiatal korosztálybeliek alkották, akik lehetőségeiket és esetleges ismeretségeiket 
kihasználva a nyugati magyar cserkészet keretében korszerűbb szemléletű vezetőképzést kaptak. 

Jelentkeztek aztán jó szándékú, minden ismeret és tapasztalat nélküliek is, akik szerettek volna tevékeny 
részt vállalni a munkában. Nekik egészen egyéni elképzeléseik voltak. 

 
Az idők folyamán kialakult egy negyedik csoport is részben az előbbiekből, részben a fiatalabbakból, akik 

az újjáéledt magyar cserkészettől kaptak indíttatást. 
Úgy vélem, magától értetődő, hogy a heterogén összetételből nem egyszer származott baj. Minden téren 

voltak problémák még az egyenruha kérdésében is, bár ezek a torzsalkodások elsősorban felsőbb síkon történ-
tek. A csapatok szaporodtak. a létszám emelkedett, megalakultak a kerületek. 1992-ben különvált, és megala-
kult a X. Cserkészkerület. Ennek első elnökéül engem választottatok, bár őszintén szólva, akkor is, most is 
mondom, hogy erre nem vágytam, nem számítottam. 

Az új kerület újonnan választott vezetőségének első tennivalója volt saját munkájának megszervezése. Ki 
kellett alakítani a munkarendet, meghatározni a feladatokat és hatóköröket, gondoskodni egy körlevél szerkesz-
téséről és annak rendszeres terjesztésről, fel kellett mérni a kerület csapatait, a cserkészek létszámát, meg kel-
lett szervezni a vezetőképzést őrsvezetői és segédtiszti szinten stb. Lassan-lassan(ismétlés, kötőjellel) elrende-
ződtek a dolgok, belejöttünk a munkába. 

Az első nagyobb megmérettetés 1993-ban a gödöllői Jamboree emléktáborban volt, a kerület vezetőségéből 



 

 

többen részt vettek a tábor szervezésében és a parancsnokságban is. 1996-ban Ópusztaszeren a millenáris nagy-
táborban a Tarján altábort mi alkottuk, a legjobbak között emlegették. 1998-ban Isaszegen kerületünk megtar-
totta saját emléktáborát. Minden évben megrendeztük Németh István vezetésével Szigetszentmiklóson a SZER-
t, ez egyre népszerűbb lett az egész országban és a határokon túl is. 2000-ben hagyományteremtő szándékkal 
kerületi cserkésznapokat rendeztünk. Nagy volt az érdeklődés és a siker. 

Intéznünk kellett sok más kisebb-nagyobb, fontos és kevésbé fontos ügyet: raktárkeresés, kerületi helyiség 
szerzése – 8 év alatt négyszer kellett költöznünk. Versenyeket, vetélkedőket szerveztünk. Azt hiszem, anyagi-
akban jól sáfárkodtunk, segítettük a vezetőképzéseket, minden kerületi rendezvényt, még egy-két rászoruló 
csapatot is. Sajnos, intéznünk kellett kellemetlen vitákat is. Ezek során elképzelhető, hogy egyes esetekben ta-
lán nem voltunk eléggé körültekintőek, vagy esetleg elhamarkodottan, tévesen ítéltünk el valamit, vagy valakit. 
Ez lehetséges, tévedni emberi dolog. Egyet azonban nyugodt lelkiismerettel merek állítani: mindig a jóindulat a 
jó szándék vezetett minket, és mindenkor a cserkészet, a közösség érdekeit tartottuk szem előtt. Általában tu-
domásul vették döntésünket, de voltak, akik megsértődtek, megharagudtak ránk. Személyében soha senkit sem 
akartunk megsérteni. 

A 90-es évek második felében az addigi szemlélet megfordult, az addig fejlődő létszám stagnált, majd meg-
csappant. Nem mindig sikerült a kiöregedett vezetők pótlása. Egyesek úgy vélték, hogy a diákok túlterheltsége, 
a sok különóra az okai ennek a jelenségnek, mások azt gondolták, hogy nem találtuk meg azt a vonzó progra-
mot, ami a mai fiatalokat megszólítja. A mi tevékenységünk nem jelent a fiataloknak újat, hiszen mindaz, ami 
annak idején szinte a cserkészet privilégiuma volt, sátorozás, táborozás, nagyobb túrák, repülés, ma elérhetők 
mindenki számára a cserkészet nélkül is. A mai mobiltelefonos, internetes világban a számunkra olyan jelentős 
morze tudás, jeladás szinte nevetségesen anakronisztikus. 

A létszámcsökkenés nemcsak a cserkészetet érinti. Azt hiszem, hogy a jelenség nem egysíkú, helyenként ta-
lán más és más okozza. A magyar társadalom közömbös a cserkészet iránt; egyesület, mozgalom csak akkor 
számíthat támogatásra, ha törekvéseit a szélesebb rétegek is megismerik, elfogadják. Jó lenne olyan konkrét, 
megfogható, elérhető célt találni, amely az egész magyar társadalomban visszhangra talál. Nem vagyok peda-
gógus, nem tudom megfogalmazni, de érzem a hiányt. 

 
Két perióduson át voltam a kerület elnöke, 8 éven át sok minden történt. Őszintén mondom, hogy minden-

kivel szívesen ültem le tárgyalni. Mindenki végezte feladatát, megtette, amit tőle vártam. Most visszatekintve 
minden volt munkatársamnak köszönetet mondok. Mindenkinek, a jelen levő elnökségnek, a csapatoknak, ve-
zetőiknek, mindnyájatoknak jó munkát kívánok! 

 
Dr. Récsey Béla 

a kerület örökös tiszteletbeli elnöke 



 

 

Tisztelt Cserkésztestvéreim!  
 
Korosztályom – bár igencsak számosak éveim – gyermekként a cserkészettel csupán nem sokkal a megszű-

nése előtt találkozhatott. Így történt ez velem is. 
 
Cserkésszé minősítésemet ezért később kaptam, elég különös körülmények között. Őszintén szólva erre ma 

is büszke vagyok. Manapság divatosak bizonyos " jelentések. Egyet idéznék:  
III/III. Főcsop. Ügynökség. 
Tárgy: "Felkészülök" fcs. ügyben. 1960. jul. 20.  
„Váradi fcs.ügynök 1963. márciusában vett részt egy Kádár Jenő által szervezett összejövetelen, ahol olyan 

irredenta nacionalista dalokat énekeltek, mint Édes Erdély, itt vagyunk és a cserkész indulót.” 
 
Talán érthető tehát, hogy felfokozott izgalommal vártam a cserkészet újjáalakulását.  
Tudtam, és ma is vallom, ez már nem a mi ügyünk. Csak segíthetünk, de nem vehetjük át a felelősséget, és 

főleg nem kényszeríthetjük ki hogy elfogadják tanácsainkat. 
 
Így esett, hogy a X. Cserkészkerület megalakulásakor főtitkárnak kértek fel – ha jól emlékszem, Csermely 

Laci bácsi –, és sokáig  be is töltöttem ezt a funkciót. Sok kedves emlék – persze, a magam alkonyuló 10 éve is 
– felvillanhat. Akkor még Surján László, Sz. Lukács János neve fémjelezte vezetőinket. De nagy szükség lenne 
rájuk! Nyolc évig működtem együtt Béla bácsival, Imre Sanyival, Zsuzsa nénivel. Korrekt, lényegre törő, a 
realizmust tükröző kapcsolat volt. Köszönet érte! 

 
És mi lehet az üzenet? Csak imádkozhatok érte! 
 
Fiatal cserkésztestvéreink sok dolgot átvehetnek tőlünk. Egyet ne! A széthúzást, ellenségeskedést! Van kül-

ső ellenfelünk elég! Ugyanakkor számos olyan fórumon, ahol kellene nem jelenik meg a cserkészet, vagy arra 
alkalmatlanok képviselik. 

 
Korosztályunk kihagyásos. Akik 10-12 évvel ezelőtt kerültek közelünkbe, most éppen az egzisztenciate-

remtéssel, családalapítással vannak elfoglalva. Borzasztó sokat, köztük az életben is hasznos dolgokat, tanultak 
nálunk, szervezést, kommunikációt, és bizony mindezt nem a cserkészet javára kamatoztatják. Valami keveset, 
a tandíj fejében juttassanak vissza! Fordítsanak pár évet, energiát a mi ügyünkre is!  

 
Adjuk meg a hibázás lehetőségét! Kijavítani azt tudjuk, amire magunk jövünk rá. Tudom, sokszor nehéz 

szólni, de a legnehezebb nem szólni! 
 
Életem meghatározó 10-12 éve volt, amit a X. Cserkészkerület építésében együtt töltöttünk. Az első foga-

dalomtételt, a gödöllői emléktábort, a pápalátogatást, a MC Verecke–Ópusztaszer vándorlást, a MET 2000-t 
nemigen lehet elfelejteni. De lehet, hogy többen csak az új haza határáig juthatunk. Elfoglalása fiatal cserkész-
testvéreinkre vár. Ismerem sokukat, elkötelezettségüket, biztos vagyok benne, hogy a megújuló cserkészet 
formálói lesznek. A felelősség immár teljesen az övék! 

 
Jó munkát! 
 

Kádár Jenő 
főtitkár 



 

 

Vándoréveink az Ostrom utcától a Wekerletelepig 
 
Mint kerületünk vezetőségének legrégebben szolgálatot teljesítő tagja szeretném felidézni röviden múltun-

kat. 
Ahogy tudjátok az MCSSZ kezelhetetlenné duzzadt első kerülete 1992. júniusában vált ketté, ekkor szüle-

tett meg X. Cserkészkerületünk. Cserkészéletünk gyökerei azonban ennél jóval messzebbre nyúlnak vissza. 
Érdemes erről is megemlékeznünk, hiszen az I. Cserk. ker. tisztségviselőiként szerzett gyakorlatunkra, tapasz-
talatainkra eredményesen támaszkodhattunk, amikor önállóságunkat elnyertük.  

Vándorutunkat szeretném felvázolni, ami ide vezetett. 
1989 szeptemberében, a javában szervezkedő I. Cserkészkerület vezetősége az Ostrom utcában helyezke-

dett el. Egy neves intézmény elegáns tárgyalótermében kaptunk átmeneti szállást. Tudtuk, hogy nem maradha-
tunk itt sokáig, de nem sejthettük, hogy mennyire meghatározó lesz életünkben az a közismert tény, hogy em-
berek lévén, „nincs a földön maradandó városunk”. 

Örültünk, hogy fedél van a fejünk fölött, kulturált körülmények között fogadhatjuk kérdéseikkel, problémá-
ikkal hozzánk forduló cserkésztestvéreinket. Szép számban jöttek az újonnan alakult, alakulóban levő, vagy 
alakulni kívánó csapatok vezetői, sohasem unatkoztunk. Amikor a termet éppen tulajdonosai akarták használni, 
az intézmény előcsarnokában néhány szép dísznövény társaságában kuporogva beszéltük meg teendőinket, az 
érdeklődők ott is könnyen megtaláltak. 

Alig több mint egy fél év múltán megköszönhettük a vendéglátást, elköltözhettünk a Rezső téri Magyarok 
Nagyasszonya templom masszív baloldali tornyának legfelső emeletére, amelyet a plébánia cserkészlelkű plé-
bánosa bocsátott rendelkezésünkre. Ügyes cserkészkezek hamarosan felvezették a kapucsengőt, volt asztalunk 
és szekrényünk, néhány székünk, örömmel fogtunk munkához, fogadtuk látogatóinkat. Egy-egy ügyeleti dél-
utánon jó néhányszor fel-le szaladgáltunk a hosszú lépcsősoron, hiszen a kaput zárva kellett tartanunk. Jó fris-
sítő testgyakorlás volt, nem bántuk. Csak a nehéz, öreg kapu fáradt zárja és súlyos kulcsa mondta fel néha a 
szolgálatot. Amikor végképp nem boldogultam velük, a kis ablakon kiadtam a kulcsot a nálam jóval markosabb 
látogatónak, és előbb-utóbb mindenki bejutott. 

Ott a magaslati levegőn szépen hízott irattárunk, örömmel rakosgattuk az új dossziékba csapataink életét 
dokumentáló iratainkat, és itt látott napvilágot első körlevelünk is. Nyáron sültünk, ősszel fellélegeztünk, aztán 
fáztunk, majd dideregtünk, kibírtuk, amíg lehetett. A kiadós őszi esők alaposan becsurogtak tornyunkba, a zord 
nappalok és még zordabb éjszakák finom jégréteggel vonták be az egyik falat. Menekülnünk kellett annál is 
inkább, mert tavaszra voltak beütemezve a felújítási munkálatok. 

Mennünk kellett, de hová? 
A 270-es sz. Hajnal Cscs. parancsnoka segített ki nagy bajunkból, felajánlotta csapatotthonukat. Ez valaha 

a református egyház Julianna iskolájának tágas ebédlője volt, az általános iskola akkor nem használta, így a 
cserkészek birodalma volt, a mellette levő kényelmes szoba a parancsnoki iroda. Beköltöztünk megkönnyeb-
bülten, hálás szívvel, használhattunk két íróasztalt és egy szekrényt, a központi fűtésnek az alagsori helyiségen 
átfutó csövei gondoskodtak a melegről. Igaz, hogy néha több-kevesebb vizet zúdítottak ránk; de ilyenkor csak 
egy kicsit átrendeztük bútorainkat, míg szakértő kezek meg nem szűntették a csöpögést, csurgást. Csak az első 
helyi áramkiesés ért minket váratlanul, aztán felszereltük magunkat gyertyákkal és gyufával. Nyugodt életünk 
hosszabb időre biztosítottnak látszott. Itt önállósodtunk 1992. június l3-án. 

Azután váratlanul vége szakadt jó sorsunknak, mert az iskolának lehetősége nyílt a gyermekétkeztetés meg-
szervezésére. Ez természetesen nagyon jó dolog volt, csak éppen megint hontalanokká váltunk. 

A csapat helyet kapott a református templom tornyában. Jólelkű parancsnoka ide is meghívott bennünket, 
de sajnos, nem vehettük igénybe vendégszeretetét. A kissé nyaktörő keskeny falépcső és a kicsi helyiség 
semmiképp sem tette volna lehetővé munkánk folytatását. 

1995 tavaszán mennünk kellett, de hova?  
Az angyalföldi általános iskola cserkészcsapatának (1370-es sz. Néri Szt. Fülöp Cscs.) parancsnoka hívott 

meg a KDNP tágas helyiségeiben levő kényelmes otthonukba. Boldogan csomagoltunk, és költöztünk át a nap-
sütötte barátságos belső szobába, ahol két íróasztalt és szekrényt is kaptunk. A csapat is, mi is használhattuk a 
mellette levő kisebb szobát és a hatalmas tárgyalótermet, és hamarosan otthon éreztük magunkat. 

Fogadóóráink rövid, de fontos közmunkával kezdődtek: vezetőtisztünk az utcát söpörte föl, hogy látogató-
inknak ne kelljen szeméthalmokon átlábalniuk, gazdasági vezetőnk a belső helyiségekben tevékenykedett söp-
rűvel, szemétlapáttal, ellenőrünk a házigazdák széthagyott kávéscsészéit tette tisztába – már amelyik túlélte a 



 

 

benne elnyomott csikkek parazsát –, eltüntette az asztalról a kiömlött kávé nyomait. Néhány perc múlva elkez-
dődhetett a komoly munka. 

Biztonságban, jól éreztük magunkat, tettük dolgunkat, amiből mindig bőven akadt. Aztán becsapott az első 
villám. 

Ismeretlen tettesek szétzúzták a bejárati ajtó biztonsági zárját, pótlását a házigazdák nem tartották szüksé-
gesnek, csak egy egyszerű kulcs védte már az egész berendezést. Bizonytalanságot keltett életünkben az is, 
hogy a hétvégekre boldog-boldogtalannak kiadták a helyiséget, állítólag igen megbízható fiataloknak. A hátra-
hagyott szemétdombokkal még csak megbirkóztunk, de komoly sebet ütött a minket befogadó csapaton is, raj-
tunk is, hogy ismeretlen tettesek betörtek a csapat lakattal bezárt szertárába, alaposan megdézsmálták, és elvit-
ték kis kincsünket, asztali másológépünket is, amely nagyon megkönnyítette egyre szaporodó papírmunkánkat. 
Nehezen spóroltuk össze az árát, pótolni nem tudtuk. 

További fenyegető jelek is mutatkoztak: befizetetlen villany-, gáz-, telefonszámlák, fizetési meghagyások; 
ezeket csak összegyűjteni tudtuk, elintézni nem. 

A hosszú, világos nyári napok ügyeleteinek során észre sem vettem, mikor kapcsolták ki a gázt, a villanyt, a 
telefon. Úgyis rossz volt, nem hiányzott. Ősszel még segített a jó meleg pulóver, de később a gyertyafény mel-
lett kabátban, sálban végigvacogott ügyeletek és megbeszélések ráébresztettek arra, hogy megint csomagol-
nunk kell, fel kell kerekednünk, méghozzá gyorsan. (1998)  

Akkor kerültünk ide (1999. jan.), és kaptunk engedélyt a l33-as sz. Cscs. fenntartó testületének elnökétől, 
mindig segítőkész plébános urunktól arra, hogy itt letelepedjünk. Boldogan költöztünk be mostani szobács-
kánkba, hamarosan elkészült kis íróasztalunk, karcsú polcos szekrényünk, megkönnyebbülten elhelyezkedtünk 
világos, meleg, barátságos fészkünkben. Végre ismét biztonságban érezhettük és érezhetjük magunkat, tehetjük 
dolgunkat. Ehhez az is hozzájárul, hogy sikerült egy új másológépet beszereznünk. Elegáns, zárható ládát ka-
pott, éppen befér az íróasztal alá. Úgy gondoltuk, hogy ott zavartalanul meghúzhatja magát, amikor éppen 
nincs szolgálatban. Tévedtünk. Éles szemek ott is rátaláltak, néhányszor felfeszített tetővel ásított rám, amikor 
az ügyelet kezdetén kicibáltam rejtekéből. Szerencsére a gépnek nem esett baja, csak a papír fogyott villám-
gyorsan, no meg a festék. Most már 3 lakat őrzi, reméljük, hogy meg is tudja őrizni. Érthető, hogy féltjük. 

Ez volt az első meglepetés letelepedésünk óta, komoly baj nem történt. 
Még egy alkalommal látogatta meg otthonunkat egy hívatlan vendég. Gondnok urunk egy napon azzal fo-

gadott, hogy feltörték szekrényünket. A helyi fiatalok egy táncos rendezvénye alkalmával surrant be az idegen, 
felfeszítette a szekrény ajtaját, kiemelte lezárt fa ládikánkat, amelyben nyilván sok pénzt remélt találni. A mos-
dóban felpattintotta tetejét, de kövér bankó kötegek helyett üres igazolványokat talált benne. Szerencsére ezek-
re nem volt szüksége, mert nekünk nagyon is van. Még mulattunk is egyet a pórul járt betörőn, a zárat megjaví-
tottuk. Komoly baj nem történt. 

Jól érezzük magunkat itt, jut hely az őrsvezető és segédtiszti tanfolyamok tartására, kerületi kiscserkész 
foglalkozásokra, közgyűléseinket is itt rendezhetjük meg. Ha munkánk sokasága és itt tölthető időnk rövidsége 
megköveteli, befogad a 2-es sz. Sík Sándor Cscs. otthona. 

Az évek folyamán kitörölhetetlenül bevésődött tudatunkba a már említett tény, hogy „nincs a földön mara-
dandó városunk”. Ugyanakkor megtanultuk, hogy változhat tevékenységünk helyszíne, változnak feladataink, 
de Isten segítségével és a magunk önfeláldozó, fáradhatatlan munkálkodásával sok nehézséget le tudunk győz-
ni. 

Tapasztalataink erősítsék a következő tíz év folyamán a kerület vezetésében tevékenykedő cserkésztestvé-
reinket. Egyenesebb utat, kevesebb buktatót kívánok nekik és  

Jó munkát!  
 

Dr. Ballenegger Zsuzsanna 
ügyeleti titkár 



1. sz. BKIE Szilassy Aladár cserkészcsapat 
Budapest, IX. kerület 
 

Csapatunk alapítója: dr. Szilassy Aladár gyermekorvos volt a Szent János kórházban. TBC-ben szenvedett, 
így azt ajánlották neki, menjen hajóorvosnak. Így került Angliába, ahol megismerkedhetett Bi-Pi Scouting for 
Boys c. könyvével. Hazatérve a KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) vasárnapi iskolásaiból megkezdte az első 
magyarországi csapat megszervezését. 1909-ben Alsópélen, a Vizsolyi család birtokán megrendezték az első 
Scouting tábort. De a csapat csak 1910. október 3.-án alakult meg dr. Szilassy Aladár, Viktor János és Koczogh 
András vezetésével. Az egyre növekvő érdeklődésnek köszönhetően 1912. december 28-án megalakult a 
Magyar Cserkészszövetség, a csapat számot és nevet kapott: 1. sz. BRIE (Budapesti Református Ifjúsági 
Egyesület) cserkészcsapat. Ezt a nevet viselte csapatunk a 20-as évek közepéig, amikor BKIE (Budapesti KIE) 
lett belőle. 

Az 1920-as évek elejére már 30 csapat működött országszerte, 24 katolikus és 6 protestáns. Csapatunk 
1920. évi máriaremetei pünkösdi táborába meghívót kaptak a protestáns csapatok, és itt született meg az 
elképzelés a szövetségen belüli protestáns munkacsoportról, ami 1920. június 31-én Dab és Dömsöd határában 
született meg ICHTHÜSZ csapatok szövetsége néven. 

1920. október 3-án a BKIE a Vérmezőn ünnepelte 10 éves évfordulóját közel 1000 résztvevővel. Csapatunk 
több dzsemborin is képviseltette magát, majd 1948-ban a Szövetséggel és a többi cserkészcsapattal együtt 
megszűnt. 

1990. szeptember 27-én 25 öregcserkésszel a csapat ismét megkezdte a működését a Magyar 
Cserkészcsapatok Szövetségében Pusztai János, Lázár Sándor, majd Glück Béla irányításával. Működésünk a 
Magyar Cserkészszövetségen belül a folytatódott dr. Teleki József (2001/2), Somogyi Dezső András (2002/3), 
illetve Pénzes Csaba (2004-től) csapatparancsnoksága alatt. Cserkészotthonunk a Kálvin téri református 
egyházközség hittanterme. Teleki József parancsnoksága alatt a 15. sz. Bethlen Gábor cserkészcsapattal 
táboroztunk együtt. Táboraink az újjáalakulás óta: Évenként ismétlődően ICHTYS-tábor, 2001 Dunavarsány, 
2002 Mátraháza, 2003 Balaton-hídvég, 2004 Balatonszemes, 2005 Balaton-hídvég. 

 
Pénzes Csaba 

csapatparancsnok 
 
Működési cím: n.a. 
A csapat összlétszáma: 21 cserkész 
Fenntartótestület: Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Pénzes Csaba 1955 st. 1066 Budapest, Jókai utca 24. pe.csa.ti@freemail.hu 30/2536478 
 
 



2. sz. Sík Sándor cserkészcsapat 
Budapest, VIII. kerület 
 

Csapatunk az 1913-ban megalakult BKG (Budapesti Kegyesrendi Gimnázium) cserkészcsapat jogutóda. 
Akkori vezetőink − Sík Sándor, Sztrilich Pál és Teleki Pál − komoly örökséget bíztak azokra a piarista 
cserkész-tanárokra, akik a háborút követő nehéz évtizedekben megőrizték, s továbbadták a Törvényt. Nekik 
köszönhető, hogy 1989-ben Görbe László parancsnok irányításával újjáalakulhatott csapatunk Sík Sándor 
Piarista cserkészcsapat néven. 

1991-től Lobmayer Imre piarista, majd 1993-tól ismét Görbe László volt a parancsnok, aki addigra már 
szövetségi szinten is rengeteg munkát végzett. Ő volt az 1993-as Gödöllői Emléktábor parancsnoka is. 

1995-től Csóka Géza, korábbi parancsnokhelyettes állt a csapat élén. Előtérbe kerültek a sportértékű 
megmozdulások. 1996-ban megszervezte a Nagy Honfoglalási Emléktúrát, mely során a Vereckei-hágótól 
Ópusztaszerig, a Millecentáriumi Nagytáborig gyalogoltunk. 

1998-tól Csanády Miklós piarista vezetésével felelevenedtek a vidám, klasszikus vándortáborok. 2000-ben 
így csatlakoztunk a Millenniumi Emléktáborhoz. Téli portyáinkon eldugott, magányos kulcsosházakba 
„bújtunk” a világ elől, hogy megismerjük egymást, és a téli természetet. A csapatvezetőség is jobban összeforrt 
az ő irányításával. 

2001 őszétől Imre Sándor, az újjáalakult csapat egyik alapító tagja a parancsnokunk. Hozzáláttunk a már 
régóta tervezett rover raj felépítéséhez. Koedukáltuk a csapatot és már így toboroztunk a budai Érseki 
Katolikus Gimnáziumban is. 

Az elmúlt évtizedben a kerületi és szövetségi munkából is részt vállaltak vezetőink: Kazinczy Béla, 
Brandenburg Tamás, Csomor Márton, Imre Sándor, Orosz László, Hoványi Márton, Kemenes László és Görbe 
László. 

Dr. Imre Sándor 
csapatparancsnok 

 
 



Működési cím: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. 
A csapat összlétszáma: 37 cserkész 
Fenntartótestület: Budapesti Piarista Gimnázium 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Dr. Imre Sándor 1968 cst. 1112 Budapest, Törcsvár u. 36. imre@hit.bme.hu 1/31901145 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Csanády Miklós Sch.P. 1968 st.  20/4322516 csm@piar.hu 
Csomor Gabriella 1983 st.  20/8230863 csomgyopi@freemail.hu 
Csomor Márton 1981 st.  20/8230862 csomoszi@freemail.hu 
Hoványi Márton 1986 st. őv. 20/9183999 jmjt@freemail.hu 
Imre Sándor 1968 cst. pk. 1/3190145 imre@hit.bme.hu 
Orosz László 1978 st. pk-h. 20/8289702 ol@cserkesz.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Manglica Czinege András, Csákóy Gergő 8 13 fiú 
Résen Légy Harmat Lőrinc, Hoványi Márton 8 14 fiú 
Binturong Joachim László, Orosz László 7 14 fiú 
Kabóca Oláh Péter 7 15 fiú 
T Csomor Márton 10 22 vegyes 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1989 Tokaj-Timár-Hada-forrás (Zemplén) Görbe László  1989 Görbe László 
1990 Bakonybél, Őrség   1991 Lobmayer Imre 
1992 Kenyeres Balázs-forrás (Börzsöny)   1995 Csóka Géza 
1993 Oszlopó-forrás (Bernecebaráti) Lobmayer Imre  1997 Imre Sándor 
1994 Tiszaug Görbe László  1998 Csanády Miklós 
1995 Péliföldszentkereszt Csóka Géza  2001 Imre Sándor 
1996 Inárcs Csóka Géza    
1997 Ravazdi cserkészpark Csóka Géza    
1998 Isaszeg Imre Sándor    
1999 Felső-Tisza-vidéki mozgó kerékpáros tábor Csanády Miklós    
2000 Vállus, MET Csanády Miklós    
2001 Kisalföld (vízi és kerékpáros tábor) Csanády Miklós    
2003 Oszlopó-forrás (Bernecebaráti) Orosz László    
2004 Borzagos-rét (Mátraalmás) Imre Sándor    
2006 Holtmaros (Erdély) Orosz László    
 



3. sz. Regnum Marianum cserkészcsapat 
Budapest, XIV. kerület 
 

Az eredeti 3. számú Regnum Marianum cserkészcsapat az első Magyar Cserkészszövetség teljes működése alatt 
(1912-1946) a Damjanich u. 50 alatt cserkész- és öregcserkész csapatként működött. 

A megmaradt cserkészek 1988. december 17-én alakultak újra és az új Magyar Cserkészszövetségbe jelentkeztek, 
induláskor kb. 60 fős létszámmal Alföldi Lajos parancsnoksága alatt. A Fenntartó Testület a Regnum Marianum 
kongregáció és ennek részéről a kijelölt lelki vezető dr László Gábor atya 2005-ig, azóta Parádi Gyula atya, 
nyugalmazott Bakáts téri plébános. Alföldi Alajos 1995-ben hunyt el, ekkor dr. Varsányi József – az 1946 előtti 
utolsó főtisztünk lett a parancsnok 2002. október 15-ig, azóta én vezetem a csapatot. 

Az öregcserkész csapat létszáma csökken, annak ellenére, hogy több cserkésztársunk később jött közénk. A 
jelenlegi létszámunk kb. 20 fő aktív és kb. 20 fő passzív tag 1910-1930 közötti születési évvel. 

Az újraalakulás óta július és augusztus kivételével minden hónap 2. keddjén összejövünk a Damjanich u. 50-ben. 
Az összejövetelekre külső vendégelőadót hívunk, akiknek többsége eléggé közismert személyiség, és akiknek vagy 
családi, vagy eszmei kötödésük van a Regnumhoz. Előadásukat mindig követi konzultáció, vagyis valódi szellemi 
műhely alakult ki és folyamatosan él. 

Minden december 8-án kongregációs fogadalmunkat ünnepélyesen megújítjuk, időszakosan megújítjuk 
cserkészfogadalmunkat is, legutoljára 2006. január 14-én. 

Eddig több közös látogatást és kirándulást szerveztünk és egyes központi cserkészrendezvényeken is jelen 
voltunk. Ki kell emelni Alföldi Lajos cserkésztestvérünk kezdeményezésére Teleki Pál 50 éves halálévfordulójára 
rendezett konferenciát és emléktáblájának avatását (lásd a képet), amelynek egyik kezdeményezője voltunk. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk a szövetségi öregcserkész tanáccsal, és a magyar GILDE öregcserkész klubbal és 
tartottunk 2007-ig az 1003-as testvér-csapatunkkal. 

2007-ben kértük a Magyar Cserkésszövetséget, hogy az 1003 csapattal való összeolvadást . Az összeolvadást 
OIB 2007 május 19-i határozattal jóváhagyta és azóta a 3. sz. Regnum Marianum csapat cserkészei vagyunk és a 
Fenntartó Testületünk a Budapest - Zoborhegy plébánia. 

 
Philippovich Győző 

csapatparancsnok 
 

 



Működési cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 50.  
A csapat összlétszáma: 17 cserkész 
Fenntartótestület: Zoborhegy téri Regnum Marianum Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Philippovich 
Győző 

1928 st. 1124 Budapest, Hegyalja út 136-
138. 

philippovich.gyozo@t-
online.hu 

20/9333545 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Dr. Kőhidai János 1928 st.  368 2985  
Müller Henrik 1927 st.  30/9749438  
Müller Tibor 1928 st. cspkh 20/3760065  
Nagy István 1925 cst.  201 5502  
Dr.Orosz Ferenc 1929 cst.  20/4760164  
Takáts István 1924 cst.  356 0475  
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1992 Szentendre MÖT   1988 Alföldi Alajos 
    1995 dr. Varsányi József 
    2002 Philippovich Győző 
 
 



13. sz. Ezermester cserkészcsapat 
Budapest, VIII. kerület 
 

1916. december 6-án Schrank Endre (1912 óta cserkész) volt a 13. sz. Ezermester cserkészcsapat alapítója 
(54 taggal). A húszas évektől jelentős fejlődés indult a csapat életében. 

A jól szervezett cserkészmunkán kívül eredményes vezetőképzés indult (1925-ben Farkas falka alakult, 
1926-ban vízicserkész-, öregcserkész, majd 1929-ben Horthy István vezetésével repülőscserkész raj alakult), és 
már tartalmas országos és csapattáborozásokban, külföldi turnékban volt részük cserkészeinknek. A cserkész 
világtalálkozókon (dzsembori) 1924-ben Dániában 5 fő, 1929-ben Angliában 51 fő (a magyarok összesen 852-
en voltak), 1933-ban Gödöllőn 350 csapattagunk látta el a műszaki szolgálatot, 1937-ben Hollandiában 70 fő 
vett részt csapatunkból. 

1938-ban a Budapesten rendezett Eucharisztikus kongresszuson csapatunk tagjai különféle szolgáltatásokat 
láttak el. Ezért az olasz állam és a Vatikán meghívására két és fél hetes időtartamra ez év nyarán 105 
cserkészünk Olaszországban mozgótáborban vehetett részt. (Velence, Róma, pápai fogadás, stb.) 

Időközben Schrank E. az I. Cserkészkerület ügyvezető elnöke lett és Deméndy (Kleineisel) Miklós vette át 
a csapat vezetését. Az MCSSZ országos és kerületi szervezetében számos cserkészünk végzett vezetői munkát, 
így Ulbrich Hugó, Fáber Gusztáv, Soltész Gottfried, dr. Hajdu Lajos, Hajdu Tibor, prof, dr. Zsebők Zoltán és 
még sokan mások, grafikus művészeink Légrady Sándor, prof. Petry Béla, Tenkács Tibor, és sokan a hárshegyi 
őrsvezetői körben, vezetőképzésben munkálkodtak. 

1938-ban a felvidéki, galántai cserkészeket 1013-as számmal testvércsapatnak fogadtuk. Ezután számos 
felvidéki és a többi visszacsatolt területen túrákon, táborokon vettünk részt, közben nagy létszámú balatoni, de 
1944-ben Tökölön volt nyári táborunk. 

1945 után Schrank Endre parancsnoksága alatt és fiatalabb cserkésztisztek (György Tibor, Jakab Miklós és 
sokan mások) vezetésével megindult a csapatmunka, sok szép eredményt értek el a fiatalok nevelésében 
egészen az MCSSZ 1948. évi feloszlatásáig. (1948. március 15-én a MÁVAG Kolónia egyik kertjében a VIII. 
ker. első Petőfi szobrát helyezték el.) 

1989/90-ben Oravecz Vilmos csapatparancsnok vezetésével szervezték újjá csapatunkat. A kerület 
iskoláiban megkíséreltük cserkészcsapatok szervezését, felajánlva az indításhoz szükséges képzést. Sajnos nem 
sikerült elindítani egyik iskolában sem a cserkészmunkát. Oravecz Vilmos (aki 2000-ben hunyt el) személyes 
vezetésével a krisztinavárosi 148. sz. Nagyboldogasszony Cscs. vezetőinek kiképzését segítettük sikeresen. 

Hagyományőrző munkálatokon kívül rendszeres találkozókat tartottunk, állandó helyiséghiánnyal 
küszködve. Lehetőségeinkhez képest a cserkészsírokat rendszeresen felkeressük. 2001-ben a csapat 
alakulásának 85. évfordulójára cserkészliliomos márványtáblát helyeztük el a volt cserkészotthon épületének 
falán. (Az egykori MÁVAG Kolónia Vajda P. utcai kapujánál.) A jelenlegi csapat tagjai közül a következőkben 

felsoroltak több mint 75 éve 
Ezermester cserkészek: 
Hajdu Tibor (96 éves, 78 
éve csapatunk tagja), Koncz 
János (97. évében ez év 
januárjában hunyt el, 81 éve 
volt tagja csapatunknak), 
Kránitz Pál (az MCSSZ-szel 
egy idős, 77 éve csapattag), 
Nyemecz Pál, Réger László 
(93 éves, 88 éve csapattag), 
Skribek Imre, Várfoki 
Ferenc, Zavaczky Antal, 
Zavaczky Ferenc. 
 

Kónya Sándor 
mb. csapatparancsnok 

(Cím: 1113 Budapest, Ábel 
Jenő u. 2/b. 
Telefon: 1/385-6219) 



15. sz. Bethlen Gábor cserkészcsapat 
Budapest, IX. kerület 
 

Csapatunk története 1914-ben kezdődött, mikor is Bethlen Gábor néven új raj szerveződött az 1. sz. BKIE 
cserkészcsapat kebelében, azzal a szándékkal, hogy idővel külön csapatként kiváljanak abból, s a református 
gimnázium csapata legyenek. A csapatalakítási kérelmet a vezetés már ez évben beadta, de A háború miatt az 
engedélyezés csak 1920-ban történhetett meg. Az első parancsnok Samu János nagy elszántsággal látott neki a 
létszám fejlesztéséhez, új vezetőket képzett ki. Első segédtisztje Schlek Tibor, akkor végzős gimnazista lett. 
Csapatzászlót Fülep Jenő, díszes tábori zászlót Kolozsváry Árpád és Farkas Jenő adományozó szülők 
ajándékoztak a csapatnak. Az 1924-es dzsemborira Piperkovics Antal – becenevén Atanász – kiképezte és 
megalakította a vizes rajt, amely 1929-re 12 darab házi készítésű kenuval rendelkezett. 1925-ben a csapat már 
négy rajból állt és több mint száz főt számlált. Ezekben az években kapcsolódott be a munkába Kolozsvári 
Béla, elismert pedagógiai szakember, akit a legénység gyorsan megkedvelt. 

1928. október 21-én ünnepség keretében leköszönt az első parancsnok, Samu János, helyét Kolozsvári Béla 
vette át. Ez idő tájt a csapat már nemzetközi szinten is elismeréseket vívott ki magának. Minden vezetője tagja 
lett a HÖK-nek, az egyik összejövetelt még a Magyar Rádió is közvetítette. Az 1929-es dzsemborin Zana 
István vezetésével tizenhárom fő, az 1933-ason negyven fő vett részt a csapatból. 

A háborút követő betiltásig a csapatnak parancsnoka volt még Csipkés Clement György, Farkas István, 
Jánosi Sándor és Zana István. A fontosabb táborok Zircen, Csóványoson, Balatonaligán, Dömösön, 
Dunavecsén, Megyeren és utoljára Kisorosziban voltak. 

A rendszerváltás után a régi tagok újra munkához láttak az utolsó tábort is vezető dr. Teleki József 
irányításával, aki hamarosan a csapat parancsnoka is lett. Az ő parancsnoklása alatt működik ma is a csapatunk, 
amely igen aktív cserkészmunkát végez. Rendszeresen jól szerepelünk az Országos Cserkész Tájfutóversenyen, 
évente megrendezzük a Kárpát-medence szerte ismert rovásírásversenyünket és vizes őrsünk is szépen fejlődik. 

És a történetnek még koránt sincs vége. 
Dr. Teleki József 

csapatparancsnok 



Működési cím: 1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7. 
A csapat összlétszáma: 38 cserkész 
Fenntartótestület: Budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Teleki József 1932 cst. 2230 Gyömrő, Pál Mihály 

u. 8. Borostyán ház 58. 
jozsika0117@freemail.hu 20/2545613 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Avar Zsombor 1979 st.  70/3326791 zsombor.avar@vodafone.hu 
Máthé Levente 1919 cst.    
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Tűzliliom Brigés Borbála 5 14 év lány 
Turul Ősi Barnabás 7 20 év fiú 
Sólyom Tóth Gergely 6 15 év fiú 
Csodaszarvas Szabó Dániel 8 13 fiú 
Hangya Ónodi Szabó Péter 10 12 fiú 
Öregcserkész raj Dr. Teleki József 11 50 vegyes 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1994 Mátraháza Dr. Teleki József  1994 Dr. Teleki József  
1995 Mátraháza Dr. Teleki József    
1996 Perepuszta Dr. Teleki József    
1997 Pilisszentlélek Bóna Zoltán    
1997 Mátraháza – sítábor Bóna Zoltán    
1998 Gomba Dr. Teleki József    
1998 Mátraháza – sítábor Bóna Zoltán    
1999 Törökmező (Nagymaros) Dr. Teleki József    
1999 Dóramajor – lovastábor (Üllő) Dr. Teleki József    
1999 Mátraháza – sítábor Bóna Zoltán    
2000 MET Dr. Teleki József    
2000 Mátraháza – sítábor Bóna Zoltán    
2001 Gomba – lovas, kerékpáros tábor Avar Zsombor    
2001 Pilisszántó Dr. Teleki József    
2002 Gomba Dr. Teleki József    
2003 Kunsziget Dr. Teleki József    
2003 Gomba – lovas tábor Dr. Teleki József    
2004 Pilisszántó Dr. Teleki József    
2005 Törökmező (Nagymaros) Dr. Teleki József    
2006 Király-kút (Héreg) Dr. Teleki József    
 



16. sz. Evangélikus Gimnázium cserkészcsapat 
Budapest, VII. kerület 

 
Cserkészcsapatunk idén lesz 18 éves, büszkék vagyunk arra, hogy megszakítás nélkül - az iskolai életében 

egyedüli ifjúsági szervezetként -, töretlenül működünk. Jelenleg 35 fős a csapatunk, ennek tagjai főleg jelenlegi 
és korábban itt érettségizett fasori diákok, illetve néhány külsős tag. 

Nyári nagytáborunkat - mely minden év egyik legnagyobb szabású rendezvénye - Makkoshotykán, a 
Zemplénben tartottuk 2006 augusztusában. A természetvédelmi környezet és az idén jól alakuló időjárás 
hozzájárult ahhoz, hogy élményekben igen gazdag és sokszínű programot tarthassunk.  

Táborunk nomád jellegű, ami azt jelenti, hogy a résztvevőknek mindent maguknak kell felépíteni, 
összeállítani. Őrsi sátraink német típusú, úgy nevezett kóta-sátrak, melynek közepén tüzet lehet rakni, így nem 
csak melegedni, hanem főzni is lehet bennük, felépítésük emiatt több időbe telik. 

 
A csapat másik nagy, évközi alkalma a téli tábor. Ezt a programot a hagyományainkhoz ragaszkodva, 

minden évben, a Pilisben, Pomáz felett, a Janda Vilmos Kulcsosházban tartjuk. Az épület egy nomád 
kulcsosház, villany és víz nélkül. Így a résztvevőknek maguknak kell gondoskodni a ház melegéről, a főzéshez 
és iváshoz szükséges forrásvízről, és a gyertyák adta fényről. A négy nap  programjai között szerepel barlang-
mászás (Remete-barlang a Holdvilág-árokban), nyomkövető kirándulás, esténként pedig sok játék és a napi 
témákat feldolgozó előadás. Idén báb-est volt, ahol a Fehérló fia mondáját kellett a résztvevő őrsöknek 
feldolgozniuk. 

 
Tavaszi táborunkat Erdélyben tartottuk.  Nagyhéten Székelyudvarhely környékét és Kalotaszeg egyes 

falvait jártuk be. 
Hazay Balázs 

csapatparancsnok 
 

 



Működési cím: 1071 Budapest, Vársosligeti fasor 17-21. 
A csapat összlétszáma: 31 cserkész 
Fenntartótestület: Budapesti Evangélikus Gimnázium 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Hazay 
Balázs 

1982.04.04. st. 2090 Remeteszőlős, Patak stny. 
18. 

hazayb@gmail.com 70/4560700 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Buday Gergely 1976.11.27. st cspkh 30/4752405 buday@externet.hu 
Jakab Rita 1977.07.20. st őrsvezető 20/8234470 ritajakab@gmail.com 
Tamáska János   rajvezető 20/3617807 jtamaska@gmail.com 
Hutter Anna 1985.02. őv Ellátmányozási 

felelős 
30/5633183 anna@hutter.hu 

Káldi Tamás 1982.06.12.  Regős felelős 30/2801412 kaldi.tamas@chello.hu 
Kovács András 1982.02.04.  őrsvezető 30/9316549 andras82@hotmail.com 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Puma biosystem kft Tamáska János 17 15 vegyes 
Hermelin Jakab Rita 6 14 lány 
Medve Kovács András 5 12 fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1994 Mecsek, Hosszúhetény, Betyár forrás Buday Barnabás  1989 Csepregi Zoltán 
1995 Mátra, Ilona Völgy Buday Barnabás  1993 Buday Barnabás 
1996 Őrség, Kercaszomor Buday Barnabás  1996 Benyó Imre 
1997 Bakony, Porva-Csesznek Benyó Imre  2000 Buday Gergely 
1998 Balatonfelvidék, Monostorapáti Benyó Imre  2006 Hazay Balázs 
1999 Zemplén, Makkoshotyka Benyó Imre    
2000 Mátra, Parádsasvár, Gilice rét Benyó Imre és Buday 

Gergely 
   

2001 Mecsek, Kisbattyán Buday Gergely    
2002 Őrség, Kercaszomor Buday Gergely    
2003 Bakony, Bakonyszentlászló, Ördög Rét Buday Gergely    
2004 Mátra, Pásztó – Sirok vándortábor Hazay Balázs    
2005 Mecsek, Hetvehely Hazay Balázs    
2006 Zemplén, Makkoshotyka Hazay Balázs    
 
 



28. sz. Szent István cserkészcsapat 
 

A csapat 1920 áprilisában alakult és működött 1949-ig, amikor az uralmon levő kommunista diktatúra a 
Magyar Cserkészszövetséget betiltotta. 

1989-ben a politikai és társadalmi rendszerváltozás kezdetén a csapatot újraszervezték, melyben az egykori 
öregcserkészek voltak a kezdeményezők. Példaadó segítőjük - az ugyancsak cserkész - a pestszenterzsébeti 
főplébánia tb. kanonoka Dr. Zsóka Sándor plébános volt, aki a mai napig fáradhatatlan lendülettel áll a 
fenntartó testület élén. 

A kezdeti nehézségek után jól indult a csapat, melynek tagjai a hittanosok köréből adódtak akkor és jelenleg 
is. Szorosan együttműködünk plébániánk leánycsapatával a 128. sz. Szent Erzsébet csapattal. Szinte mindent 
együtt csinálunk, a táborozásokat közösen szervezzük. 

Voltunk 1996-ban Ópusztaszeren, majd 1998-ban az Isaszegen megrendezett nagytáborban. Megünnepeltük 
csapatunk 75. évfordulóját melyen köszönteni tudtuk az egykori, még élő 90 éves parancsnokot. 2001-ben a 
leánycsapattal közösen szerveztük az „Erzsébet Nap” hagyományos kerületi ünnepét, melyen sok környékbeli 
csapat vett részt. Dolgozunk a Táborkereszt Összekötők munkájában 1-2 taggal. Örsi összejöveteleinket hetente 
tartjuk. Havonta egyszer van csapatgyűlés. Havonta egyszer kirándulni megyünk. A plébániánk minden ünnepi 
megmozdulásán egyházi, állami és nemzeti ünnepeinken ott vagyunk, jelen vagyunk. Ünnepi körmeneteinken 
is megtalálhatóak vagyunk egyenruháinkban, zászlóinkkal. A X. kerületi csapatok tagjaival ápoljuk a 
cserkészbarátságot, egymás ünnepeire kölcsönös meghívót küldünk. 

Május végére tervezzük az újoncok fogadalomtételét melyet szokásunk szerint gyönyörű templomunkban 
tartunk - szentmise keretében. 
 

Dr. Vizy Béla 
csapatparancsnok 

 
 

 



Működési cím: 1204 Budapest, Kossuth Lajos u. 60. 
A csapat összlétszáma: 25 
Fenntartótestület: Pestszenterzsébeti Szt. Erzsébet Főplébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Vízy Béla 1931 cst. 1024 Budapest, Margit krt. 67. vizybela@t-online.hu 20/4475138 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Dobó Szilveszterné 1946 cst. cspkh  szilvia79@axelero.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Sas őrs Orbán Tamás 7 18 fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1996 Csákberény Máté Anita  1989 Dr. Vizy Béla 
1997 Bervavölgyi Cserkészpark Máté Anita    
1998 Isaszegi     
1999 Csobánka Máté Anita    
2000 Nagybörzsöny (Evangélikus üdülő) Orbán Lászlóné    
2001 Piliscsaba Máté Anita    
2003 Tápé Katolikus Plébánia Orbán Lászlóné    
2004 Oszkó Orbán Lászlóné    
2006 Balatonakarattya Máté Anita    
 
 



33. sz. Gróf Széchenyi István cserkészcsapat 
 
Csapatunk 1920-ban alakult. Újpesten. A csapat megalakulásakor a Csolnoky Jenő nevét vette fel, később 

Széchenyi Istvánnal váltott fel. (akkoriban még élt Csolnoky Jenő).  Részt vettünk 1926-ban a Megyeren 
rendezett Nemzetközi Nagytáborban, de aktív szerepet vállaltunk 1933-ban Gödöllőn, a Világ Jamboreen is. 

Átlagosan 100 fős táborokat rendeztünk – Még a háború alatt is. 
A második világháború alatt is folyt a cserkészmunka. Több cserkészünk életmentő kitüntetésben részesült. 

Sajnos sok cserkésztestvérünk a háborúban hősi halált halt és sokan hadifogságba kerültek. Háború után a 
csapat létszáma a felére csökkent. Sajnos 1948-ban a csapatot az akkori rendszer feloszlatta.  

1989-ben bekövetkezett rendszerváltás után mi is kértük a csapatunk újjáalakulásához az engedélyt 42 
fővel, mint öregcserkészek Újpest-megyeri Nagyboldogasszony plébániához kerültünk. 2002-ben 14 fiatalunk 
táborozott együtt a Dunakanyar cserkészcsapataival. Ezek után a parancsnok szüneteltette a csapat működését. 
Ezt az időszakot arra használtuk, hogy az első saját nevelésű segédtiszt kikerült a képzésből. Újpest 
városközpontjában működő Szent János Apostol Katolikus iskola felkarolta a cserkészetet így megindult a 
csapat személyi gyarapodása az iskolában. Az „Újpest-megyeri egyházközség családsegítő Don Bosco Ifjúsági 
Ház Alapítványa” lett a csapat fenntartó testülete, a csapat a megyeri Don Bosco Otthonban kapott helyet. 
Nemsokára megérkezett az új csapatparancsnok kinevezése. A csapat tovább fejlődik, minden évben 
rendszeresen vannak új fogadalmat és ígéretet tevők is. 

 
 

Szabó Gergely 
csapatparancsnok 

 
Működési cím: 1046 Budapest Fóti út 74. 
A csapat összlétszáma: 18 cserkész 
Fenntartótestület: Újpest-megyeri Nagyboldogasszony Egyházközség Családsegítő Don Bosco Ifjúsági Ház 
Alapítvány 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Szabó Gergely 1982.07.10. st. 1046 Budapest Fóti út 74. 30/2836650 hessian@vipmail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Rozsomák Szabó Gergely 4 33 vegyes 
Pingvin Szlovák Angéla 7 13 lány 
Szarvas Szabó Endre 6 11 fiú 
Oroszlán Horváth Adrienn 4 8 lány 
Gepárd Szász József 8 8 fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
2002 Vértessommló Hajdu László  1989 Schopper Fülöp 
2003 Vértessomló Tabajdi Márton  2005 Szabó Gergely 
2005 Parádsasvár Szabó Gergely    
2006 Cibakháza Szabó Gergely    
 
 



83. sz. Attila cserkészcsapat 
Vecsés 

 
Csapatunk 1920-ban alakult. Fenntartó testülete a Vecsési Ipari Tanonciskola. 1927-ig nincs adatunk 

működéséről. 1927-től táborozási adatsorunk van. A parancsnok Jenkey Győző vezetése, irányítása alatt igen 
aktív cserkészélet folyt, amiben az iskola tanári kara nyújtott segítséget. Továbbá a Vecsési Ófalu plébánosa 
segítette cserkészeinket állandó otthonhoz, ahol összejöveteleinket zavarás nélkül megtarthattuk. 

1927-től igen erős volt a mozgalom. Csapatunk minden nemzeti és vallási ünnepen teljes díszben részt vett. 
Nagytáboraink minden évben az ország különböző területein voltak. 1933-ban a Gödöllői Dzsemborin 38 fővel 
vettünk részt, ahol a csapat találkozott gr. Teleki Pál főcserkésszel.  

A táborozások sora a háború miatt megszakadt. 1945-ben csapatunk újjászerveződött és 1946-48-ig három 
nagytábort rendeztünk. 1948-ban a cserkészetet betiltották. Rögtön ez után a roverek megalakították a József 
Attila Természetjáró Egyesületet. A nagyobb cserkészek Galeri néven illegális kerékpáros csoportot hoztak 
létre. (Ez a két csoport 1990-ig parancsnokának tekintette Boscyek Vilmost, aki 1937-től a beszüntetésig volt a 
csapat parancsnoka.) 

Csapatunk létszáma 1927-1944-ig 25 és 30 fő között mozgott. 1945 és 1948 között 13-15 cserkészünk és 17 
öregcserkészünk volt. 

1990-ben 42 öregcserkész az Attila, a Szent Szaniszló, a Kinizsi, és a Sztárai volt csapatokat összevonva 
megszervezte az új Attila csapatot. Parancsokául Kőpataki Sebestyént választották. 

1991-ben elkezdődött a cserkészek toborzása és oktatása. Csapatunk létszáma 70 fő körül mozgott, de 
ebben benne voltak azok a gyerekek is, akiket a szülők tuszkoltak a cserkészetbe, és ennek eredményeként elég 
nagy lett a cserélődés. 1992-től minden évben rendeztünk nyári tábort. 

1997-ben a csapat kettévált, létszámunk lecsökkent: 30 öregcserkész és 14 cserkész maradt. Azóta 
óvatosabb a felvétel a csapatba, így stabilizálódott a létszám. Kevés a kimaradás. 2003: létszámunk 51 fő, ebből 
24 cserkész, a többi öregcserkész. Jelenleg 5 újoncunk van. 

1997-ben csapatunk parancsnoka megbetegedett, cselekvésképtelen lett. Helyettese Gaál Flórián 1998-ban 
betegsége súlyosbodása után meghalt. Így parancsnok és helyettes nélkül maradt a csapat. Az öregcserkészek 
gyűlésükön egyhangú rámutatással megválasztottak engem, Veres Tibort parancsnoknak. 

Nem tudtuk még mi vár ránk. A volt parancsnok családja semmiféle iratot, okmányt nem adott át nekünk, 
mert úgy vélte, a cserkészettől lett beteg a parancsnok. Segítséget kértünk a X. Cserkészkerülettől. 
Kérdéseinkre kérdéssel válaszoltak, amitől tájékozatlanabbak lettünk, mint mielőtt odamentünk. nem maradt 
más hátra, mint vettünk néhány könyvet, és azok útmutatásával és saját tapasztalataink felhasználva kezdtük el 
a vezetői munkát. 

Jelenleg Igen 
lelkes csapattal 

rendelkezünk. 
Készülünk az idei 
nagytáborra, kisebb 

kirándulásokat 
szervezünk. Minden 
ünnepségen részt 
veszünk. Csapatunk 

összekovácsolódott, 
tettre kész. Civil 

szervezeteknek, 
önkormányzatoknak 

segítünk. (pl. iskola 
költöztetés, faültetés), 
és bármit megteszünk 

környezetünk 
segítésére. 

 
Veres Tibor 

csapatparancsnok 
 
 



Működési cím: 2220 Vecsés Árpád u. 17. 
A csapat összlétszáma: 16 cserkész 
Fenntartótestület: Vecsési Felsőtepeli Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Veres Tibor 1930.02.11. őv. 2220 Vecsés Árpád u. 17.  29/350885 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Bittner József 1963 őv. cspkh 30/9706744  
Udvardi Csilla 1990 őv.  29/352037  
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Sólyom Udvardi Levente 8 8–15 fiú 
Mókus Udvardi Csilla 3 13-14 lány 
 



93. sz. ERŐ cserkészcsapat 
Budapest, XIX. kerület 
 

A 93. sz. ERŐ Cserkészcsapatot 1921-ben alapította a Wekerle telepi Református Egyházközség mint 
fenntartó testület. Első parancsnoka Szántó Lajos volt. Mint akkoriban minden csapat csak fiúkból állt. 
Csapatotthona a mai Kós Károly Általános Iskola alagsorában volt, ahol egy másik - a 185. sz. Wekerle 
Cserkészcsapat - is működött. Nagy létszámú cserkésszel vettek részt az 1933-ban megrendezett „Gödöllői 
Jamboree”-n. Az akkori tagok közül legismertebbek a Hőgye fivérek, Mihály és László, akik az újjáalakulás 
után sokat segítettek. Hőgye Mihály református lelkészként és diplomataként is méltón képviselte a 
cserkészeszményt. Öccse és családjaik Washingtonból is élő kapcsolatot tartanak fenn csapatunkkal. 

A betiltás évei után a fenntartó testület 1991-ben kezdeményezte az újraalakítást, melyet a Magyar 
Cserkészszövetség 1991. június 4-én hagyott jóvá és a szervezést vállaló és irányító Szakács Gusztáv György 
építőmérnököt megbízta a csapatparancsnoki teendők ellátásával. Ezt később, kétszer is megerősítették, és 
cserkésztisztként ma is ő az első számú vezető. Helyettesei Dworschák György cserkésztiszt és Fejszés 
Zoltánné segédtiszt-lányvezető. 

Az első fogadalomtételre és a zászlószentelésre 1992 március 15-én került sor. A fogadalmat a körzeti 
csapatok részvétele mellett dr. Récsey Béla későbbi kerület elnök vette ki. Zászlóanya: Pauli Józsefné presbiter. 

Az újraszervezett ökumenikus cserkészcsapat 1998-ig a református templom helyiségeiben és 
parókiaépületében illetve az oda tervezett - és a cserkészek aktív részvételével megépített - cserkészotthonban 
dolgozhatott. Ezt követően kénytelenek voltunk elbúcsúzni otthonunktól és az új fenntartó a Wekerlei 
Társaskör Egyesület lett. Két éves ideiglenes működési helyeink után 2002 pünkösdhétfőn birtokba vettük a 
XIX. ker. Kós Károly tér 11. sz. ház udvarán új csapatotthonunkat. majd több mint egy évre rá a tér egy másik 
épülete légópincéjében a felszerelések raktárát is újra be tudtuk rendezni. 

A csapatlétszám az alakuláskor 12 fő volt. amikor ideiglenesen negyven fölé emelkedett, de a fogadalmat 
tett cserkészek száma ezt sohasem érte el. A kényszerű váltás is megéreztette hatását. 2003: 24 aktív tagunk és 
3 újoncunk van. 

Közülük a már említett vezetőkön kívül Szakács Ajtony Csaba segédtiszt, Katunár Annamária, Kálmán 
Tamás, Gazdag Tamás, Szakács Gusztáv Bálint és Szakács Áron László képesített őrsvezetők. Még vannak 
vezetők, akiket kiképeztünk, de most nem végeznek aktív cserkészmunkát. 

Táborainkat egy, az 1998-as kivételével mindig egy vagy több csapattal közösen szerveztük. 
Rendszeresen részt veszünk a Wekerle napok lebonyolításában. a fut a Wekerle „világtakarítás” és egyéb 

helyi rendezvényekben. A három vezető tisztségviselőnk 1992-97 között a kerületi vezetőtiszti, táborozási, 
vezetőképző és raktárvezetői munkában dolgozott. 

1998-ban a felnőtt vezetők, szülők és fenntartó segítségével létrehoztuk a Wekerlei Cserkész Alapítványt. 
melynek elsőrendű célja a csapat munkájának támogatása és a nemzetközi cserkészkapcsolatok elősegítése. 

 
Szakács Gusztáv 

csapatparancsnok 
 
 

 



Működési cím: 1192 Budapest, Kós Károly tér 11. 
A csapat összlétszáma: 24 cserkész 
Fenntartótestület: Wekerlei Társaskör Egyesület 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Szakács Gusztáv 
György 

1949 cst. 1085 Budapest Stahly u. 5. 
I/8 

cserkespark@freemail.hu 20/9411181 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Dworschak György 1945 cst csk-h. 3344397  
Ehry Attila 1990 őv  2950080 ehrya@freemail.hu 
Fejszés Zoltánné 1938 st lány vezető 2615312  
Kálmán Tamás 1979 őv  3144015 kaateee2000@yahoo.com 
Katunár Annamária 1985 őv  2825025 katunara@citromail.hu 
Szakács Ajtony Csaba 1976 st  2662273 ajtony_csaba@yahoo.com 
Szakács Gusztáv 
Bálint 

1978 őv  2662273 szagu@vipmail.hu 

Szakács Gusztáv 
György 

1949 cst Csapatpk. 2662273 cserkeszpark@freemail.hu 
szakacsg@mail.datanet.hu 

Szekér Katalin 1981 őv  30 2745613 kitty.baby@freemail.hu 
Szücs Zsuzsanna 1991 őv  3757013 szucs.zsuzsi@freemail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Maláta Fejszés Zoltánné 6 55 vegyes 
Vörös Sólyom Ehry Attila 4 15 fiú 
Kék Bálna Szücs Zsuzsanna 6 14 lány 
Csodaszarvas Szakács Gusztáv B. 8 23 vegyes rover 
 
 
Csapattáborok  Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok Mikortól Parancsnok neve 
1992 Valkó Pest megye Szántó Miklós 1991 Szakács Gusztáv György 
1993  Bőszobi-völgy (Zebegény) Berecz Tibor   
1994 Csörgő-rét (Mátrakeresztes ) Szakács Gusztáv   
1995 Erdélyi vándortábor Szakács Gusztáv   
1996 Király-rét (Héreg, Gerecse hg.) Szakács Gusztáv   
1997 Pádis (Nyugati-Kárpátok, Erdély) Beke Lajos   
1998 Huszárokelőpuszta (Bakony) Szakács Gusztáv   
1999 Szalánchuta (Zemplén-Felvidék) Szpisák Zsuzsanna   
2000 Julianna major (Nagykovácsi) Dworschak György   
2001 Elmaradt    
2002 Pákozd Szakács Gusztáv   
2003 Nagypálkút (Zemplén) Szakács Gusztáv   
2004 Józsa László Cserkészpark (Ravazd) Szakács Gusztáv   
2005 Várfalva Torockói Hegység Erdély Szakács Gusztáv   
2006 Szomoróc Őrség Zala megye Szakács Gusztáv   
 



128. sz. Szent Erzsébet cserkészcsapat 
Budapest, XX. kerület 
 

Csapatunkat 1989-ben, az egykor jó hírű 28-as fiúcsapattal együtt, dr. Zsóka Sándor plébános atya hívta 
életre. Fenntartó testületünk az Egyházközség. A csapatok tagjait a hittanos gyerekek adták. A 128-as Szt. 
Erzsébet csapat lányait én vezetem. Létszámunk sohasem volt nagy, de minden évben táboroztunk, ill. 
tanyáztunk, többnyire együtt a 28-asokkal. 

Költségeinkhez mindig kaptunk segítséget a Fenntartó testülettől. Már 1991-ben ott voltunk Debrecenben  a 
Vekeri-tavi táborban, 1996-ban Ópusztaszeren, 1998-ban Isaszegen is. A Táborkereszt Összekötők találkozóin 
is mindig képviseltetjük magunkat. A 200l-es Erzsébet-napokat pedig mi szerveztük a X. kerület cserkészei 
számára. 

Létszámunk állandóan változik. Az új tagok továbbra is a hittanos gyerekek köréből érkeznek, de van, aki 
kezdettől hűséges, sőt vannak visszatérők is. Őrsi összejöveteleinket hetente a plébánia hittantermében tartjuk. 

Csapatösszejövetel havonta egyszer ugyanitt, ill. jó idő esetén kirándulás keretében zajlik. 2003: két őrs 
működik. egyik a nagyoknak, másik a kisebbeknek, ill. a fogadalomtételre készülődőknek. 

Plébániánk ünnepein rendszeresen „díszelgünk”, vagy rendezőkként veszünk részt. Nemzeti ünnepeinken a 
kerület koszorúzási megemlékezésein is képviseljük csapatunkat. Ugyancsak részt vesz rendszeresen néhány fő 
a Szent István napi körmeneten is. Jó kapcsolatot tartunk fenn a X. Cserkészkerület többi csapatával. 

2003: négy új tag készül fogadalomtételre, melyet mindig nagy pompával a szentmise keretében tesznek a 
templomunkban, s akkor fogadalomújítást is tartunk. A nyári táborban kerül sor az igazi vizsgára mind a tíz 
törvényből. Ekkor alakulnak ki életre szóló igazi barátságok, ekkor kovácsolódik össze igazán a csapat. Most is 
ezen munkálkodunk. 

Orbán Lászlóné 
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 1204 Budapest, Kossuth L u. 60 
A csapat összlétszáma: 14 cserkész 
Fenntartótestület: Pestszenterzsébeti Szt. Erzsébet Főplébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Orbán Lászlóné 1929 cst. 1201 Budapest, Nagy Győri István köz 5. I/3.  1/2833670 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Kornyilovné Máté Anita 1973 st. cspkh 20/2231556 amate@qwertynet.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Tulipán Elekes Katalin 4 22 lány 
Vadrózsa Orbán Szandra 3 12 lány 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1991 Vekeri-tó (Debrecen)   1989 Orbán Lászlóné 
1992 Nagybörzsönyi Katolikus Plébánia Orbán Lászlóné    
1993 Keszthelyi Gazdasági Iskola Orbán Lászlóné    
1994 Bajót Orbán Lászlóné    
1995 Gyöngyöstarjáni Katolikus Plébánia Orbán Lászlóné    
1996 Bervavölgyi Cserkészpark Máté Anita    
1997 Isaszeg Nagy Ákos    
1998 Csobánka Máté Anita    
1999 Nagybörzsönyi Evangélikus Üdülő Orbán Lászlóné    
2000 Piliscsaba Orbán Lászlóné    
2001 Csákberényi Katolikus Plébánia Máté Anita    
2003 Tápéi Katolikus Plébánia Orbán Lászlóné    
2004 Oszkó Orbán Lászlóné    
2005 Balatonakarattya Máté Anita    
 
 



133. sz. Szent György cserkészcsapat 
Budapest, XIX. kerület 
 

1989 tavaszán a csapat volt cserkészei (dr. Szilágyi Lajos, Szántó Miklós, Németh Jenő, Komlósi István, 
Bazsai József , Kőszegi Béla, Torner Zoltán) felvetik az ujjáalakítás gondolatát. amit az ugyancsak volt 
cserkész plébános, dr. Zsák Péter felkarol, a fiatalokkal foglalkozó Virág József káplánnal együtt. Ősszel a 
csapat működési engedélyt kér és kap. Szántó Miklós elvállalja a csapatvezetői teendőket. Néhány fiatal 
őrsvezetői tanfolyamon vesz rész a Bem rakparti székházban. 

1990. április 25.: Az első fogadalomtétel a wekerlei Szt. József templomban. Első táborunk Köröm község 
mellett volt. közösen a Virág József által vezetett hittanos táborral. Programjaink: Kuklay Antal plébános 
irodalmár és művészettörténész előadása, fürdés bányatavakban, kerékpáros kirándulás, stb. E mellett 
megtartjuk első cserkész jellegű akadályversenyünket. Ősszel beindul az őrsi élet. Őrsök: Sólyom, Pegazus, 
Vipera. 

1991-ben megalakul két kiscserkész és a Pisztráng őrs. Képesítést szereznek az első segédtisztek. 
kiképzése, Mogyoród mellett, Edöcsény András parancsnoksága alatt: Benkő Orsolya, Cseh Miklós, 
Dworschák György, Makó János. Dec.7-én indul az első Mikulás-túránk, ami ettől kezdve minden évben 
megrendezésre kerül. 

1992 nyarán két őrsnyi cserkészünk részt vesz egy környezetvédelemmel és kapcsolatteremtéssel 
foglalkozó nemzetközi olaszországi táborban. A 93. és a 1101. csapattal közös táborozásunk Valkó mellett a 
Gödöllői dombságon, Szakács Gusztáv (93. Erő cscs. pk.) vezetésével. 

A kerületi önkormányzat cserkészotthon céljára egy pincében lévő óvóhelyet „kölcsönad” a csapatnak. 
1993: Csapattáborunkat először szervezi a fiatal generáció egy tagja, Makó János. természetesen az öregek 

(Szántó Miklós és Kőszegi Béla) háttérmunkája nélkülözhetetlen. Ugyancsak először szervezünk az egész 
tábort keretbe foglaló keretmesét (Szondi két apródja), aminek nagy sikere van a cserkészeknél. Innentől 
kezdve ez hagyományosan része táborainknak. 

1994: Fenntartónk papjai által alapított alapítvány Közösségi Házat épített templomunk mellett. melynek 
utómunkálataiban(festés, takarítás) mi is részt veszünk. Van nagy termünk és fiú ill. lánycserkész szobánk. 

1995: Csapat operatív vezetését Cseh Miklós veszi át. a három aktív segédtiszt (Lazányi Ferenc, Makó 
János, Molnár János) segítségével. 

1996: Nyári táborunkat a Bakonyban a Hódos-ér partján, Porva és Csesznek községek között verjük fel. 
Szántó Miklós lemond a csapatparancsnokságról, Cseh Miklós az új pk., a lányraj vezetője: Lipták Erika. 

1997: Környezetvédő tábor a Gerecsében. Sikeres szeptemberi toborzás. Őrseink: Mákvirág, Vipera, Pocok, 
Tigris illetve Sólyom, Skorpió, Farkas, Kullancs és a Mókus (kiscserkészek). 

1998: A Vértesben van a nyári tábor. melyet a lányroverek (Mákvirágok) szerveznek, parancsnoka Lazányi 
Ferenc, keretmese a 150 éves évfordulójú 1848-as szabadságharc. Bede Ottó segédtiszti képesítést szerez. 

1999: Bede Ottó a Sólyom őrssel együtt szervezi a nyári tábort. Igen sok eső, kevés program valósul meg. 
A Pocok és Skorpió őrs belép a rover korosztályba. Ezekből az őrsökből Sok cserkészünk megy 
őrsvezetőképzőbe.  

2000: Újra Bede Ottó vezeti a 
csapattábort, mely a Börzsönyben 
van. Szent György és a sárkány 
keretmesével. 

2001: Április 1-jén csapatunk 
budapesti hadijátékot szervez a 
Camponában 150 résztvevővel, 
mely igen jól sikerült. Segítünk a 
kerületi cserkésznapok 
szervezésében is, az 
akadályversenyt mi bonyolítjuk le. 
Nyáron új segédtisztünk lesz: 
Morvay Ildikó, aki szeptembertől 
átveszi a lányraj vezetését. 

A jó programok mellett sajnos 
egyre nehezebb a toborzás, így 
létszámunk két év óta csökken. 

2002: Balogh Péter tesz 



segédtiszti fogadalmat és veszi át a fiúraj vezetését. Csapatunk munkáját segíti Kaszás Gergely st. is, aki 
szeptembertől egy évre elvállalja a csapat operatív vezetését. 
 

Cseh Miklós 
csapatparancsnok 

 
Működési cím: 1192 Budapest, Tas u. 5. 
A csapat összlétszáma: 41 cserkész 
Fenntartótestület: Munkás Szent József Római Katolikus Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Bede Ottó 1977 st. 1194 Budapest, Varjú Kálmán u. 

5. 
bedeo@freemail.hu 70/5684550 

 



140. sz. Pro Patria cserkészcsapat 
Budapest, XVII. kerület 
 

1918 őszén Kádár Gyula, rákoscsabai lakos – a székesfehérvári 85 sz. Zrínyi cserkészcsapat tisztje – a 
csapat Galamb rajából, 8-10 főből álló cserkészrajt szervez, melynek vezetését később Kenessey Árpád veszi 
át. Tőle 1919. nyarán Bartos József veszi át  a vezetést és kéri a Magyar Cserkészszövetséget, hogy önálló 
csapatként 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatként jegyezze be. Ez 1921. nyarán megtörténik. Az igazolást dr. 
Sík Sándor elnök írta alá, melyet ma is őrzünk. Csapatzászlót május 21.-én kaptunk Martin Istvánné úrnőtől 
1922 pünkösd vasárnapján. Ekkor volt az első nyilvános fogadalmi ünnepélyünk. Május 24.-én az első 
országos cserkészjátékon Megyeren 21 fővel szerepeltünk. Pünkösdhétfőn és kedden volt az első 
próbatáborunk a rákoscsabai Ördögárokban melyet minden évben 1948 ig pünkösdi próbatáborként 
megtartottunk. 1924-ben a csapat kötelékében nagy létszámmal jelenlévő rákosligeti fiúk kiválnak és Sárkány 
Lóránt vezetésével megalakítják a későbbi 264.sz. Hunyadi János Cserkészcsapatot.1925 július 5.-én 
nagyszabású cserkésznap van Pécelen, és megalakul a péceli raj Uthy Gyula cs. tiszt vezetésével. 1926 Bartos 
József lemond a pk-ról, a testület id. Uthy Istvánt bízza meg a parancsnoki tisztséggel. Június elején a péceli raj 
kiválik és megalakul a 910. sz. Fáy András Cserkészcsapat Pécelen. Július 12-aug. 4. Nemzeti Nagytábor 
Megyeren. 21fővel jelen vagyunk. (oklevelét őrizzük!)1928. október 14.-én a csapat tagja lett Pintér (Révfy) 
István tanító, rajztanár és festőművész, cserkész tiszt sokszor szerepelt a csapat vezetésében. 1930. tízéves a 
Pro Patria Cserkészcsapat. Révfy István, Szendy Vilmos tanár, id. Uthy István cserkész és fia Uthy Gyula 
tisztek vezetik a csapatot. 1931-ben a kiscserkész mozgalmat felváltotta az apród mozgalom. Fekete Béla vezeti 
a 30 fős apród rajunkat. Az apródok kékszínű aranysulytásos, bojtos „bocskai” sapkát viseltek. 1933. a gödöllői 
Jamboreen 53 fővel veszünk részt mint tűzoltó egység. A csapatot Uthy István és fia Uthy Gyula vezeti, akit 
kormányzói elismerésben részesítettek a szervező munkájáért. 1935-ben két raj működik, a Hunyadi Raj 
Horváth Sándor, a Rákóczi raj Markó Ignác vezetésével. 1936. Megalakult a rákoscsabai református egyház 
812sz. Csaba Vezér Cserkészcsapat Farkas Sándor rektor, tanító vezetésével. Az alapító tagok sokan a 140.sz. 
csapat kötelékéből váltak ki. 1939-ben id. Uthy István a csapat vezetését átadta Révfy István cserkész 
tisztnek.1942-ben Uthy Gyula vezetésével 16 fős raj 3 hetes vándortáborozáson vett részt Erdélyben. A 
cserkészcsapat 3 fővel képviseltette magát az 1947-es Franciaországi Jamboreen. Institóricz Róbert, Pál Berta 
apródvezető és Mohácsi Miklós őrsvezető. 

1948-ban megszüntette a kormány az Uthy Gyula vezette cserkészcsapatot. 1956. okt. 30.-án Gelencsér 
László őv., Simányi Miklós bencés cserkész és Domonkos Lajos 812-es kiscserkész Uthy Gyulával alakuló 
cserkészgyűlést hívott össze, de a lelkes csapatgyűlést tett nem követhette, mert a bevonuló szovjet csapatok 
leverték a forradalmat.1989-ben Hosszú Gáspár vezetésével újjá alakult a csapat. 

1990-ben a rákoscsabai Főplébánia lett a Fenntartó Testület. 1991-ben Füzérradványon táborozott több 
csapattal (osztrákokkal, franciákkal) csapatunk. Ekkor lányvezető Balogh Sándorné, később fiú rajvezető 
Balogh Sándor. 1992-ben a parancsnok tanácsadója lett Gelencsér László öregcserkész. A csapat irattárát K. 
Ladányi András öregcserkész őrizte meg és adta át a csapatnak. 

A 140-esek egyre fejlődtek erősödtek. Minden évben sikeres nyári tábort vezettek , ezt a végén felsoroljuk. 
1994-ben Gelencsér László öregcserkész 
kezdeményezésére Gyergyóditrón 
felveszik a kapcsolatot a 020.sz. Lovag 
Takó János cserkészcsapattal, majd 1995. 
márciusában Hosszú Gáspár pk., Balogh 
Sándorné phk., Gelencsér László 
öregcserkész és id. Váradi Gábor 
cserkésztestvéri barátságot kötnek, melyet 
a 75 éves jubileumi táborban Dömösön 
pecsételnek meg. Azóta is minden évben 
legalább néhány cserkésszel együtt 
táborozik a két csapat. Hosszú Gáspár pk. 
sajnos a tábor ideje alatt meghalt. Az 
egész csapat gyászolta. 

A Fenntaró Testület Balogh Sándornét 
nevezte ki parancsnoknak. Gelencsér 
László lett a helyettes. 2000-ben 
ünnepeltük a csapat 80 éves 



megalakulását. Ez alkalomból csapatzászló szentelés is volt, melyet Vácziné dr. Takács Zita a Hírközlési 
Főfelügyelet elnöke ajándékozott Gelencsér László felkérésére. 2005-ben 5 fő vett részt az Eurojamboreen 
Angliában: Mózes Ambrus, Benke Kálmán, Domokos Ágoston, Mózes Ilona, Váradi Marcell. 2007-ben szintén 
5 fő képviseli reményeink szerint csapatunkat Angliában a Jamboreen. 

Csapatunk 22 fős öregcserkész rajjal is rendelkezik. 
 

Balogh Sándorné 
csapatparancsnok 

 
Működési cím: 1171 Budapest, Péceli út 229. 
A csapat összlétszáma: 51 cserkész 
Fenntartótestület: Rákoscsabai Római Katolikus Főplébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Balogh Sándorné 1943 cst. 1172 Budapest, Gőzös u. 21. baloggizi@freemail.hu 2578297 
 
Csapattáborok 

Év Helyszín 
1991 Füzérradvány 
1992 Királyrét-Szénpatak 
1993 Bélapátfalva 
1994 Bakonybél 
1995 Dömös 
1996 Ditrói havasok (Erdély) 
1997 Bér 
1998 Pilisszentlászló 
1999 Erdőkertes 
2000 Szabadság-forrás (Szentendre) 
2001 Putri-puszta, (Csemő) 
2002 Héreg (erdei tisztás) 
2003 Kárász (Kelet-Mecsek) 
2004 Ditró, Cengellér (Erdély) 
2005 Nemesvita 
2006 Bacsó-forrás (Gyöngyöstarján) 
 
 



173. sz. Kemény Zsigmond Cserkészcsapat 
Budapest, XVIII. kerület 
 

A csapat a VI. ker. Kemény Zsigmond főreál gimnáziumban alakult 1922-ben. A II. világháborút követő 
feloszlatás után működése megszűnt. A rendszerváltás után az ugyanebben az épületben működő Kvassay Jenő 
Műszaki Szakközépiskola keretében kezdte újra tevékenységét. 

A természetjáró szakosztály, amely „búvópatakként” az elmúlt évtizedekben őrizte a cserkészet 
eszmeiségét, vállalta a szervezést. A csapat tagjai kezdetben a csapatparancsnok-igh. egykori tanítványainak 
gyerekei voltak. Ezekben az években résztvevői voltunk a Gödöllői Emléktábornak, 1996-ban a Verecke–
Ópusztaszer vándortúrának, a 2000. évi MC tábornak. 

Ugyanebben az évben a cspk. nyugdíjazása miatt, a fenntartótestület megváltozott. Ettől az évtől a Havanna 
Lakótelepi Szent László Plébánia keretében működik. 

A csapatnak 30 tagja, és 5 segédtisztje van. 
Sztrakay Ferenc Balázs 

csapatparancsnok 
 

 



Működési cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. 
A csapat összlétszáma: 30 cserkész. 
Fenntartótestület: Budapest-Pestszentlőrinci Szent László Római Katolikus Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Sztrakay 
Ferenc Balázs 

1976.01.08. st. 1181 Budapest 
Csontváry u. 38. III/15. 

20/8289123 fbsztrakay@gmail.com, 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Horváth Péter 1978.07.20. st. vez-kép. v. 20/8280817 hp@mht.bme.hu 
Kádár Jenő 1934.10.25. st. cspk-h. 30/3070918 kajeno1025@t-online.hu 
Kuthi Edvárd Bálint 1976.10.06. st. rajpk. 20/8280173 edddye@gmail.com 
Mándi-Nagy Péter 1983.07.22. őv. őv. 20/3305422 manpeti@gmail.com 
Molnár Sarolta Judit 1985.05.29. st. őv. 20/5448009 molnarsarolta@gmail.com 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Egér Molnár Sarolta Judit 8 14 vegyes 
Turul Mándi-Nagy Péter 8 21 fiú 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1989 Mogyoróska (Zemplén) Kádár Jenő  1989 Kádár Jenő 
1990 Szabéspuszta (Zselic) Kádár Jenő  2007 Sztrakay Ferenc B. 
1992 Petőmihályfa (Göcsej) Kádár Jenő    
1993 Királykút (Börzsöny) Kádár Jenő    
1994 Valkonya (Dél-Zala) Kádár Jenő    
1995 Kazincbarcika (Keleti-Bükk) Kádár Jenő    
1996 Kajárpéc (Sokoró) Kádár Jenő    
1997 Mátraalmás (Mátra) Kádár Jenő    
1998 Bugac-felső (Bugaci-puszta) Kádár Jenő    
1999 Szaknyér (Őrség) Kádár Jenő    
2000 Pusztamarót (Gerecse) Kuthi Edvárd Bálint    
2001 Ravazd (Sokoró) Sztrakay Ferenc Balázs    
2002 Mátraalmás (Mátra) Horváth Péter    
2003 Benk (Felső-Tisza vidéke) Kuthi Edvárd Bálint    
2005 Drégelypalánk (Börzsöny) Sztrakay Ferenc Balázs    
2006 Járdánháza (Heves–Borsodi-dombság) Decsi Attila    
 
 



192. sz. Erdősi Imre cserkészcsapat 
Vác 
 

Piarista Gimnázium alapította 1922-ben. Parancsnokai: dr. Halamka Gyula, Szepesi Bódog, majd Molnár 
Imre. 1923-ban Bánkon, 1924-ben Ecsegen, 1925-ben Nagymaroson / piarista nagytábor /, táborozott a csapat. 
Szepesi Bódog parancsnoksága idején a környékbeli falvakban több helyen propaganda ünnepélyt rendeztek. 
Molnár Imre szerezte a csapatzászlót. Zászlóanya Zalánffy Gizella lett. Benne a csapat megértő támogatóra 
talált. 

1925-27 között dr. Erczbrucker Aladár, 1927-29 között pedig dr. Neuhauser Frigyes volt parancsnok. 
Erczbrucker Aladár idejében kezd foglalkozni a csapat vizicserkészmunkával. 1926-ban résztvesznek a 
Nemzeti Nagytáboron. Ott több versenyszámban szép eredményt érnek el. 1927 nyarán vízi mozgótábort 
rendeznek Győrtől Paksig. Neuhauser Frigyes parancsnoksága alatt bevezetik a sielést. 1929-ben Benke Imre 
vette át a csapat vezetését. Gyarapította a csapatkönyvtárat, kiegészítette a csapatfelszerelést. 1933-ban levezeti 
a csapat gödöllői jamboree táborozását s a mozgótáborozásokat is. Évente több szűlői értekezletet is tartott. 
1933-ban tartotta a csapat 10 éves jubileuni ünnepségét. A szervező bizottság elnöke Szomolányi József. A 
bizottság tagjai: Király Lajos és Léh István. 

1948-ig, a betiltásig a csapat virágzott. A Vácon alakított csapatok támogatást kaptak csapatunktól, mely 
nálunk taglétszám csökkenésével járt együtt. Csapatok melyekkel kapcsolatunk volt ekkoriban: 

823.sz Radvánszky Antal cs.cs. (Evangélikus egyházközség), 915. sz. Simon Antal cs.cs., (Süketnémák 
Intézete), 936. sz. Thurzó János cs.cs., (Váci Kereskedő Ifjak egyesülete). 

 
Újjáalakulás: 
2004-ben indult az első őrsünk, melynek célja a vezetőképzés megteremtése volt. 2005 szeptemberében  hét 

őrsünk lett: 
Lány: Eper, Pitypang Fiú: Vadliba, Sólyom, Vegyes: Denevér, Vidra, Szarvas.  
November 26.-án a Patrocinium keretében hat fő tett fogadalmat. Ennek az eseménynek vendége volt 

Parragh Gábor a X. cserkészkerület vezetőtisztje. 
Július 08-16.-a között Bujákon volt az első csapattáborunk. Itt a Dunakanyar másik hat csapatával 

táboroztunk közösen. A Piarista altábor 62 főt számlált.  
2006 újabb négy őrssel gyarapodtunk. Decemberben OIB hivatalosan is igazolta csapatunkat. 
2007 húsvétján csapatzászló szentelésünk volt, melyet Dr Beer Miklós püspökatya szentelt meg. Zászló 

anyánk Somodiné Dr. Dobó Katalin nagylelkű adományainak köszönhetően csapatunk felszerelése 
folyamatosan bővült. 

Ivony István 
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 2600 Vác Konstantin tér 6. 
A csapat összlétszáma: 99 cserkész 
Fenntartótestület: Váci Piarista Gimnázium 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Ivony István 1975 st. 2600 Vác Attila u. 2. 20/4144382 ivony2@vipmail.hu 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Bodor Mihály 1986 st.  30/3177396 bmisi01@freemail.hu 
Bodor Zsuzsanna 1989. nincs  30/2635263 bzsuzsi03@freemail.hu 
Csabai Viktória 1988 őv  30/4507867 kike00@freemail.hu 
Koós Judit 1990. nincs  20/8027294 judo.koos@freemail.hu 
Kovács Anna 1988 nincs  30/3737371 voroskek@vipmail.hu 
Körmöczi Gábor 1988. őv.  20/5626711 kormoczig@freemail.hu 
Marcsó Ferenc 1987. st.  30/6484855 feree811@freemail.hu 
Nagy Beáta  1988 őv  70/2153480 belllyus@freemail.hu 
Nagy Gergely 1988 őv  30/4809104 nagygery_@freemail.hu 
Soós Árpád 1988. őv.  20/9840590 sosimosi@freemail.hu 
Untsch Gergely 1977. nincs  20/4765175 untsch@freemail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Szarvas Soós Árpád 7 18 vegyes 
Denevér Bodor Mihály 8 15 fiú 
Békalencse Bodor Zsuzsanna 6 15 lány 
Vadliba Marcsó Ferenc 9 13 fiú 
Sólyom Körmöczi Gábor 8 14 fiú 
Eper Csabai Viktória 7 13 lány 
Pitypang Nagy Beáta 11 14 lány 
Zsálya Kovács Anna 13 12 lány 
Vadmálna Koós Judit 9 13 lány 
Farkas Nagy Gergely 9 12 fiú 
Turul Untsch Gergely 10 16 fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
2006 Buják Ivony István  2005 Ivony István 
 
 



221. sz. Anonymus cserkészcsapat 
Budapest, V. kerület 
 

A késő őszi zimankó, fázósra gombolta a csillogó szemű gyerekek toldozott-foltozott kabátját. Figyelmük 
egy ifjú felé irányult, aki olyasmikről beszélt nekik, ami számukra ismeretlen volt és elérhetetlennek bizonyult. 
Mesés világ tárult szemük elé, napsütötte hegyek, erdők, folyók, csörgedező patakok, zordon sziklák, harmatos 
tisztások. Mindenütt gyerekzsivaj, kacagás, énekszó, gyönyörű khaki egyenruhák és zöld nyakkendők 
forgataga.  

Mindez nyolcvanöt évvel ezelőtt a józsefvárosi, Mária Terézia téren történt és a mesélőt úgy hívták, hogy 
Galbos Sándor. Az összegyűjtött tucatnyi gyerekből, suhanc srácok seregéből, csellengő csavargó csibészekből, 
pedig az Anonymus cserkészcsapat első " alapító " cserkészei lettek.  

Három nagy időszakot lehet elkülöníteni a csapat életében, az alakulástól a betiltásig tartó 26 évet, a 
negyvenévnyi búvópatak korszakot és az újjáalakulás utáni időket. 

Az első időszak kiemelkedő történései között a csapat dinamikus létszámnövekedése, új csapatok kiválásai 
szerepeltek. Szinte megszámlálhatatlan új ág nőtt ki Anonymus gyökerekből. Az időszak tetőpontja, 1933 
Gödöllő, ahol 33 fővel vett részt a csapat. A főcserkész dicsérő oklevele, az otthonunk falán, bizonyítja, hogy 
eredményesen. 

A negyven évről, csak annyit, hogy felnőtt cserkészeinknek sikerült átmenekíteni a cserkészeszmeiséget az 
újjáalakulás idejére. Voltak, akik egybe tudták gyűjteni és el tudták indítani a fiatalokat, negyven év hallgatás 
után. 

Az újjáalakulás első eufóriája, végül is a talán kevésbé látványos, de annál tartalmasabb munkába torkollott. 
A csapat él, működik, céljai, tervei vannak. Támogató Fenntartótestület (Budapest Belvárosi Római Katolikus 
Főplébánia), 30-40 fős létszám, képzett őrsvezetők, remek otthon, kellő alapot, hátteret adnak a színvonalas 
cserkészmunkához. Büszkék vagyunk a változatos táborozásainkra, a jól működő szakági cserkészetre. 
Gyalogos vándor, sziklamászó, vízi táborok színesítik az éves programjainkat.  

Reméljük, hogy „égi csapatunk” elhunyt öreg cserkészeink, elégedetten néznek ránk. Szeretnénk, ha 
munkájuk méltó folytatását látnák nyolcvanöt év elteltével, a mai csapatban. 

 
Bánki Sándor 

csapatparancsnok 
 

 
A 80 éves évfordulón.



Működési cím: 1056 Budapest, Március 15-e tér 2. 
A csapat összlétszáma: 40 cserkész 
Fenntartótestület: Belvárosi Római Katolikus Főplébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Bánki Sándor 1947 cst. 1194 Budapest, Endresz 

György u. 63. 
banki221@mail.tvnet.hu 30/9626234 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Fekete Dániel 1974 cst. cspkh. 70/3624004 dani74@citromail.hu 
Graziani Anna Borbála 1981 st. rv. 70/3825229 grazianib@freemail.hu 
Gáspár Tamás 1978 st. rv. 20/3612803 gaspar.tamas78@citromail.hu 
Bánki Péter  1987 őv. őv. 30/3169614 banko@mail.tvnet.hu 
Bánki Annamária 1991 őv. őv. 30/6560559 kiscsillag@mail.tvnet.hu 
Edelényiné Takács Katalin 1978 őv. őv.   
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Bagoly Bánki Péter 9 13 fiú 
Turul Bánki Annamária 4 14 lány 
Szürke farkas Miklós Bernadett 12 8 vegyes 
Barna farkas Edelényiné Takács Katalin 10 10 vegyes 
Medve Németh Lajos 5 70 fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1989 Balatonszárszó Vándorffy Dénes  1989 Vándorffy Dénes 
1990 Sárvár Vándorffy Dénes  1995 Bánki Sándor 
1991 Bölcske Vándorffy Dénes    
1992 Bélapátfalva Vándorffy Dénes    
1993 Bernecebaráti Vándorffy Dénes    
1994 Tát Vándorffy Dénes    
1995 Tát Vándorffy Dénes    
1996 Kötcse Bánki Sándor    
1997 Kunsziget Bánki Sándor    
1998 Kunsziget Bánki Sándor    
1999 Tát Bánki Sándor    
2000 Esztergom MET Bánki Sándor    
2001 Kéked Bánki Sándor    
2002 Bakony vándor  Bánki Sándor    
2003 Kunsziget Fekete Dániel    
2004 Mátra vándor Fekete Dániel    
2005 Kisoroszi Fekete Dániel    
2006 Cselőtepuszta Fekete Dániel    
 
 



222. sz. Petőfi cserkészcsapat 
Hatvan 
 

1923 januárjában Petőfi születésének 100 éves évfordulója alkalmából a Turul cserkészek Petőfi estély 
rendezésére készültek és a település (Hatvan) iskolái Petőfi alapítványt hoztak létre. Ilyen körülmények között 
határozta el a csapat „Kopó” őrse - 8 fő - , hogy kiválik és önálló csapatot szervez. 

Már 1922 őszén ráébredtek arra a főleg szakmunkásokból álló őrs tagjai, hogy kinőttek az iskolapadból. A 
kiválási szándékot jelentették Dóró Gábor parancsnoknak, aki támogatta az őrs céljait. Közülük hatan 
alapították meg az új csapatot, összesen húsz taggal. 

Az 1930-as években külön szobát kaptak a Városháza épületében. Az iparostanonc iskola védnökséget 
vállalt a csapat felett. Az alapító tagok többsége végzett legény volt. A csapat parancsnoka Dr. Lénárt Béla 
jegyző lett. 

A Magyar Cserkészszövetség és a csapat közötti összekötő a fővárosban tanuló Dittel (Demény) Lajos volt. 
Mutschenbacher Gábor tervezte a csapat zászlaját. Az avatási ünnepet 1923. július 29-én tartották. Az 1923-
ban, 20 példányban készült 35 × 45 mm méretű csapat jelvényt is Mutschenbacher Gábor tervezte.  

Az 1933. évi Gödöllőn rendezett nemzetközi cserkésztalálkozón a dzsemborin, ők voltak a tábor tűzoltó 
csapata. Gróf Teleki Pál külön elismerését fejezte ki a hatvani Petőfi csapatnak az eredményes szereplésükért. 

A hatvani cserkészek mozgalma az 1940-es évek elejéig igen pozitív volt, sikeresen szervezte meg a 
fiatalok hasznos időtöltését, nevelését. Hosszú kényszerszünet után napjainkban újra összejöveteleket tartanak a 
régi csapattagok, akik fő feladatuknak tartják a cserkészek céljait feleleveníteni és széles körben népszerűsíteni. 
Hiszen a fiatalok hazafias, erkölcsös nevelése minden időben fontos feladat. 

A csapat jelenleg 11 főből áll, életkoruk 67 - 90 év között mozog, hetenként tartanak összejöveteleket. 
Kapcsolatunkat a környező településeken lévő csapatokkal folyamatosan tartjuk. 

Gimesi Mihály 
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
A csapat összlétszáma: 9 cserkész 
Fenntartótestület: Polgármesteri Hivatal 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Menyhárt Pál 1933 őv. 3000 Hatvan, Pázsit út 17. II/3.   30/2620878 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Hordós Dezső 1933 cst.  37/341569 hordos@hatvan.hdsnet.hu 
 



264. sz. Hunyadi János cserkészcsapat 
Budapest, XVII. kerület 
 

1923-ban alakult meg a 264. sz. Rákosligeti Községi Hunyadi János cserkészcsapatunk, otthon az Elemi 
Iskola alagsorában volt. A fiúcsapat minden tagjától elvárták kötelességének teljesítését (tanulást), de 
kirándulásokkal, táborozásokkal, sportolásokkal, ügyességekkel is foglalkoztak. 

Csapatparancsnokok: 1923–24 Kádár Gyula, 1925–27 Sárkány Lóránd, 1927–35 Láng Gyula, 1936–44 
Páncél Gyula, 1945 Végvári Dénes, 1946–48 és 1989-től Kovács István a parancsnok. 

Az újjászerveződés után 1992-ben baráti adakozásból megépült új otthonunk a XV. utcában. Évenként ma 
is sátortáborozunk saját főzéssel és szomszédolunk is. Voltunk Erdélyben (kétszer), Felvidéken (kétszer), 
Kárpátalján, Fiumében, sőt meghívással Ausztriában Francia- és Olaszországban is. 2003: létszámunk 42 fiú. 

 
Csapatunk alapításának 80. évfordulója alkalméból született az alábbi vers: 
 
Kedves régi barátim (kik még éltek), most együtt vagyok veletek, 
Mint diákkoromban volt, olyannak látom Ligetet. 
Az Emlékmű, országzászló, az emeletes iskola 
Mind előttem van, de legszebb volt csapatunk Otthon, 
Szinte látom festett falát, szép asztalát, a padokat, 
S vidáman énekeltük a cserkésznótákat, népdalokat. 
A régi is szép volt, a mai fiatalság büszkén emleget, 
Országot járni, sátorozni, most is megyünk gyerekek. 
Ma is van Otthonunk, sátraink, szíveinkben szeretet, 
Tesszük a jót, együtt járunk, ez ad nekünk örömet! 
 

Kovács István 
csapatparancsnok 

 
 

 



Működési cím: 1172 Budapest XV. utca 23. 
A csapat összlétszáma: 35 cserkész 
Fenntartótestület: Római Katolikus Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Kovács István 1926 cst. 1184 Budapest Dolgozó út 6/a. II/6.  2905966 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Cserey György 1975 nincs  2580480  
Fürjes Péter 1984 nincs  2561526  
László Jenő 1975 nincs  2575400  
Németh Vilmos 1975 st. rajpk   
Schád Péter 1975 st. cspkh 2560511  
Szabó Dávid  nincs  2904697  
Szabó János  nincs  2904697  
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Mókus Fehérváry Zoltán 9 13 fiú 
Sólyom Tóth Dániel 8 15 fiú 
Daru Fürjes Márton 8 16 fiú 
rover Bíró tamás 5 22 fiú 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1989 Rábahídvég Kovács István  1988 Kovács István 
1990 Rábahídvég Kovács István    
1990 Ausztria–Németország–Franciaország Kovács István    
1991 Füzérradvány Kovács István    
1992 Magyarhertelend Kovács István    
1992 Olaszország Schád Péter    
1993 Kács (Bükkalja); Erdély Kovács István    
1994 Harangod Kovács István    
1995 Magyarlak, Burgenland (Ausztria) Kovács István    
1996 Tőserdő; Kárpátalja (Ukrajna) Kovács István    
1997 Magyarlak; Fiume, Pula (Horvátország) Kovács István    
1998 Zselice; Komárno (Szlovákia) Kovács István    
1999 Salgóbánya; Erdély Kovács István    
2000 Füzérradvány Kovács István    
2001 Báróudvarnok Kovács István    
2002 Harangod Kovács István    
2003 Diósjenő Kovács István    
2004 Bogács, Szlovákia Kovács István    
2005 Sikonda, Szlovákia Kovács István    
2006 Salgóbánya Fürjes Péter    
 



293. sz. Szent Kapisztrán cserkészcsapat 
Budapest, VI. és XIII. kerület 
 

Csapatunk idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját: 1923−ban alakult meg a Lehel téri Szt. Margit 
plébánia fiataljaiból. Régi hagyományaink „átmentése”, a cserkészet beszüntetése el�tti utolsó 
csapatparancsnokunknak, Gyöngybagolynak (Waicz Gyula cst.) köszönhet�. Értékes tapasztalataival nagyban 
segítette a fiatal vezet�ket, akik újjáalakították a csapatot 1989−ben. 

Cserkészeink többsége azóta (is) a Lehel téri és a terézvárosi plébánia fiataljaiból kerül ki, de szinte egész 
Budapest területéről vannak tagjaink. Csapatunk létszáma rövid időn belül elérte a 100 főt. Azóta minden 
évben ennyien veszünk részt két-három hetes táborainkban, Magyarország legszebb hegységeiben. 

Jelenleg 6 rajban (1 kiscserkész, 3 cserkész, 1 kósza, 1 rover) folyik rendszeres cserkészmunka. Vándor 
korosztályú cserkészeink tevékenységének kereteit pedig az általunk kidolgozott „Szürke Villogó” 
próbarendszer adja. 

Éves programjaink igen sokszínűek. Rendszeresen megrendezésre kerül a KKK (Kapisztrán Komolyzenei 
Koncert), vezetőségi sítábor, május 1-jén sportnap, fogadalomtétel (ápr. 24.), Kapisztrán nap október 23-án, 
farsang, csapatkarácsony, ádventi lelkigyakorlat, májusi hadijáték. Ezen kívül rajaink évente 2-3 alkalommal 
vesznek részt többnapos portyán, vándortáboron, illetve cserkészeink szép számban vannak jelen a szövetség 
által szervezett regöstáborban. 

Az utóbbi években vezetőink (állatneveikről könnyen felismerhetők) nagy létszámban kapcsolódtak be az 
őv. és st. képzésekbe, részt vesznek az Kárpát-medencei regös tábor, és más országos programok, 
szervezésében, lebonyolításában (jamboree, moot kontingensek…).  

Csapatunkról sokminden megtudható honlapunkról (www.cserkesz.hu/293), ahol a rendszeresen frissített 
információk mellett, adatbázisunk egyre több letölthető dokumentuma is megtalálható. 

 
Tabajdi Márton 

csapatparancsnok 

 



Működési cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 30. 
A csapat összlétszáma: 82 cserkész 
Fenntartótestület: Árpádházi Szent Margit Plébánia 
 

Csapatparancsnok 
Név szül. kép. cím drótposta telefon 

Turányi Zoltán 
Richárd (Teknős) 

1973 cst 2000 Szentendre, Muskotály 
utca 20. 

teknos@cserkesz.hu 30/2225590 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás drótposta telefon 
Bobor Ágnes (Banka)  1987 őv rpkh banka293@freemail.hu 20/4575237 
Bobor Kristóf (Hoacin) 1983 st op. cspk hoacin@freestart.hu 20/8289115  
Gál Eszter (Szurikáta) 1988 őv rpk szurikata293@freemail.hu 30/3065010 
Nagy János (Jak) 1987 őv rpk jak293n@gmail.com 20/2087945  
Nyilassy Lili (Mosómedve) 1989 őv rpkh lilko293@freemail.hu 20/5234831 
Ronkay János Péter (Hangya) 1986 őv rpkh hangya@cserkesz.hu 20/8280818 
Szécsi Anikó (Őz) 1984 st rpk gida293@freemail.hu 20/8289114 
Szécsi Judit Mária (Beira) 1987 őv rpkh beira293@gmail.com 20/4862359 
 
A csapat őrsei 
Őrs neve Őrsvezető neve létsz. kor fiú/lány/vegyes 

Panda őrs Ronkay Klára Impala, Gál Eszter Szurikáta, Fonád Nikolett 15 9 lány 
Egér őrs Nyilassy Ádám Makákó, Nyilassy Bence Gepárd, Kovács 

Kristóf, Pajor Alex Grizon 
9 9 fiú 

Bárány őrs Szolnki Anikó 6 11 lány 
Cinke őrs Bobor Ágnes Banka 8 13 lány 
Ürge őrs Szécsi Anikó Beira, Nyilassy Lili Mosómedve 9 13 lány 
Grizli őrs Gál Balázs, Rónaszéki Balázs 9 11 fiú 
Szarvas őrs Mohay Bence Szambár, Rónaszéki Álmos 7 12 fiú 
Piton őrs Gera Barnabás Bagoly, Nagy János Jak 9 13 fiú 
Vidra őrs Gráczol András Coboly, Ronkay János Hangya 8 14 fiú 
Turul őrs Nagy Dávid Rinocérosz, Danka László Kojot 7 15 fiú 
Rover őrs Bobor Kristóf Hoacin 8 18 vegyes 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok -tól Parancsnok neve 
1990 Dömörkapu (Pilis) Klausz Mercedesz (Delfin)  1989 Klausz Mercedesz (Delfin) 
1991 Pilisszentlélek Klausz Mercedesz (Delfin)  1993 Vass Péter (Wapiti) 
1992 Ó-Farkas-kúti rét (Mátra) Nagykáldi Zsolt (Musztáng)  1998 Kapusy Péter (Agár) 
1993 Makkoshotyka Klausz Mercedesz (Delfin)  2001 Szabó László (Dingó) 
1994 Bernecebaráti Vass Péter (Wapiti)  2002 Tabajdi Márton (Tupaja) 
1995 Csurgó-patak völgye (Mecsek) Vass Péter (Wapiti)  2003 Ronkay Ferenc (Leguán) 
1996 Bükkszentkereszt Ungváry Krisztián (Róka)  2005 Bobor Kristóf (Hoacin) 
1997 Erdőkertes Vass Péter (Wapiti)    
1998 Kis-Holomány tető (Bakony) Kapusy Péter (Agár)    
1999 Kis-Feketeerdő (Bakony) Kapusy Péter (Agár)    
2000 Bőszob-patak (Zebegény) Turányi Zoltán (Teknős)    
2001 Senyő-patak völgye (Zemplén) Szuly Dorottya (Pingvin)    
2002 Cák (Kőszegi-hg.) Szabó László (Dingó)    
2003 Tatabánya  Ronkay Ferenc (Leguán)    
2004 Hetvehely Tabajdi Márton (Tupaja)    
2005 Selyem-rét, Cserhát Ronkay Ferenc (Leguán)    
2006 Egerbakta Ungváry Krisztián (Róka)    
 



301. sz. Kazinczy Ferenc cserkészcsapat 
Budapest, XIX. kerület 
 

Csapatunk 1925-ben alakult Kispesten a Római Katolikus Egyházközség segítségével. Első parancsnoka 
Torony István (1903-1941) volt. akinek vezetésével hamarosan önálló cserkészotthon is készült. Szép és 
értékes munkájuk eredményeként, a csapat létszáma több mint 100 fős lett: Saját kis zenekarral és vízi 
cserkészrajjal rendelkeztek. Az 1948-as feloszlatás után sem szakadtak meg az életre szóló kapcsolatok, hanem 
haláluk pillanatáig ápolták azokat, és fennmaradtak a cserkészeszmeiség nevében. 

1989-ben alakult újjá csapatunk, Ugróczky Gábor csapatparancsnok és Martincsevics György 
csapatparancsnok-helyettes vezetésével. A fenntartó testület elnöke Hegedűs László atya, mint öregcserkész is 
nagy szeretettel segít minket. Az első fogadalomtételen, 1990 tavaszán 16-an voltunk. Akkor dr. Sasvári László 
cserkésztiszt előtt tettük le a fogadalmat. 

Táboraink, melyek maradandó élményt jelentettek csapatunk történetében. Említésre méltóak még a tavaszi 
szünetekben rendezett 2-3 napos kerékpáros portyák is. 

Nagysikerű számháborút tartottunk Máriabesnyőn, amelyen 1991-ben kb. 200-an jöttünk össze. Több 
alkalommal részt vettünk a SZER-en, 1999-ben pedig a Kerületi Cserkésznapokon megnyertük a 
vándorserleget. 

A 90 éves a Magyar Cserkészet című saját kiállításunk a plébánián nagy elismerést aratott. Igyekszünk 
bekapcsolódni egyházközségünk életébe is, ezért minden alkalommal jelen vagyunk a máriaremetei keresztény 
majálison, valamint a vasárnapi szolgálaton az oltárnál és az ünnepi körmeneteken, s húsvétkor megszervezzük 
a szentsír őrzését is. 

Ünnepélyes csapatgyűléseken megemlékezünk az 1956-os forradalomról, az 1848-as szabadságharcról és 
megünnepeljük karácsonykor Krisztus születését. 

Jelenleg 36-an vagyunk. Jelen voltunk a felejthetetlen MET-en 2000.ben és a XI611-es fesztiválon a 
Cserkészparkban. A csapatunk jelmondata: „Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok!” (Kazinczy Ferenc). 

Isten segítsen minket további munkánkban, és áldása legyen velünk utunkon, hogy szerény lehetőségeink 
szerint megvalósíthassuk az Isten, a Haza, és az Embertársszeretet hármas feladatát. 

Ugróczky Gábor 
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 1191 Budapest Templom tér 21. 
A csapat összlétszáma: 36 cserkész 
Fenntartótestület: Kispesti Nagyboldogasszony Plébániatemplom 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Ugróczky 
Gábor 

1953 cst. 1196 Budapest Árpád u. 84. ugro.agi@enternet.hu 2812892 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Martincsevics György 1967 st. cspkh 70/2585958 jade47@freemail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Gepárd Ugróczky Ágnes 5 14 vegyes 
Hiúz Martincsevics György 6 12 vegyes 
Teknős Antal Mátyás 4 11 vegyes 
újoncok Ugróczky Gábor 7 10 vegyes 
roverek, öregek  14 16–30 vegyes 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1990 Cserhátszentiván Ugróczky Gábor  1989 Ugróczky Gábor 
1991 Nőtincs Ugróczky Gábor    
1992 Gyenesdiás (fiúk) Ugróczky Gábor    
1992 Ipolytölgyes (lányok) Kovács Anikó    
1993 Csepel-sziget vízitúra (fiúk) Ugróczky Gábor    
1993 Gödöllői Emléktábor (lányok) Vadász Edina    
1994 Oszlopó-forrás (Börzsöny) Ugróczky Gábor    
1995 Bacsó-kút (Mátra) Ugróczky Gábor    
1996 Várhegyi-rét (Börzsöny) Ugróczky Gábor    
1997 Vadalmás-rét (Jásd, Bakony) Ugróczky Gábor    
1998 Cserhátszentiván Ugróczky Gábor    
1999 Oszlopó-forrás (Börzsöny) Ugróczky Gábor    
2000 MET Ugróczky Gábor    
2000 Tisza túra Tokajig Martincsevics György    
2001 Bacsó-kút (Mátra) Ugróczky Gábor    
2002 Kinizsi-forrás (Nagyvázsony) Ugróczky Gábor    
2003 Várhegyi-rét (Börzsöny) Ugróczky Gábor    
2004 Vadalmás-rét (Jásd, Bakony) Ugróczky Gábor    
2005 Felső-Csevice-forrás (Mátra) Ugróczky Gábor    
2006 Oszlopó-forrás (Börzsöny) Ugróczky Gábor    
 
 



305. sz. Szent István cserkészcsapat 
Budapest, XIV. kerület 
 

1988-ban a felszín alatt repedezni kezdett a kommunizmus. A régi cserkészek, a külföldi magyar cserkészek 
segítségével, elkezdték az új cserkészvezetők képzését Magyarországon. Az első „földalatti” őrsvezető-képzés 
otthona, kicsiny plébániánk volt. Az itt kiképzett vezetők közül ketten itt maradtak és megalakították a 
cserkészcsapatot. 

A csapat az elsők között alakult 1989-ben és felvette a plébánia védőszentjének nevét és a régi helyi 
cserkészcsapat számát. 

A csapat első parancsnoka, dr. Sasvári László volt. A csapat a plébániai fiatalokból és a 14. sz. 
Szakmunkásképző fiataljaiból állt. 

Az első tanyázás 1989-ben Kocsis István plébános atya telkén volt, Balatonföldváron. Az elkövetkező 
években aktívan részt vett a csapat a kerület vezető képzéseiben, segített más csapatoknak az indulásban. 

1993 a csapat fekete éve. 4 fiatal vezetőnk halt meg autóbalesetben, hazafelé jövet a táborhelykeresésből. 
A következő parancsnok, Morvay Levente, irányítása mellett megalakult a 305-ös Szent István Cserkész 

Alapítvány. Az alapítvány és a plébánia támogatja jelenleg is a csapatot. Tovább folytatódott a csapat 
vezetőinek munkája a ŐVK és STVK táborokban. 

2002-ben vettem át a parancsnokságot. Jelenleg kis csapat vagyunk, 12 fő, két cserkésztiszttel. Ezért 
kerületünkben együttműködést kezdtünk a 173-as és a 845-ös csapattal és évek óta közösen szervezzük a 
táborainkat. Ehhez a kezdeményezéshez más csapatok is csatlakoztak, így sikerül egymást átsegítenünk a 
jelenlegi nehézségeken. Hiszek benne, hogy leszünk még nagyobbak is. Szerencsére anyagi helyzetünk stabil 
és talán először sikerül kinevelnünk egy új generációt akinek átadhatjuk a jövőt. 
 

Decsi Attila 
csapatparancsnok 

Működési cím: 1144 Bp Álmos Vezér tér 1 
A csapat összlétszáma: 12 cserkész 
Fenntartótestület: Rákosfalvai Szent István Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Decsi Attila 1974 Cst 1144 Bp Tihany u 18 decsia@gmail.com 20/4733806 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Zaja Ildikó 1980 St. Öv. ildiko.zaja@gmail.com 1/3037633 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1989 Balatonföldvár   1989 dr. Sasvári László 
1990 Héreg   1994 Morvay Levente 
1991 Hejcze   2002 Decsi Attila 
1992 Szilvásvárad     
1995 Döbrönte     
1996 Gyöngyös     
1997 Palinafő     
1998 Magyaregregy     
2000 MET     
2001 Csömör     
2002 Füzérkomlós     
2003 Benk     
2004 Tatracor - szlovákia     
2005 Drégelypalánk     
2006 Ivánka tanya     
 



309. sz. Assisi Szent Ferenc cserkészcsapat 
Budapest, XIV. kerület 
 

A 309.sz. Assisi Szent Ferenc cserkészcsapatot dr. Belák Kálmán hittanár alapította 1924-ben. 
A Szervező Testület – zuglói Páduai Szent Antal Egyházközség – őt bízta meg a parancsnoki tisztséggel. 

melyet 1940-ben bekövetkezett haláláig becsülettel ellátott. Utódja Szabó Bendegúz cserkésztiszt lett aki a 
cserkészet 1948-as betiltásáig volt a csapat parancsnoka. A csapat 1990-ben alakult újjá. 

Karitatív tevékenységeink: Karácsonyi ünnepség, ruha- és élelemgyűjtés és osztás hajléktalanoknak, 
ingyenkonyha üzemeltetése december minden hétvégéjén 1992-1993-ban. Máltai hajléktalan vonaton heti egy 
alkalommal szolgálat. Konzervgyűjtés délvidéki magyarok részére, a Magyarok Világszövetségével 
együttműködve. Kárpátaljai árvízkárosultaknak élelem és ruhanemű gyűjtése és szállítása a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat és MCSSZ közreműködésével 1994-ben és 1996-ban. Magyar írók könyveinek gyűjtése az 
erdélyi és kárpátaljai fiatalok számára. Csaptunk tagjai betegeket fürdetnek elfekvő kórházban. 

A csapat alapító tagja a Teleki Pál Cserkészközösségnek, mely elsőszámú feladatának tekinti a 
magyarságtudat, nemzettudat erősítését. A csapat működését segíti az Assisi Szent Ferenc Közhasznú Cserkész 
Alapítvány. 

A cserkészcsapattal párhuzamosan működik a 309-es öregcserkész raj kb. 20 résztvevővel. 
 

Turba László 
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 1146 Bp., Thököly út 76. 
A csapat összlétszáma: 20 cserkész 
Fenntartótestület: Páduai Szent Antal Római Katolikus Egyházközösség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Turba László 1947 cst. 1142 Budapest, Szőnyi út 29. laturba@euroweb.hu 30/2012201 
 
 
Csapattáborok 

Év Helyszín 
1990 Szentendrei-sziget 
1991 Gyenesdiás 
1992 Dömös, Szőkeforrás-völgye 
1993 Erdőkertes 
1994 Erdőkertes, Bódis-hegy 
1995 Magyarlak 
1996 Somogybükkösd 
1997 Tiszaörvény 
1998 Szegilong 
1999 Szegilong, Bodrog-part 
2000 MET 2000 vándortábor 
2000 Erdőkertes, Kiscserkésztábor 
2001 Orfű 
2002 Szegilong 
 
 



327. sz. Loyolai Szent Ignác cserkészcsapat 
Budapest, VIII. kerület 
 

A 20.század eleje óta a jezsuiták Horánszky u. 20. szám alatti Kongregációs Otthonában élénk 
kongreganista élet folyt. 1926.aug-ban P. Vendel János SJ, jezsuita szerzetes 12 itteni kongreganistával kezdte 
meg a cserkészmunkát. A csapatot Loyolai Szent Ignácról nevezték el és a cserkészszövetségtől a 327-es 
számot kapta. 

Az első táborozás 1927-ben a Bükkben volt, a „Szentléleki romok” tőszomszédságában. 
A csapat rohamosan gyarapodott, az összes cserkész a Kongregációs Otthon kongreganistái közül került ki. 

(Az 1929-es nyári táborban már 80-an vettek részt.) 1928 őszén P. Olasz Péter SJ vette át a 
csapatparancsnokságot és a virágzó diák-, levente- és öregcserkészet mellé bevezette a kiscserkészetet is. A 
kiscserkészek Szívgárdisták voltak.  

A 327es csapat nagy csapattá nőtte ki magát, egy része újabb csapatok (Krisztus Király Egyházközösség - 
344. sz. csapat, Szent Rókus Egyházközösség - 424. sz. cserkészcsapat) alapítója lett. 

A Kongregációs Otthont 1949 és 1950 között részenként államosították. 
1950. jún. 18-án éjjel a Mária utcai jezsuita rendházat megszállták, a szerzeteseket kényszer lakhelyre 

elhurcolták. A Mária Kongregáció és a Loyolai Szent Ignác Cserkészcsapat működése hivatalosan megszűnt. 
A rendszerváltás után a jezsuiták újra otthont adtak és támogatást biztosítottak csapatunknak. Az 1989-ben 

meginduló cserkészvezető-képzésre küldte el hittanosait P. Kelényi Tibor SJ, a Mária utcai Jézus Szíve 
Templom akkori igazgatója. A vezetőképzésért akkor, az 1988-ban újrainduló MCsSZ egyik alapító tagja, vitéz 
Sárdy György felelt, aki fiatalon a jezsuita Pécsi Pius Gimnáziumában és annak cserkészcsapatában nevelkedett 
és lett cserkésztiszt, így szinte magától adódott hogy Tibor atya őt kérte fel a csapat vezetésére. 

Így 1989. szeptember 17-én tartott alakuló ülés után vitéz Sárdy György csapatparancsnok vezetésével újra 
indulhatott a Loyolai Szent Ignác Cserkészcsapat munkája. 

1990-ben elkészült a Jézus Szíve Templom 400m2-es altemplomi része, ahol minden őrs kialakíthatta saját 
kis kuckóját, így folyhattak párhuzamosan péntek délutánonként az őrsgyűlések. 

Két év elteltével már nagyrészt képzett őrsvezetői voltak a csapatnak és a csapat létszáma is állandósult (kb. 
60 fő).  

1991-ben tartotta meg csapatunk első nyári táborát Nemti község plébániájának kertjében, ami még 
jelentősen különbözött a csapat későbbi táboraitól. A nyári táborok évről évre színesebbek, szervezettebbek 
lettek, más csapatok meghívott vezetőitől is sokat tanulva. 

Az évek során Gyurka bá átörökítette a cserkészet alapértékeit, nagy hangsúlyt fektetett a fiatalok lelki és 
szellemi fejlődésére, az egyházi és nemzeti ünnepeken való részvételre és egyértelműen kijelölte a csapat 
szellemiségének irányvonalát. 1994-ben átadta helyét a fiatalabb vezetésnek. Csapatunk tiszteletbeli örökös 
parancsnoka. 

A csapat tagjainak lelki fejlődésében nagy szerepet játszott, hogy 1991-től hosszabb-rövidebb időre 
folyamatosan a csapat mellé szegődtek fiatal jezsuita papnövendékek, illetve szerzetesek. 

A nyári táborokat mindig Magyarország más-más tájegységében tartjuk, keretmese köré szervezve. A tábor 
utolsó napjain kerül sor a cserkész és kiscserkész újoncpróbákra, majd a nagy készülődést megelőző 
fogadalom- és ígérettételekre. 

Húsvét előtt van egy tavaszi  táborunk, pünkösdkor pedig 4 napos szentendrei-sziget kerülő vízi túránk. 
Részt veszünk minden évben a SZER-en, Országos Cserkésztájékozódási versenyen, Mátra kupán. Csapatunk 
tagjai ott voltak az Ópusztaszeri Nagytáborban, a MET-en, a Vienna 2000 nemzetközi táborban, a hollandiai, 
chilei és thaiföldi dzsemborin. 

2006. szeptembertől Nagy Bálint SJ vezeti csapatunkat, lelki segítőnk Nagy Ernő SJ. 
Csapatunk létszáma jelenleg 55 fő. Honlapunk a http://loszi.hu oldalon megtekinthető. 

 
Nagy Bálint SJ 

csapatparancsnok 
 



Működési cím: 1085 Budapest, Mária u. 25. 
A csapat összlétszáma: 37 cserkész 
Fenntartótestület: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Nagy Bálint SJ 1979 st 1026 Budapest, Sodrás u. 15. nagy.balint@jezsuita.hu 30/337-6075 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Deák Réka  őv őv 30/ 966-6272 littlepollo@freemail.hu  
Füredi Péter  őv őv 70/ 231-7760 peterfuredi@freemail.hu  
Hegedűs Eszter  őv ővh 30/ 576-9187 kobold11@citromail.hu  
Horváth Andris  - mbőv 30/ 261-5495 andris07@gmail.com  
Horváth Zsuzsi  - mbőv 30/ 517-9080 zsuzsi.horvath@t-online.hu  
Kohán Ádám  őv őv 20/ 246-4396 kohana03b@freemail.hu  
Nagy Cecília  - mbőv 20/562-50-98 cili13@freemail.hu  
Páger Anita  őv őv 30/ 469-5853 littlekitten@freemail.hu  
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Mókus Páger Anita 8 9 Lány 
Musztáng Füredi Péter 5 9 Fiú 
Farkas Horváth Andris 5 12 Fiú 
Jegesmedve Deák Réka 4 15 Lány 
Grizzly Kohán Ádám 5 17 Fiú 
Motmot Horváth Zsuzsi 10 22 Vegyes 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1991 Nemti (plébánia) Sárdy György  1989 Sárdy György 
1992 Deszkáspuszta (kulcsosház) Sárdy György  1994 Palásthy György 
1993 Nemti (plébánia) Sárdy György  1995 Szebeni Zsolt 
1994 leány raj: Nemti, fiúraj: Bakony vándortábor Sárdy György  1999 Borbola Tamás 
1995 Pilis, Kárpát-forrás Palásthy György  2001 dr Erdős Dániel 
1996 Őrség, Kercaszomor (Haricsa- forrás) Szebeni Zsolt  2006 Nagy Bálin SJ 
1997 Mecsek Szebeni Zsolt    
1998 Bükk, Kács Szebeni Zsolt    
1999 Cserhát, Buják Borbola Tamás    
2000 Pannonhalmi dombság, Ravazd Borbola Tamás    
2001 Bakony, Páliháláspuszta Borbola Tamás    
2002 Vértes, Vérteskozma dr Erdős Dániel    
2003 Zemplén, Makkoshotyka dr Erdős Dániel    
2004 Mátra, Mátraháza  dr Erdős Dániel    
2005 Börzsöny, Bernecebaráti dr Erdős Dániel    
2006 Pilis, Pilisszentkereszt (Bányász úti rét) dr Erdős Dániel    
 
 



370. sz. Szent Antal cserkészcsapat 
Budapest, XIII. kerület 
 

Angyalföldön, a Béke téri plébánián Pleier József lelkész-parancsnok alapította csapatunkat. (Alapítónk 
meghalt 1994. december 4-én. Sírja Esztergom-Szentgyörgymezőn van.) 1939. nyarán volt a toborzás, 1940-
ben az első fogadalomtétel. 

Céllövő puskát, sífelszerelést, 1943-ban őrsi csónakot vettünk 2400 pengőért, vetítésből, színdarabokból, 
gesztenyegyűjtésből és adományokból. 1943–1944-ben a kerületi pontversenyt megnyertük, pedig háborús 
célra elvették a csapat otthonát, mely a Szent László út 26-ban a plébánia hatalmas kultúrcsarnokában volt. 
Mínusz 10 fokban, 10 cm-es hóban tartottuk az őrsi foglalkozásokat a Béke téren. A nagy szegénység miatt a 
csapat néhány tagjának cipőt, ruhát, ennivalót, tüzelőt szereztünk. A háborúban romok alól mentettünk ki 
embereket, szirénát működtettünk, a patikák romjaiból kötszert és gyógyszert szedtünk ki a Róbert körúti 
kórháznak. Egy cserkészünk aknaszilánktól meghalt. 

1990. januárjában Ugróczky Gyula lelkész, cserkésztiszt toborzást tartott és november 25-én cserkész 
fogadalomtétel volt. 

Az ország történelmi helyein táboroztunk, 3 kenutúrát rendeztünk. Kulturális, lelki- és 
cserkészprogramokban veszünk részt. Az eltűnt zászlónk helyett Ugróczky Gyula parancsnok tervei alapján 
Telekiné Stoffán Erzsébet tűfestéses, nagy értékű zászlót készített 1995-ben. A felnőttként is megmaradt 
fiatalok mind nagyszerű emberek lettek, hasznos építői a hazának és tisztalelkű munkatársai a Jóistennek. Ez 
az, amit a mi cserkészetünk adhat a hazának. 
 

Ugróczky Gyula 
csapatparancsnok 

Működési cím: 1139 Budapest, Béke tér 1/a. 
A csapat összlétszáma: 34 cserkész 
Fenntartótestület: Magdolnavárosi Szt. László Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Hajósi Áron 1978 st. 1139 Budapest, Üteg u. 33. VIII/47. hajosi@kozut.hu 20/3319588 
 



401. sz. Szent János cserkészcsapat 
Dabas-Sári 
 

Csapatunk 1993 januárjában alakult meg. Fenntartó testülete a Dabas-Sári Római Katolikus egyházközség. 
Elnöke Pásztor Győző kanonok plébános, aki folyamatosan szívügyének tekintette a csapat működését. 

A csapatot Kozma György  – Gyuri bá’ – és felesége, Irénke néni alapította. A csapat nevét a falu 
védőszentjéről, Nepumuki Szent Jánosról kapta, aki a gyónási titok vértanúja. 

A csapatélet a plébánián kezdődött 20 cserkésszel. Az Egyházi Képviselőtestület vásárolt egy javításra 
szorult épületet, szép nagy kerttel, amit szorgos emberek együttes munkája szép cserkészotthonná alakított. 
Mind a mai napig itt folyik a csapat élete. 

A szorgalmi évben sokat túrázunk, készülünk a próbákra, részt veszünk a Szövetség, a X. Cserkészkerült 
rendezvényein. A Somogyváry-napokon többször is első helyezésekkel büszkélkedhettünk (1999-2000).  

Évente részt veszünk az augusztus 20-ai körmeneten, és amíg volt, a márciusi és októberi 
teljesítménytúrákon. Minden év karácsonya előtt betlehemezni járunk a falubeliek örömre. Betlehemest 
bemutatni hívták a csapatot 1999-ben a Szent István Bazilikába, 2000-ben pedig a Sziklakápolnába. 

1996-ban vettem át a csapat vezetését, azóta is jó kapcsolatban a fenntartó testülettel. A csapat tagjai a 
Szent János Kat. Ált. Isk. tanulói, akik ministránsok és „Máriás lányok”. A kiballagók közül sajnos csak páran 
maradnak a csapatban, elviszi őket a „nagyvilág”. 

Másik problémám, hogy őrsvezetőnek nem tudok gyerekeket küldeni, mert hiányzik belőlük a felelősség- és 
áldozatvállalás. 

 
Garajszki László 

csapatparancsnok 
 
 

 



Működési cím: 2371 Dabas-Sári, Virág u. 5. 
A csapat összlétszáma: 12 cserkész 
Fenntartótestület: Dabas-Sári Római Katolikus Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Garajszki László 1972 st. 2373 Dabas, Kossuth 

Lajos út 139. 
20/4596534 garajszki.laszlo@freemail.hu 

 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Liliom Vizer Rita 6 14 lány 
Sólyom Bató Tibor 6 13 fiú 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1993 Julianna-major Kozma György  1992 Kozma György 
1994 Kőtelek – Tiszapart Kozma György  1996 Garajszki László 
1995 Nyergesújfalu – Dunapart Kozma György    
1996 Zádor vár (Balatonfelvidék) Garajszki László    
1997 Ilona-völgy (Mátra) Garajszki László    
1998 Balatonfűzfő Garajszki László    
1999 Vác Garajszki László    
2000 Julianna-major Garajszki László    
2001 Mária-forrás (Bükk) Garajszki László    
2003 Sályi Regöstábor Virág Zsolt    
2004 Tatracor (Szlovákia)     
2005 Zádor vár (Balatonfelvidék) Garajszki László    
2006 Csöpögő-kút (Bakonybél) Garajszki László    
 



412. sz. Kalazanti Szent József cserkészcsapat 
Budapest, XVI. kerület 

 
Cserkészcsapatunk 1989. Szent György nap előestéjén alakult meg. Fenntartó testületünk a Mátyásföldi 

Római Katolikus Egyházközség. Alapító parancsnokunk, Csermely Laci bá a kezdetben mátyásföldi, majd a 
sashalmi keresztény családok körében hirdette meg a cserkészet indulását és az első év végén, 1990 tavaszán 
már 60 elszánt jelöltünk tett fogadalmat. 

Az évek során mind létszám, mind vonzáskörzet tekintetében sikerült szépen növekednünk. 1999. 
áprilisában, 10 éves jubileumi ünnepségünkön, az akkor már 130 fős csapat vezetésének megtisztelő feladatával 
engem bíztak meg.  

Hála jó kapcsolatunknak a környék iskoláival - ma már a szeptemberben csatlakozott lelkes jelöltjeinkkel 
együtt 210 (az élet által távolabb sodort, de visszaköszönő idősebbekkel 230) regisztrált tagot számlál 
csapatunk, akik között az Isten-hittel még csak ismerkedő, nem vallásos családi hátterű kicsik is fellelhetőek. 

Cserkészeink 6 rajba – 1-1 felnőtt-, rover-, fiúcserkész-, lánycserkész-, fiúkiscserkész- és lánvkiscserkész – 
és 21 őrsbe tömörülnek. 

Munkánk és programunk a komolyan vett próbarendszerünkhöz kapcsolódó őrsi-, raj- és csapat-
összejövetelekből, rendszeres szeretetszolgálatból, kézműves/regős-, sport-, egyéb jeles napokhoz kapcsolódó 
vidám rendezvényekből valamint a kirándulásokból és keretmesés táborokból tevődik össze. A 
környezetvédelem terén szívügyünk a Naplás-tó és környékének, mint kerületünk védett természeti értékének 
rendszeres takarítása és megfigyelése, mint a Fővárosi és Kerületi Önkormányzattal egyeztetett vállalt 
feladatunk. 

Programkínálatunkban az erdőjáró, helymegismerő gyalogtúrák mellett a síelés, a kerékpározás, az evezés, 
az íjászat és a labdajátékok is minden évben helyet kapnak. 

A csapatunk fő „csapásirányainak” és érdeklődési területeinek alaposabb megismerésére életre hívott 
„Kalazanti Hétpróba” roverjeinknek és vezetőinek kínál a cserkészkor próbái után méltó kihívást. 

Portyáink és táboraink során elsősorban az ország ill. a történelmi Magyarország tájainak megismerését 
célul tűzve, bejártuk már hazánk hegyeit, többször megfordultunk Erdélyben, a Felvidéken, de eljutottunk az 
Alpokba és Angliába is. 

Azzal együtt, hogy fiataljaink szemléletének alakításában igyekszünk helyet biztosítani az új idők új, 
követésre érdemes irányainak, csapatunk életszemléletét a hagyományos, „konzervatív”, magyar értékek 
tisztelete jellemzi.  

Csapatunk ez év április 24-én ünnepelte18 éves fennállását. 
Amberboy Zsolt 

csapatparancsnok 
 



Működési cím: 1165 Budapest, Csinszka u. 5. 
A csapat összlétszáma: 205 cserkész 
Fenntartótestület: Budapest-mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Amberboy Zsolt 1963 Cst. 

 
1165 Budapest, István király 
u. 14. 

zsolt.amberboy@emtec-
group.hu 

30/9412193 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Nándori Kálmánné 1947. St. Cspkh  407-3572 
Szentpáli Péter 1972 Cst. Cspkh peterszentpali@bud.slr.com 30/297-2678 
Csermely László 1929 Cst. Csapattitkár  407-0595 
Varga László 1977 Őv. Rajv. Vlac412@freemail.hu 70/514-5552 
Mihály Margit 1986 Őv. Rajv. gyertyalang@freemail.hu 30/373-6344 
Marosi József 1978 Cst. Rajpk. Jozsef.marosi@ece.de 30/312-3291 
Nagy Melinda 1980 Őv. Rajv. mnagy@orionelec.com 20/365-2881 
Pácz Tamás 1978 St. Rajpk. tamaspacz@freemail.hu 20/376-6050 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve fiú/lány/vegyes 
Bölömbika Amberboy Zsolt  
Boglárka Nándoriné Sznopek Katalin  
Vándorsólyom   
Jászkeszeg Sebők Antal  
Kakukkfű Rajna Rita  
Foltos szalamandra Cech Vilmos fiú 
Hód Marosi Márton fiú 
Kerecsensólyom Zubek Zoltán fiú 
Holló Németh Gábor fiú 
Pongyola pitypang Balajti Zsuzsanna lány 
Fehér akác Márkus Zsuzsanna lány 
Görögdinnye Baranyai Judit lány 
Borostyán Bobok Anna lány 
Mókus Pácz Tamás fiú 
Nyest Amberboy Domonkos fiú 
Erdei sikló Varga Kristóf fiú 
Kékvércse Szelecky Olivér fiú 
Északi sárkányfű Nagy Melinda lány 
Szamóca Molnár Nikolett lány 
Harangvirág Juhász Vera lány 
Szagos müge Óbis Barbara lány 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok Mikortól Parancsnok neve
1990 Vértes, Kapberekpuszta (cserkészek) Csermely László   1989 Csermely László 
1990 Visegrádi hg.,Pilismarót (kiscserkészek) Csermely László  1999 Amberboy Zsolt 
1991 Vértes,Kapberekpuszta, Várgesztes Csermely László    
1992 Börzsöny,Vasfazék-völgy, Szokolya Csermely László    
1993 Bükk, Mária-forrás, Dédes Csermely László    
1994 Bükk, Mária-forrás Csermely László    
1995 Gerecse, Péliföldszentkereszt Csermely László    
1996 Dél-Alföld,Ópusztaszer Amberboy Zsolt    



1997 Soproni hg., Brennbergi-völgy Amberboy Zsolt    
1998 Zemplén, Telkibánya, Malom tanya (cserk.) Amberboy Zsolt    
1998 Nagykovácsi, Cserkészpark (kiscserk.) Csermely László    
1999 Mecsek, Magyaregregy (cserk.) Amberboy Zsolt    
1999 Péliföldszentkereszt (kiscserk.) Amberboy Zsolt    
2000 Börzsöny, Kisirtáspuszta + MET (cserk.) Amberboy Zsolt    
2000 Börzsöny, Szob (kiscserk.) Amberboy Zsolt    
2001 Keszthelyi hg.,Vállus (cserk.) Amberboy Zsolt    
2001 Kiskunság, Bugacpuszta (kiscserk.) Amberboy Zsolt    
2002 Bakony, Jásd Amberboy Zsolt    
2003 Mátra, Fenyvespuszta Amberboy Zsolt    
2004 Sokoró,Ravazd,Cserkészpark Amberboy Zsolt     
2005 Bükk, Farkasgödör, Miskolc, Cserkészpark 

(cserk.) 
Marosi József, 
Márkus Zsuzsanna  

   

2005 Nagykovácsi, Cserkészpark (kiscserk.) Amberboy Zsolt    
2006 Őrség, Őriszentpéter, Pácz Tamás, Mihály 

Margit 
   

2006 Visegrádi hg., Mogyoró hegy (kiscserk.) Amberboy Zsolt    
 
 



431. sz. Huenergardt F. János cserkészcsapat 
Budapest, VI. kerület 

 
Mi vagyunk Magyarország elsőként megalakult adventista cserkészcsapata. 1989-ben, egy fiatal, tízen- és 

huszonévesekből álló baráti társaság figyelmét felkeltették a cserkészetről akkoriban megjelenő híradások. 
Felvettük a kapcsolatot a cserkészekkel, a frissen megalakult MCSSZ-szel. 

Ennek nyomán már 1989-ben egy elő-cserkésztábort tartva, szeptembertől őrsökkel indultunk. Vezetőink 
részt vettek a Bem rakparti segédtisztképzésen, majd a csillebérci tisztképzésen is, később folyamatosan 
számos segédtiszti és őrsvezetőképző táboron, jelöltként és kiképzőként egyaránt. 

Cserkészetünk folyamatosan fejlődött 1998-ig. Ekkor nagyjából 80 cserkészt számláltunk a csapatban. 
Sajnos ez után egy pár éves szünet következett. 2001 őszén sikerült újra beindítanunk a munkát. Ekkor 
őrsvezetőképzést tartottunk, és 2001 szeptemberértől indultak az első őrseink.  

Csapatunk sajátossága, hogy a vezetői kizárólag fiatalokból álltak és állnak most is. Az adventista 
kötődésünk miatt különösen nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra. 

A cserkészetünkben kiemelt értéknek tartjuk a nomád táborokat, 2004-ig kizárólag ilyenekben vettünk részt. 
2005-ben és 2006-ban az osztrák hegyekben táboroztunk, faházakban lakva.  

Jelenleg két cserkészkorosztályú őrssel (egy fiú és egy lány) dolgozunk, valamint patronálunk két 
alakulófélben lévő cserkészcsapatot. 

 
Papp Román 

csapatparancsnok 
 

 



Működési cím: 1062 Budapest, Székely B. u. 13 
A csapat összlétszáma: 22 cserkész 
Fenntartótestület: Heted Napi Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezet 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Papp Román   st. 2112 Veresegyház, Szt. Korona 

u. 7. 
landra@landra.hu 30/3993678 

 
 



432. sz. Pázmány Péter cserkészcsapat 
Budapest, VIII. kerület 
 
1989. szeptemberében alakult kedvenc csapatunk. Az alapítók Bakay Kornél dr., Borsai Antal és Gémes Attila 
voltak. Előbb Bakay Kornél dr lett a parancsnok és Gémes Attila a helyettese. Az első csapatgyűlés októberben 
került megrendezésre a Liliom, a Rigó és a Sólyom őrssel. 1990. április 22-én történt az első fogadalomtétel a 
Horváth Mihály téren.  
1990. Az első tábort júliusban tartottuk Varászlón, Somogy megyében. Ez volt az első és mindezidáig az 
egyetlen olyan nyári tábor, ahol nyílt nap keretében szülők is eljöhettek meglátogatni a tábort  
1990 szeptemberében, a csapat fennállásának 2. évében kaptuk meg a csapatszámot: 432. A csapat nevét a 
templom előtt álló, nagy egyházépítő, Pázmány Péter szobra ihlette. Még ez évben a plébániától kaptunk egy 
helységet, amely azóta is a mi csapatotthonunk.  
1991. Tóni bá lett a csapat parancsnoka Kornél bá elköltözése után. 
1996. Fordulópont volt a csapat életében. Ettől az évtől vannak kiscserkészeink, akik ez év áprilisában tették 
az első kiscserkészígéretet a „nagyok” fogadalomtételének keretében. Az első kiscserkésztábor Komárom 
megyében, Nyergesújfalu mellett került megrendezésre, amit az első vándortábor követett a Bükk 
hegységben. Négyen az országos ópusztaszeri nagytáborban is részt vettek. Novemberben nagy szomorúság 
érte a csapatot. Tóni bá’ hosszas szenvedés után visszatért Mennyei Atyjához, és szeretett csapatát is reá bízta. 
Kívánságára Barna Gábor lett a csapat új parancsnoka. 
1998. A kilencedik fogadalomtétel utáni nyáron Bugacpusztán, Bács-Kiskun megyében voltunk táborozni. Itt 
táborozott velünk először Sipos Emőke Villő, aki szeptembertől átvette a csapatparancsnok-helyettesi 
teendőket és a lányraj vezetését, amit azóta is nagyon sok szeretettel és figyelemmel végez. Még ezen évben 
megrendezésre került az első téli tábor Litkén 7 fővel. Az idő roppant hideg, a siker pedig óriási volt.  
1999. A csapat 10 éves és a csapat első cserkészei közül már a legkisebbek is elmúltak 20 évesek. Az 
ünnepélyes áprilisi fogadalom tételre meghívtuk a régi csapattagokat, a Cserkészkerület, az Egyházközség és 
a Táborkereszt képviselőit is. Az első kiscserkészek itt tettek első alkalommal immár „nagy” 
cserkészfogadalmat. A nyári tábor Rókapusztán, Veszprém megyében a 836. számú, gyömrői gr. Teleki 
László cserkészcsapattal és gyergyószentmiklósi cserkészekkel együtt, Tenkes kapitánya keretmesével zajlott. 
A második téli tábor Márkón volt, térdig érő hóban, hatalmas hóemberrel és 8 cserkésszel.  
2000. A tizenegyedik nyári nagytábor majd hatvanfős volt. A gyömrőiekkel és a Budapesti Piarista Gimnázium 
2. számú Sík Sándor cserkészcsapatával együtt. 
2001. Az évezred első évében, Kismányokra, Tolna megyébe vitt Mátyás király és kiscserkész-apródjainak 
útja, akiket már az előző kiscserkész-generáció kísért őrsvezetőként-segédőrsvezetőként. 
Elindult a csapatújság is, amit majdnem minden hónapban sikerült kiadni hírekkel, rejtvényekkel, 
történetekkel, , ami hozzá tartozott a csapat életéhez.  
2002. Különös év volt. A cserkészév második részét Gábor, a parancsnokunk Stockholmban töltötte, ezért 
nélküle bonyolítottuk le a programokat. A nyár végén Szabó Szilvia Adrienn és Pál Zsombor munkájával 
megújult a cserkészotthon, csodás halványkék színt öltve, amivel majdnem sikerült meglepnünk külföldről 
visszaérkező parancsnokunkat. Új fiúvezetővel gyarapodtunk Pál Barnabás személyében  
2003. Év közben új lányvezetővel gyarapodtunk Szabó Jánosné Rimaszombati Ildikó személyében. Az ősz 
folyamán megszületett a csapathonlap is Varga Gergőnek köszönhetően. 
2004. Nyáron az Őrségben táboroztunk keresztes lovagokként, a kicsik pedig Marry Poppinssal játszottak 
Diósgyőrön.  
2005. Ezen a nyáron indiános táborunk volt Kőszeg mellett. És mint 1997-ben Biatorbágyon, ahol szintén 
indiánok voltunk, most is a tábor fele idejében, esett az eső. De ez inkább csak jobbá tette a tábort! Páran a 
csapatból voltak az őrsvezeztőképző táborban, de nemcsak mint résztvevők, hanem, mint kiképzők is. 
2006. A nyári táborunkat Zebegény mellett tartottuk szúnyogok és csalán között, de jól sikerült! A kicsik pedig 
Szigetmonostoron segítettek Vuknak, hogy eligazodjon az erdő dolgaiban. Ebben az évben újból megjelent a 
csapatújságból 1-2 szám.  
Azóta is lassan, de biztosan növekszik kis csapatunk létszámban és szeretetben. Reméljük, hogy Isten 
segítségével még sok évig működhet így a csapatunk. 

Barna Gábor 
csapatparancsnok 



Működési cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7. 
A csapat összlétszáma: 51 cserkész 
Fenntartótestület: Józsefvárosi Szent József Római Katolikus Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Barna Gábor 1975 st. 1141 Budapest Öv u. 78. I/5. gbarna@korb1.sote.hu  30/3647604 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Pál Barnabás 1984 st.   pbarni@vipmail.hu 
Sipos Emőke Villő 1976 st. rajpk, cspkh, 

KVth 
70/5702889 sevillo@freemail.hu 

Szabó Szilvia 1979 st. őv, rajpk. 20/9964671 szszadrienn@freemail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Gepárd Svajcsik Kristóf 8 11 fiú 
Kobra Pál Zsombor 8 14 fiú 
Kaméleon Lőrincz Zsófia 4 9 lány 
Kiwi Gorzo-Lindroos Caroline 5 11 lány 
Rókák Horváth Antal 9 14 fiú 
Delfin Horváth Anna 7 14 lány 
Boci Fóris Borbála 5 16 lány 
Sólyom Barna Gábor 9 21 fiú 
Sajtvirág Sipos Emőke Villő 14 21 lány 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1990 Váraszló dr. Bakay Kornél  1989 dr. Bakay Kornél 
1991 Váraszló Borsai Antal  1990 Borsai Antal 
1992 Kishuta Borsai Antal  1996 Barna Gábor 
1993 Tihany Borsai Antal    
1994 Farkasgyepü Borsai Antal    
1995 Kajászó Bartha Andrásné    
1996 Bükk (vándortábor); Nyergesújfalu (kcs) Bartha Andrásné    
1997 Biatorbágy Barna Gábor    
1998 Bugac Barna Gábor    
1999 Rókapuszta (Bakonykoppány) Barna Gábor    
2000 Vállus Barna Gábor    
2001 Kismányok (kcs); Parádsasvár Barna Gábor    
2002 Makkoshotyka; Nagybörzsöny (kcs) Sipos Emőke Villő    
2003 Hetvehely; Nagyoroszi (kcs) Barna Gábor; Sipos 

Emőke Villő 
   

2004 Kercaszomor; Diósgyőr (kcs) Barna Gábor; Sipos 
Emőke Villő 

   

2005 Horvátzsidány; Gyúró (kcs) Barna Gábor; Sipos 
Emőke Villő 

   

2006 Zebegény; Szigetmonostor (kcs) Barna Gábor; Sipos 
Emőke Villő 

   

 



513. sz. Bem József tábornok cserkészcsapat 
Budapest, V. kerület 
 

Csapatunk 1991 tavaszán alakult meg 4 tiszttel és 24 cserkészjelölttel, mint (a Lengyel Cserkészszövetség 
külügyi vezetőjének és az MCSSZ vezetőinek budapesti tárgyalása alapján) az MCSSZ lengyel-magyar 
csapata. A tárgyaláson rögzítették azokat az öltözeti, módszertani stb. különbségeket, melyben a csapat a 
magyarországi szabályozástól eltér. 

Szoros kapcsolatban állunk a Lengyel Cserkészszövetséggel (ZHP), tőlük rendszeresen újságokat, 
módszertani kiadványokat kapunk. Két évvel ezelőtt mi magunk is adtunk ki egy 70 oldalas, kétnyelvű 
(Velemjáró jellegű) Cserkésztanácsadót. 

Öltözetünk kissé eltér a magyarországitól. Fekete barett sapkát hordunk (a magyar boglárral), a fogadalmat 
tett cserkészek a szívük felett a lengyel cserkészkeresztet viselik. nyakkendőjük – 2002 elejétől fogva - 
borvörös. (A lengyel csapatok, korosztálytól függetlenül, csapatonként egységes színű nyakkendőt viselnek. A 
színek és a színpárok variációja számtalan.) Ígéretet tett kiscserkészeink a lengyel kiscserkészjelvényt viselik, 
nyakkendőjük fehér-piros. (A lengyel nemzeti színek.) 

Egyik alapvető feladatunk a két nemzet hagyományos barátságának az ápolása, ez közös táborozásokon 
valósul meg mind Magyar-, mind Lengyelországban. Tagjai vagyunk a Grunwaldi Csapatok 
Munkaközösségének, melynek fő feladata a hazafias nevelés erősítése. A magunk részéről ezt honismereti 
kirándulásokon oldjuk meg, lengyel vendégeinket pedig a magyar történelem híres helyszíneire kalauzoljuk. 
Részt veszünk a lengyel és a magyar nemzeti ünnepek azon rendezvényein, ahova a Fenntartótestületünk is 
hivatalos. 

2003: létszámunk 4 tiszt, 1 felnőtt segítő és 20 cserkész. Más csapatokhoz hasonlóan nálunk is probléma az 
utánpótlás. Kevés a jelentkező, a gyermekek közül kevesen vállalják a cserkészéletet. 
 

Kondor Endre 
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 1051 Budapest, Nádor u. 34. 
A csapat összlétszáma: 17 cserkész 
Fenntartótestület: Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Kondor Endre 1931 cst. 1083 Budapest, Apáthy István u. 12. kore@t-online.hu 20/4450822 
 

 



724. sz. Kossuth Lajos cserkészcsapat 
Dunavarsány 
 

A csapat 30-as évek végén alakult Dunavarsányban. Fénykorát a háború utolsó éveiben, illetve a háború 
utáni három esztendőben élte. Tekintettel a község felekezeti megoszlására, élvezte mind a református, mind 
pedig a katolikus egyházközség támogatását. Pecsétje 1946-ból származik, zászlója pedig 1947-ből. E zászlót 
egyébként Csala Andrásné, az egyik öregcserkész özvegye őrizte, s akkor adta át az 1989-ben újjáalakuló 
csapatnak, amikor biztosítékát látta annak, hogy a csapat mindkét felekezet támogatásával, az egész község 
iránti nyitottsággal fog működni. 

Az újjáalakulást így a két egyház szervezte abban az értelemben is, hogy mindkét közösség egyenlő 
számban delegált tagokat a fenntartó testületbe. A fenntartó testület első elnöke Dr. Bóna Zoltán, református 
lelkész, a csapat első parancsnoka Felföldi Bertalan plébános volt. A csapat létszáma kezdetben meghaladta a 
hetvenet, az azóta eltelt több mint másfél évtizedben hullámzó volt, de sosem került harminc alá. 2007-ben 
öregcserkészekkel, újoncokkal együtt meghaladja a negyven főt. 

Az 1989. júniusi első fogadalomtétel óta minden esztendőben van fogadalomtétel, illetve megújítás és 
minden esztendőben van nagytábor. Visszatérő éves programjaink továbbá a farsangi bál, próbázás, vízitúrák, 
regionális és országos katolikus és protestáns rendezvényeken való részvétel, betlehemezés, karácsonyi reggeli. 
Csapatunk a cserkészet teljességét kívánja fölkínálni, mindazonáltal a vezetők érdeklődése és a Duna közelsége 
miatt is kiemelkedő tevékenysége a vízicserkészet, amelynek jegyében több nemzetközi vízitúrát is szervezett. 

Parancsnok Surányi György cst., víziraj-vezető Dr. Bóna Zoltán cst., kiscserkész-vezető Csobolyó Eszter st. 
jelölt.  

 
Surányi György 

csapatparancsnok 
Működési cím: 2336 Dunavarsány, Arany János u. 31. 
A csapat összlétszáma: 27 cserkész 
Fenntartótestület: Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Surányi György 1950.08.18. cst. 2336 Dunavarsány, Eötvös út 26.   20/9628438 
 
 
 



801. sz. Losonczy István cserkészcsapat 
Göd 
 

Felsőgöd és Alsógöd nagyközségek az 1970-es évek közepéig mint önálló nagyközségek szerepeltek, majd 
ezután várossá egyesültek Göd néven. Ennek ismerete feltétlen szükséges a történethez. 

Felsőgödön először 1926-ban a református 930. sz. Megyercsy Béla cserkészcsapat alakult meg. 1935-ig 
Alsógödön is működtek, ahol ebben az évben megalakul a 905. sz. Szt. Vince cserkészcsapat. Felsőgödön 
1929-ben alakul a 801. sz. Losonczy István cserkészcsapat. Az első fogadalomtétel 1929. december l-jén volt, 
ekkor történt a csapatzászló szentelése, valamint a csapat által a templom falára állított első világháborús hősi 
halottak emléktáblájának a leleplezés. Alakuláskor Bendász János volt a parancsnok, 1930-tól Bécsy Elemér 
vette át a parancsnokságot, aki előbb tanító, majd az iskola igazgatója volt, s megindult a csapat töretlen 
fejlődése 1945-ig. Ez idő alatt a csapatban több mint 160 cserkész és farkaskölyök tett fogadalmat. 

Évente rendeztünk műsoros esteket, ennek bevételéből, a fiúk tagdíjából, és a támogatásokból tudtunk 
felszerelést vásárolni, és eljutni az első önálló táborunkba 1931-ben Vácrátótra. Parancsnokunk - 43 évesen - 
nagy lelkesedéssel részt vett a MCSSZ által rendezett tiszti táboron. Három fő pedig a tavaszi őv. táboron.  

1932. Fe1sőpetényben táboroztunk, ősszel négy fő részt vett a Hárshegyi cserkészparkban a hétvégeken 
rendezett segédtiszti táborokon. 1933-ban a 811. sz. váci cserkészcsapattal közösen részt vettünk a IV. 
Dzsemborin. 1934-ben megalakult a Farkaskölyök falka. A tábor Drégelyvár alatt volt. 

1935, 1936, 1937-ben közösen táboroztunk a 930. sz. csapattal. 
Később a vezetők majd az öregcserkészek bevonultak katonának a fiatalok az öv.-k vezetésével részt vettek 

a romeltakarításban. A háború után a szűkös anyagi lehetőségek miatt a betiltásig nagytábort már nem 
rendeztünk. 

Az a testvéri, baráti kapcsolat, melyet az elmúlt 40 év alatt fenntartottunk volt az alapja az 1991. évi 
újjáalakulásnak. A Magyarkúton rendezett öregcserkész találkozó vettette meg az újjáalakulás alapját. Jelen 
volt 32 öregcserkész. Az öregcserkészek fogadalomújítására 1991. december 8-án került sor. Megkezdődött a 
fiatalok toborzása. Az első fogadalomtételre 1992. nov.14.-én került sor. 

1993-ban megrendeztük a csapat első pünkösdi próbatáborát Királyréten a Börzsönyben, majd ugyanitt a 
nyári tábort 50 fővel. Ezután minden évben tartottunk pünkösdi 3 napos és nyári táborokat. Szerveztünk 
egynapos kirándulásokat, Mikulás esteket, karácsony esteket a közeli erdőben. elhoztuk a Betlehemi Lángot 
Bécsből és Budapestről. Részt vettünk a Szövetség és a Kerület különféle rendezvényein. Pályázatokat 
nyújtottunk be különféle helyekre, ebbő1 a pénzből fel tudtuk újítani a csapat tábori felszerelését, mely jelenleg 
egy 50 fős tábor részére minden téren elegendő.  

1995. március 15-én új csapatzászlót avattunk. 
Minden évben január és augusztus hóban öregcserkész találkozót rendezünk, melyen az átlag létszám 40 fő. 

 
Csiszár Gyula 

csapatparancsnok 
 

 



Működési cím: 2132 Göd, Csalogány u. 7. 
A csapat összlétszáma: 30 
Fenntartótestület: Felsőgödi Római Katolikus Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Csiszár Gyula 1927.08.01. st. 2628 Szob Ipolysági út 14. I/3.  20/5419048 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Bea István 1954.04.08. st. cspkh   
Bécsy Elemér 1913.12.05. cst. örökös cspk   
Bednárik István 1957.07.08. st. fiúvezető 20/2135177  
Bednárik Zsófia 1984.05.19. őv. őv   
Bednárikné Rittinger 
Zsuzsa 

1957.01.30 st. leányv. 20/4896167  

Kishonti István 1928.05.24 st. nincs 30/3639059  
Sütő István 1931.04.10 cst.    
Varga Aurél 1929.11.13. cst. csapattitkár 20/4910108  
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Nefelejcs Szabó Emese 4 9 lány 
Turul Szekeres Máté 4 9 fiú 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1992 Bözsönyliget Veszeli János  1991 Veszeli János 
1993 Királyrét, (Börzsöny) (P); Királyrét 

(Börzsöny) 
Veszeli János  1994 Csiszár Gyula 

1994 Hoffmann kunyhó (P); Anna-völgy Csiszár Gyula    
1995 Bp. Cserkészpark (P); Mária-forrás 

(Mályinka) 
Csiszár Gyula    

1996 Diósjenő (P); Ördög-rét (Bakonyszentlászló) Csiszár Gyula    
1997 Tihany (P); Mátraalmás Csiszár Gyula    
1998 Kosd (P); Mária-forrás (Mályinka) Csiszár Gyula    
1999 Nagymaros (P); Soltvadkert Csiszár Gyula    
2000 Tihany (P); Kosd–Esztergom Csiszár Gyula    
2001 Tihany (P); Ravazd Csiszár Gyula    
2002 Bogács Csiszár Gyula    
2003 Bogács Csiszár Gyula    
2004 Soltvadkert Csiszár Gyula    
(P) = Pünkösdi tábor 
 



802. sz. Szent Korona cserkészcsapat 
Gödöllő 
 
Működési cím: 2100 Gödöllő, Blaha Lujza u. 84. 
A csapat összlétszáma:  
Fenntartótestület: Római Katolikus Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Schnörch Andreas     2100 Gödöllő, Dózsa György út 

50. 
drusika@freemail.hu 20/3575892 

 



811. sz. Szent József cserkészcsapat 
Vác 
 

Csapatunk 1929-ben alakult Vácott. Az első fogadalomtétel 1930. május 18-án volt. Turner Ferencet 
követően 1931-ben a csapatparancsnok dr. Vanyek Béla váci kanonok lett. 1933-ban a Gödöllői Dzsemborin az 
akkori 60 cserkészünkből 24-en vettek részt. 1934-ben a vízicserkészet is elindult. 1938-ban létszámunk 112 fő 
volt, és a 811-esen kívül még 4 csapat működött városunkban. 

Az újjáalakulás után 1988-ban Derényi Laci bá’ és felesége Márti néni szervezte újjá csapatunkat. (A dolog 
érdekessége, hogy egyikük sem volt cserkész!) 1989-ben volt az első táborunk és 1990. május 10-én volt az 
első fogadalomtételünk. A régi néven újjáinduló csapat parancsnoka dr. Tomori Krisztina lett. 1992-ben 
kaptunk csapatzászlót, a zászlóanya a fent említett Márti néni lett, a szentelést dr. Katona István váci 
segédpüspök végezte. Elindult a csapatújságunk ZászlóTok címmel. Következő parancsnokunk Gyombolai 
Gyula lett. 1994-ben kerékpáros tábort rendeztünk. Az 1997-es mánfai, több csapattal közös KANT (Kerek 
Asztal Nagy Tábor) maratoni számháborúi emlékezetesek számunkra. Ez év őszén Bénik Tamás lett a 
csapatparancsnok. 1998-ban 3 másik csapattal „körzetet” alakítottunk. Ezt követően sok közös programunk lett: 
tábor, focikupa, farsang, illetve a vezetőképzésben is együttműködünk, és közös újságot adunk ki. Azóta 
csatlakozott a körzethez Nagymaros és a most induló szobi csapat is. 1999-ben a „Dunakanyar-körzet” roverei 
és vezetői barlangtúrán voltak Aggteleken, majd augusztusban több csapattagunk volt Lengyelországban a 
közép-kelet-európai dzsemborin. 2000-ben a Millenniumi Emléktáborban a logisztikán dolgoztunk. 2001-ben a 
Carpathia-n is a szervezők oldalán részt vett néhány cserkészünk. 2002-ben elvállaltuk a Kerületi 
Cserkésznapok megrendezését. 

Létszámunk (2003) 50 fő körül mozog. Állandó programjaink a következők: meseerdő, vezetői 
továbbképző hétvége, körzeti focikupa, adventi regösnap, fenntartó testületi karácsonyon műsor, farsang, 
vezetői lelki hétvége, nagycsütörtöki erdei keresztút, fenntartó testületi juniális. 

Részletesebben olvashatsz rólunk a www.extra.hu/sztjozsef811 honlapon. 
 

Dr. Bénik Tamás 
csapatparancsnok 

 

 
 



Működési cím: 2600 Vác, Csányi László krt. 58. 
A csapat összlétszáma: 58 cserkész 
Fenntartótestület: Váci Reménység Egyesület 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Seress György 1979 st. 2600 Vác, Budapesti főút 59. 20/8289674 sergyur@gmail.com 
 



812. sz. Csaba Vezér cserkészcsapat 
Budapest, XVII. kerület 
 

1933 nyarán Farkas Sándor rektor látva a cserkészet nagy nevelő erejét, elhatározta, hogy megpróbálja a 
Rákoscsabai Ref. Egyház cserkészcsapatát megalakítani. Ennek érdekében belépett a gödöllői 943. sz. Ráday 
Pál cserkészcsapatba, majd 1934. júliusában a somoskőújfalui, majd augusztusban a 38. sz. tiszti táborban vett 
részt. Ezek után kezdte meg a csapat szervezését. Eredményeként, 1934. augusztus 19-én a presbitérium 
hozzájárult a megalakuláshoz. 
"A Presbitérium egyhangúlag kimondja a cserkészcsapat megalakulását az egyház kebelében. Parancsnokának 
Farkas Sándor igazgató kántortanítót kéri fel, illetve bízza meg. A szervező bizottságba Szabó Lajos 
elnökségével Debreceni István, Tomor Lajos, Gerendő János, Ladányi Mihály és Szokolay J. Sándor 
presbitereket választja meg. Otthonnak a csapat részére az egyik iskolatermet engedi át. A csapat nevének 
megjelölését a szervezőbizottságra bízza, egyben engedélyt ad a csapat részére való gyűjtésre"  

1934. augusztus 25-ei toborzáskor 25 fiú jelentkezett. A csapat neve Csaba Vezér cserkészcsapat lett. 
A csapat öt táborban vett részt, az 1948-ban történt állami megszüntetésig, de a csapat tagjai később is, 

időszakonként találkoztak, kirándulni jártak. 
Az újjászervezés 1993. március 3-án kezdődött, az első toborzó gyűléssel, amelyen a foglalkozás napját 

hétfői napban határozták meg, a parókia területén. 
1993-ban visszakaptuk a régi csapat 1934–43-ig vezetett naplóját, a csapat- valamint rajzászlaját, majd 

június 21-én megkapjuk az ideiglenes működési engedélyt 1 évre. 1812. sz. Csaba Vezér cserkészcsapat 
lettünk! De később, 1995-ben az eredeti csapatszámunkat visszakaptuk.  

1995. augusztus 7-16. Első hivatalos táborunk Mátraházán volt, melyet azóta minden évben követett újabb 
és újabb.  

2000-ben 6 cserkészünk őv. képesítést szerzett, 2003-ban tervezzük 3 segédtisztünk képzését. A csapatunk 
két fiú és két leányőrssel végzi a cserkészmunkát, a létszámunk 35-40 fő között mozog. 

 
Tarnai Sándor 

csapatparancsnok 
 



Működési cím: 1172 Budapest, Rákoscsaba u. 2. 
A csapat összlétszáma: 24 cserkész 
Fenntartótestület: Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Tarnai Sándor 1932 cst. 1106 Budapest Túzok köz 4. 30/6298859  
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Illésné Bagi Mária 1960 st. cspkh, KIB 30/5102959 bagi_maria@gportal.hu, 

ibmarcsi@axelero.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Mókus Molnár Gábor 9 15  
Fecske Tisza Kis Beatrix 6 13  
Margaréta Száler Tímea 7 10  
Farkas Száler Péter 12 11  
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1993 Kismaros Schiller Ervin  1993 Schiller Ervin 
1994 Leányfalu Tarnai Sándor  1994 Tarnai Sándor 
1995 Mátraháza Srej Illés    
1996 Berva-völgy (Eger) Dr. Báthory László    
1997 Kemence Tarnai Sándor    
1998 Tápiószentmárton Lajos Tibor    
1999 Torockószentgyörgy (Románia) Jankó Zsolt    
2000 Berva-völgy (Eger) Dr. Báthory László    
2001 Buják Tarnai Sándor    
2002 Ravazd Dr. Báthory László    
2003 Kárász Dr. Báthory László    
2004 Pákozd Dr. Báthory László    
2005 Velem Tóth Zoltán    
2006 Erdőkertes Dr. Báthory László    
 
 



813. sz. Prohászka Ottokár cserkészcsapat 
Budapest, XXI. kerület 
 

A 813. sz. Ottokár püspök cserkészcsapat elődjének tartja az össze, valaha létező csepeli cserkészcsapatot, 
ezért a csapattörténetbe belefoglaltuk ezeket is.  

Csepelen a cserkészélet megindítója Gönczy János polgári iskolai tanár volt, aki 1920. novemberében 
megszervezte a polgári iskola tanulói és néhány külső jelentkező részvételével a 96-os Sólyom 
cserkészcsapatot.. A tagok száma az év végére 20 főre emelkedett. Tevékenységeik közé sorolható: 1929-től 
saját örsi csónakok készítése, majd ezek elhelyezésére alkalmas csónakház építése (1933.). Ehhez a 
Kultúrházban előadott versekből, színdarabokból szereztek adományokat. A csapat minden évben részt vett 
nyári táborozáson és minden országos cserkészmegmozduláson. A Sólyom cserkészcsapat 37-fős létszámmal 
vett részt a Gödöllői Jamboreen.  

1935-től a csapat parancsnokságát Dénes István vette át Gönczy Jánostól. 1935-ben Pentelén táborozott a 
csapat, ahova a vizicserkész őrsök a csepeli zsilipen keresztülhaladva saját csónakjaikon utaztak. A csapat 
1948-ig működött, ez év nyarán Balatonszemesen táborozott a csapat, miközben az akkor uralomra került sötét 
politikai rendszer betiltotta a cserkészmozgalmat. A csapat egykori tevékenysége mai napok jól dokumentált, 
köszönet ezért –többek között – Miss Józsefnek és Vezér Endrének. 

 1930-ban alakult meg a 813-as Ottokár püspök csapat, végül ugyanebben az évben a 815-ös IV. Béla 
csapat. A 813-as csapatról inkább a közelmúltból maradtak emlékek. 1990-ben Bogdán István vezetésével 
alakult újra meg a csapat. Fenntartója a csepeli (Béke téri) Jézus Szíve Plébánia lett. Az önkormányzattól 
csapatotthont is kapott az egykori Petőfi Óvoda épületében. A csapat egy teljes rajjá tudott fejlődni, azonban a 
fiatal vezetők kiválásával 1993-ban a csapat lényegében újra tetszhalottá vált. 

2002-ben Kispál György plébános atya biztatására négy, egykor már cserkészfogadalmat tett fiatal kezdte 
újra megszervezni a csapatot. A 2002-es nézsai táborban már csak három vezető volt. Ősszel ketten részt vett a 
X. kerületi STVK-n, ekkor három napos portyára mentünk a Heves-Borsodi-dombságba. A kiképzőtáborra 
sajnos már nem volt kellő lendületünk. 2003-ban Cserhátszentivánra mentünk táborba. 

2004-ben már a csapat hivatalossá tételén is dolgoztunk. Az alakuló csapat parancsnokának Hudson 
Szandra st-t kértük fel. Részt vettünk a SZER-en és a csobánkai Országos Rákóczi Hadijátékon. A tábor ezúttal 
Sárpentelén volt. Külső segítséget is kaptunk Hegyi László cst., Novák Veronika és Katona Zsuzsa 
személyében. Az őszi tanévet szemétgyűjtéssel kezdtük a helyi Tamariska-dombon, amely Csepelen az 
egyetlen Természetvédelmi Terület. Új csapatkuckónk a plébánia óvóhelyében kapott helyet. 

2005-ben már a Eurojamen szervezőként és résztvevőként is jelen voltunk. Országos program a XI/11. 
fesztivál szervezése volt a Sztrilich Pál Cserkészparkban. A körzetben Ráckevén faültetéssel egybekötött 
szemétgyűjtésen, akadályversenyen és számháborún, illetve Halásztelken íjászversenyen vettünk részt. A nyári 
tábor a Balatonon fogadta a csapat tagjait, megismerve a Keszthelyi-hegység kincseit. 

2006-ban az I. próbát a csapat cserkészei mind teljesítették és kiscserkészeink is ígéretet tettek. 
Kapcsolatainkat a szigetszentmiklósi Somogyvári Gyula diák csapattal a SZER-en és a Somogyvári-napon is 
erősítettük. 2007 tavaszán a szigetszentmiklósi csapat meghívott minket is közös múzeumlátogatásra a Magyar 
Nemzeti Múzeumba és a Cserkészgyűjtemény megtekintésére. A nyári tábor ismét a Balatont vette célba, 
ezúttal a Tapolcai-medence felfedezésével. A 2007-es angliai jamboreen egy cserkészünk vesz részt. 
 

Az 1956-os forradalom évfordulóját akadályversennyel ünnepelhettük, melynek fénypontja a Parlamentbeli 
látogatás volt. Úgy érezzük, ezzel méltó módon sikerült emlékezni elődeinkre, akik (ti. a csepeli munkások) 
azokban a vészterhes időkben a legtovább kitartottak a túlerő ellen. 

 
Novák Péter 

 



 
Működési cím: 1214 Budapest, Sas u. 10. 
A csapat összlétszáma: 12 cserkész 
Fenntartótestület: Csepel II. Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Hudson Szandra 1978 st. 1215 Budapest, Pozsonyi u. 8. szhudson@freemail.hu 20/9979792 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Novák Péter 1978  őrsvezető, rajvezető 30/52-00-767 zebedeus@freemail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Sas őrs Szabados Tamás és Szász Attila 6 13 fiú 
Hiúz őrs Erdész Anita és Péterffy Krisztián 5 11 vegyes 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok 
neve 

2002 Nézsa Novák Péter és Zaránd Adina  1990-1993 Bogdán István 
2003 Cserhátszentiván Novák Péter és Zaránd Adina  2004- Hudson Szandra 
2004 Sárpentele Hudson Szandra    
2005 Balatongyörök-Becehegy Novák Péter    
2006 Balatongyörök-Becehegy Novák Péter    
 
 

 



827. sz. Szent László cserkészcsapat 
Kismaros 
 

Csapatunk először a nagymarosi 950-es Szent Gellért Cserkészcsapat Szent László rajaként alakult meg 
1929. őszén. Önálló csapattá Brogly Ferenc szervezte 1931. november 20-án. Az első csapattábor 1932. május 
14-16-án Pusztatorony mellett volt. Stacker László parancsnoksága idején csapatunk a Gödöllői Jamboree-t is 
meglátogatta. Fontosabb nyári táborok: 1934. Kisoroszi, 1935. Zebegény (dr. Gianone Egon). 

Csapatunk második megalakulása 1945. május 1-én volt, ekkor Nádor Ferenc volt az elsőszámú vezető. 
Említést érdemel ebből az időszakból a Sas őrs, akik vizicserkészek voltak, illetve a nyári táborok: 1946. Bánk, 
1947. Kisoroszi, 1948. Paks. 

A harmadik újjáalakulás 1990. április 30-án volt. A csapatparancsnok ekkor Wiesner György volt. 1996-
ban vette át a csapat irányítását Parragh Gábor, akinek köszönhetően csapatunk 2003-ban 29 cserkésszel és 28 
kiscserkésszel, jelölttel, mindösszesen 57 fővel működik. A csapatparancsnokságot elfoglaltsága miatt adta át 
nekem 2003. január 25-én. Jelenleg 3 rajunk (Mátyás-király, Toldi Miklós és Kinizsi Pál), 9 őrsünk (Sólyom, 
Nefelejcs, Hód, Szarvas, Szalamandra, Gomba, Denevér, Bagoly és Róka) és 3 vezetőségi őrsünk (Fahéj, 
Kukac, Kisvonat) van. A fontosabb szervezési és működési kérdésekben az összvezetőségi őrs, a Hangyaboys 
dönt. 

Csapatunk szerves része a Dunakanyar-cserkészkörzetnek, hiszen a kapcsolatunk a szobi, zebegényi, 
nagymarosi, verőcei és váci csapatokkal nagyon szoros. Az évi 8-10 közös program mellett a nyári nagytábor is 
közös. A MET 2000-en csapatunk logisztikai szolgálatot nyújtott. 

Az anyagi hátterünkről a jövőben a 2003. február 7-én általunk megalapított Szent László Ifjúsági 
Alapítvány, illetve fenntartótestületünk a Rk. Egyházközség Kismaros, a Kismarosi Önkormányzat és a 
megnyert pályázatok gondoskodnak. 

Hajdú László 
csapatparancsnok 

 

 
 

Működési cím: 2623 Kismaros, Köztársaság tér 1. 
A csapat összlétszáma: 55 cserkész 
Fenntartótestület: Kismarosi Római Katolikus Egyházközség 
 



Csapatparancsnok 
Név szül. kép. cím telefon drótposta 

Hajdú László 1980 st. 2623 Kismaros, Szabadság u. 10. 20/7719132 hbubba@freemail.hu 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Hajdú Emese 1983 nincs  30/4618803  
Horváth András 1987 őv.  30/6049248 zatonygalya@freemail.hu 
Kovács Judit 1990 őv.  30/3125767 ju6@freemail.hu 
Kovács Zsuzsa 1987 őv.  30/5183363 vingapozsu@freemail.hu 
Lászlófi Károly 1982 st. kcsőv 20/7719125 karika827@freemail.hu 
Less Bálint 1982 st. őv, TÖ 20/7719126 balintless@freemail.hu 
Less Edit 1984 st.  20/2005666 lessevet@freemail.hu 
Lombos Eszter 1986 nincs  30/5842215 lombieszti@freemail.hu 
Makk Dániel 1984 st.  30/3639513 makid@cserkesz.hu 
Pantali Lőrinc 1987 őv.  70/5556004 lolo7@freemailhu 
Parragh Gábor 1969 cst. cspkh 20/8289667 parraghg@gmail.com 
Parraghné Beja Ágnes 1969 cst.   bejaagi@freemail.hu 
Stedra Tamás 1987 őv.  20/9405845 stedi@freemail.hu 
Szalay Dávid 1988 őv.   dede@dunaweb.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Hód Hajdu László 5 21 Fiú 
Gomba Less Edit 4 20 Lány 
Moha Hajdu Emese, Lombos Eszter 5 15 Lány 
Kockás liliom Kovács Zsuzsa 6 11 Lány 
Borostyán Kovács Judit 7 9 Lány 
Borz Szalay Dávid 7 9 Fiú 
Bagoly Pantali Lőrinc 5 14 Fiú 
Róka Horváth András 5 11 Fiú 
Menyét Stedra Tamás 6 11 Fiú 
Szarvas Lászlófi Károly 6 23 Fiú 
Denevér Makk Dániel 4 15 Fiú 
Rover raj Makk Dániel 10 23 Vegyes 
Hangyaboys Less Bálint 12 22 Vegyes 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1991 Királyrét Wiesner György  1990 Wiesner György 
1992 Királyháza Wiesner György  1996 Hertai Gyula 
1993 Kisoroszi Wiesner György  1997 Parragh Gábor 
1994 Déday-sziget Wiesner György  2003 Hajdú László 
1995 Táti-sziget Wiesner György  1990 Wiesner György 
1997 Mánfa Parragh Gábor    
1998 Bernecebaráti Parragh Gábor    
1999 Bakonybél Parragh Gábor    
2000 Esztergom, Esztergom-MET Ivony István    
2001 Senyő-völgy Dr. Bénik Tamás    
2002 Vértessomló Hajdú László    
2003 Tahitótfalu Seress György    
2004 Deszkás-puszta Ivony István    
2005 Szuha Hajdú László    
2006 Buják Less Bálint    



 



832. sz. Havas Boldogasszony cserkészcsapat 
Zebegény 

 
A cserkészet zebegényi meghonosítása gróf Károlyi Lászlónéhoz fűződik, aki 1932-ben meglapította a 832. sz. gróf 

Apponyi Albert Farkasfalkát. A $8-10 éves fiúkkal Bánkúti Károly foglalkozott. Parancsnokság alatt részt vette a gödöllői 
dzsemborin, rendszeresek voltak a nyári tanyázások, táborok – aktív cserkészélet folyt a faluban. Ezt folytatta Várnagy 
Márton is, aki a háború után vette át a parancsnokságot, és vezette a csapatot 1948-ig. A mozgalom betiltása után 1957-58-
ban titkos táborokat szervezett Vajda József helyi plébános Balatonakarattyára.  

A cserkészmozgalom 1989-es újraindulásakor Várnagy Márton cserkésztiszt és Kapás László plébános 
szervezőmunkához látott. A Magyar Cserkészszövetség tagjaként 1990-ben újra bejegyzik a csapatot a régi csapatszámmal 
és a háború után felvett névvel: 832. sz. Havas Boldogasszony cserkészcsapat. 

Marci bácsi munkájának eredményeként 1990. október 28-án 17 cserkész tesz fogadalmat. Ez a szám 1992-re elérte a 
35 főt. A következő években a létszám apadni kezdett. Ez a folyamat Ivony István parancsnokhelyettes munkájával 1995-re 
megfordul, az önálló táborozás újra beindul. 

A környék csapataival sikeresen felvett kapcsolat eredménye az 1998-as nyári nagytábor Kismaros, Vác, Verőce és 
Zebegény csapataival, mely megalapozta a további együttműködést és a Dunakanyar Cserkészkörzet megalakulását. 

A körzet közös eredménye a 2000-es Milleneumi Emléktábor logisztikai feladatainak ellátása és több kerületi 
cserkésznap szervezése. 

A csapat újjáalakulásának 10. évfordulóját csapatzászló szentelés tette emlékezetessé, melyet a milleneumi 
emlékzászlóval együtt dr. Beer Miklós püspökatya – a csapat egykori tagja - szentelt fel. Ebben az évben lett 
csapatparancsnok Ivony István, majd 2005-től Sándor Róbert. 

Mára csapatunk létszáma ismét eléri a 30 főt. A nyári táborok rendszeresek, melyek évente különböző felállásban a 
körzet csapataival közösen kerülnek megrendezésre. A csapat az önkormányzattal, az iskolával, illetve valamennyi civil 
szervezettel jó kapcsolat kialakítására törekszik. 

 
Ivony István 

csapatparancsnok 
 

 



Működési cím: 2627 Zebegény Napraforgó u. 6. 
A csapat összlétszáma: 26 cserkész 
Fenntartótestület: Zebegényi Római Katolikus Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon  drótposta 
Sándor Róbert 1980 st. 2627 Zebegény Napraforgó u. 6. 20/2206582 sandor.@freemail.hu 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Bugyinszki Nóra 1987 nincs  20/5553720 sekery@freemail.hu 
Csóka Sarolta 
Krisztina 

1988 őv. őv, cspkh 30/4308590 sacus32@gmail.com 

 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Farkas Sándor Róbert 8 20 vegyes 
Bölény Bugyinszki Nóra 9 16 vegyes 
Farkaskölyök Csóka Sarolta 9 12 vegyes 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1991 Malom-völgy (Zebegény) Várnagy Márton  1990 Várnagy Márton 
1992 Endre-forrás (Márianosztra) Várnagy Márton  2000 Ivony István 
1996 Királyrét Dr. Beer Miklós  2005 Sándor Róbert 
1997 Kárpát-forrás (Pilisszentlászló) Ivony István    
1998 Oszlopó-forrás (Bernecebaráti) Parragh Gábor    
1999 Bakonybél Parragh Gábor    
2000 Esztergom, MET Ivony István    
2001 Senyő-völgy (Bózsva) Dr. Bénik Tamás    
2002 Vértesomló Hajdu László    
2003 Tahitótfalu Seress György    
2004 Deszkáspuszta (Nagyoroszií) Ivony István    
2005 Sáorspatak–Tiszadorogma vízitúra Dr. Téglás Levente    
2006 Selyem-rét (Bulyák) Less Bálint    
 



836. sz. gróf Teleki László cserkészcsapat 
Gyömrő 
 

Csapatunk a háború előtt, Gyömrőn létezett két cserkészcsapat utódaként jött létre a rendszerváltás után a 
Római Katolikus Egyház, a Református egyház és az Önkormányzat támogatásával. Az első fogadalomtételre 
1991. október 23-án került sor. Létszámunk a kezdetektől a közelmúltig 15-25, jelenleg 40 fő körül mozog, 
ökumenikus csapat vagyunk. 

Legfontosabb éves programjaink közé tartozik: nemzeti ünnepeink megünneplése tábortűz keretében, 
Mikulás-túra, betlehemezés gyömrői szociális intézményekben és családoknál, húsvéti locsolómulatság és 
nyárzáró est; rendszeres vendégei vagyunk a SZER-nek és az Országos Cserkészbálnak, valamint egyéb, 
kerületi programoknak. Eredményesen szerepelt már csapatunk országos népdalversenyen és focibajnokságon 
is. 

A legnagyobb élményt mindig a 8-10 napos nyári táborok jelentik cserkészeinknek, amelyben központi 
szerepet játszik a tábort átszövő keretmese. Volt már királyunk Szent István és Mátyás, éltünk Nagy Kulimáz 
Kulimácia országában, voltunk társai Robin Hoodnak, jártunk az indiánok földjén, a dzsungelben Mauglival, 
kipróbáltuk a cserkészéletet a XXX. Században, Egyiptomba kísértük el Asterixet és Obelixet, vagy éppen a 
Török Pasa seregeiként éltünk Drégely vára alatt, esetleg a boldog békeidők Budapestjének polgáraiként 
munkálkodtunk a főváros felvirágoztatásáért. Bejártuk az ország nagy részét, táboraink helyszíne volt a Bükk, a 
Mátra, a Bakony, az Alföld, a Pilis, a Vértes, a Zemplén, a Keszthelyi-hegység, a Dunakanyar és a Börzsöny, 
de jártunk pl. a Kiskunságon is. 

Többször táboroztunk együtt más csapatokkal (924, 140, 432, 2, 173, 1047, 305, 841, 1016), ezek 
többségével a mai napig élő kapcsolat köt össze minket. A húsvéthétfői locsoló mulatságra is több ismerős 
csapat látogat ki Gyömrőre, hogy együtt kergethessék a fiúk a teli vödrök elől menekülő lányokat, és utána 
együtt vegyenek velünk részt a hagyományos tojáskereső, tojásdobáló, nyuszi-futtató versenyeken és más 
játékokon. 

 
Brandenburg Mónika 

csapatparancsnok 
 

 



Működési cím: 2230 Gyömrő, Petőfi Sándor u. 19. 
A csapat összlétszáma: 40 cserkész 
Fenntartótestület: Gyömrői Római Katolikus Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Brandenburg 
Mónika 

1975 st. 2230 Gyömrő Kossuth 
Ferenc u. 19/3. 

20/9406682 brandenburgmonika@gmail.com 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Rónaszéki Áron 1979 st. cspkh, őv. 30/2783224 ronaron836@gmail.com 
Tomcsányi Emese 1982 őv. rajvezető 20/4596538 emese836@gmail.com 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Törzs Rónaszéki Áron dr. 9 17 vegyes 
Százszorszép Káplár Nikoletta 8 12 lány 
Hóvirág Tomcsányi Luca 15 11 lány 
Bivaly Rónaszéki Aladár 8 11 fiú 
Puli Rónaszéki Áron dr. 6 11 fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1992 Alsószárhegy Magyar Balázs  1991 Magyar Balázs 
1993  Magyar Balázs  1997 (Szilágyi) Brandenburg 

Mónika 
1994 Rudabányácska Magyar Balázs    
1995 Foktő Magyar Balázs    
1996 Pilismarót Szilágyi Mónika    
1997 Háromhuta Szilágyi Mónika    
1998 Kárpát-forrás (Szentendre) Balog Sándor    
1999 Rókapuszta Barna Gábor    
2000 Vállus Barna Gábor    
2001 Szentlélek (Lillafüred) Brandenburg Mónika    
2002 Mátraalmás Horváth Péter    
2003 Hetvehely Völgyesi Levente    
2004 Tatracor (Szlovákia) Szubert László    
2005 Drégelypalánk Sztrakay Ferenc Balázs    
2006 Ivánka tanya (Járdánháza) Decsi Attila    
 
 



842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat 
Monor 
 
Működési cím: 2200 Monor, Kálvin tér 1. 
A csapat összlétszáma: 21 cserkész 
Fenntartótestület: Monori Nagytemplomi Református Egyház 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Nagy László 1950 cst. 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 29. nagylaci@monornet.hu 20/9549536 
 



845. sz. Páter Bárkányi János cserkészcsapat 
Szécsény 
 

Szécsényben 1934-ben alakult cserkészcsapat Páter Bárkányi János néven, és folyamatosan működött 
egészen 1948-ig. a Magyar Cserkészszövetség politikai okokból történt felszámolásáig. 

Névadónk, Páter Bárkányi János ferences szerzetes II. Rákóczi Ferenc nevelője volt, aki jelentős érdemeket 
szerzett az 1690-es évek pestisjárványa következtében elnéptelenedett Szécsény újjáalapításában. A ferences 
szerzetesekkel később sem szakadt meg a kapcsolat, a csapat több parancsnoka került ki soraikból. 

A Magyarországon bekövetkezett rendszerváltást követően 1990-ben mindössze 10 fővel alakult újjá 
csapatunk, mely létszám az eltelt bő 10 év alatt 59 főre gyarapodott. Az utóbbi 2 év tendenciája sajnos a 
csapatlétszám folyamatos csökkenését mutatja, amelynek fő oka a csapat korábbi fenntartótestületével 
megromlott viszonyban keresendő.  

A csapatunk élete leginkább különböző programjaink bemutatásával ismerhető meg. Ezek között találjuk 
(más csapatokhoz hasonlóan) az egyházi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezéseket, Szent 
Györgynek a cserkészek védőszentjének a neve napja alkalmából megrendezésre kerülő cserkésznapot, az őrsi 
kirándulásokat, évi egy csapatportyát és az éves munkát megkoronázó nyári tábort. 

Az őrsi-, raj- és csapatkirándulások számát tekintve meglehetősen hátul kullogunk a ranglistán. Ezen a 
jövőben változtatni szeretnénk, ami természetesen elképzelhetetlen az őrsvezetők lelkes szervező munkája 
nélkül.  

A csapat bemutatásakor mindenképpen meg kell említenem csapatotthonunkat, melyet a csapat 
megalakulását követően cserkészek építettek, majd az újjáalakulást és az ingatlan visszaszerzését követően a 
romos, lepusztult épületből Orbán Márk ferences szerzetes csapatparancsok és a cserkészek áldozatos munkája 
révén nyerte el mai barátságos, „cserkészhívogató” formáját. A cserkészotthonban szívesen látunk minden 
Szécsénybe vagy környékére látogató cserkészt, őrsöt vagy csapatot. A felújításhoz szorosan kapcsolódik az 
1998. évi szécsényi Dragon projekt, mely tábor keretében walesi cserkészekkel közösen munkálkodtunk az 
épület renoválásán. A walesi kapcsolat eredményeként utazhatott következő évben 8 cserkészünk Walesbe, 
ahol megszerezték az explorer-belt (felfedező öv) nevű különpróbát, és életre szóló élményeket szereztek.  

Idén először egy cserkészünk résztvevője volt a thaiföldi Jambore-nak, reméljük a jövőben még több 
cserkésznek nyílik lehetősége nemzetközi cserkészprogramokon való részvételre. 

Az országos, kerületi cserkészprogramokon ritkán veszünk részt, melynek oka, hogy ezen programok 
túlnyomórészt a fővárosban kerülnek megrendezésre 100 km-re, 2,5 óra buszutazásra  kisvárosunktól. Ennek 
ellenpontjaként szeretnénk, ha újjáéledne a Nógrád megyét felölelő X/6. körzet cserkészélete, mely körzet 
tisztségviselőinek megválasztására éppen a szécsényi Szent György napon került sor. 

További információk találhatók csapatunk történetéről a www.pbjcs.civilport.hu-n. 
 

Palcsó Anita 
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 3170 Szécsény, Haynald L. u. 14. 
A csapat összlétszáma: 12 cserkész 
Fenntartótestület: 845. sz. Páter Bárkányi János Cserkészcsapatért Alapítvány 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Vitányiné dr. 
Velenczei Édua 

1978 st. 3170 Szécsény, Attila út 
8. 

20/5347672 velenczeiedua@invitel.
hu 

 



906. sz. Hunyadi László cserkészcsapat 
Nagykáta 
 

Nagykátán a cserkészet megszervezését 1929-ben Juhász Szilárd akkori községi adóügyi jegyző kezdte el. 
Azonban a kezdeti jó eredmények és a sikeres toborzás ellenére a csapat leigazolására nem került sor, Juhász 
Szilárd betegsége és áthelyezése miatt. A további szervezést a nagykátai Római Katolikus Egyházközség 
káplánja, Csillik János szervezte meg és igazoltatta le az akkori Magyar Cserkészszövetségnél, és ekkor kapta 
csapatunk a fentebb leírt nevét, melyet ma is viselünk. Az időpont 1933. március 12. 

Nagykátán a cserkészcsapat megalakulását a lakosság örömmel és szeretettel fogadta. A csapat otthonra a 
parókia melléképületében kapott helyet, majd később magánháznál. Csillik János áthelyezése után, Legendi 
István szintén rk. káplán lett a parancsnok, a csapat színelőadásokkal, Iglói diákok, Vén gazember, és "tarka 
estekkel" szórakoztatta a nagykátai közönséget és így anyagi bevételhez is jutott. Az előadások fokozatos 
rendezése folytán anyagilag is kezdett erősödni a csapat, és Bándi Tibor ugyancsak rk. káplán idehelyezése 
folytán otthont teremtő parancsnokra tett szert. 1939 tavaszán egy üresen álló régi házat vásárolt a csapat, 
részben készpénzből, részben a hitelszövetkezet által nyújtott hitelből. A felvett hitelt a csapat 5 év alatt 
visszafizette a hitelszövetkezetnek. Táborok helyei: Kőszeg, Isaszeg, Jászfelsőszentgyörgy kétszer, 
Sőregpuszta, Alsóegreskáta, Mátrafüred, Tiszavárkony, Fonyód-Alsóbélatelep. Parancsnokok: Kongrácz 
István, Varga János, Kármán Pál, Farkas Imre, Pintácsi János.  

1948 egyesítés. 
Újrakezdés: 1989. május 6. Alakuló összejövetel a községi tanács nagytermében.  
Öregcserkészek fogadalom felújítása 1991. november 16-án a templomban. Mi öregcserkészek 

különváltunk, mert mi a Magyar Cserkészszövetséghez akartunk tartozni és nem a Cserkészcsapatok 
Szövetségéhez. A volt otthont az egyházközség, mint tulajdonos 1965-ben eladta, ennek folytán örökös 
használatra kaptunk egy szobát a Dózsa Gy. u. 6. sz. alatt. Csapatunk 17 főből áll. 1997-ben Lengyel Sándor 
cserkésztestvérünk elhunyt, Isten nyugosztalja. A templom belső világítását felújítottuk, az épülő közösségi ház 
világítását felszereltük. Nemzeti ünnepeken részt vettünk. Minden héten keddi napon összejövetelt tartunk. 
Évente kétszer kirándulunk Tiszakécskére feleségestől Koselák Ferenc cserkésztestvérünk nyaralójába. A 
millennium évében a plébánia kertjében emeltünk egy 2,5 méteres keresztet az elhunyt cserkészek emlékére. 
Jelenleg 88 fő neve van rajta. 

 
Farkas Imre 

csapatparancsnok 
 

 
 



Működési cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György u. 6. 
A csapat összlétszáma: 14 cserkész 
Fenntartótestület: Nagykáta Római Katolikus Egyházközösség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Farkas Imre 1926 st. 2760 Nagykáta István király u. 54.   
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Fábián István 1931 őv. cspkh   
 
 
   Parancsnokok 

    Mikortól Parancsnok neve 
    1989 Farkas Imre 
    1993 Pintácsi János 
    2001 Farkas Imre 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 



913. sz. Don Bosco cserkészcsapat 
Budapest, IV. kerület 

 
A Clarisseum cserkészcsapata nagy múltra tekint vissza. 1926-ban volt az a nagy nap, amikor a szalézi 

atyák védőszárnyai alatt elindult nálunk a cserkészélet. Újpest ifjúságának nagy része a „Clari”-ban töltötte 
szabadidejét, ahol második otthonra találtak a többnyire munkáscsaládból való igen szerény körülmények 
között növekvő gyermekek. Rátermettségüket, leleményességüket hirdette nemcsak az otthon, amit saját 
kezűleg hoztak létre, hanem a fúvószenekar, a különböző kézműves alkotások (lásd Cserkészmúzeum) és nem 
utolsó sorban az 1933. évi Világdzsemborin való sikeres részvétel. 

A háború utáni megpróbáltatásokban teljesen kifosztották a csapatot. A hatóságok mindent elkoboztak, de a 
cserkészlelkületet elvenni nem tudták. Ahol és ahogy lehetett továbbra is összetartottak, s néhány próbálkozás 
után 1992-ben ismét elindult a csapat. Az „öregek” segítségével 1995-ben fogadalmat tettek az újoncok és újra 
magasba emelték a csapat zászlaját. 

Ma a csapat erőssége az ének és a színjátszás. Országos versenyeket nyertünk népdaléneklésben, 
népmesemondásban, de jeleskednek cserkészeink a labdarúgásban és a tájfutásban is. A sikereket jelző 
oklevelek egyre gyűlnek. Jelenleg is két kupa díszíti vitrinünket és reméljük, hogy az újabb megmérettetésben 
sikerül megvédeni első helyezésünket. A MCSSZ 85. születésnapján tartott ünnepségen vidám tréfás kánonnal 
arattunk nagy sikert, de amikor kellett, akár mint vendégek, a tábortüzek meghitt hangulatát vidámsággal tudták 
fűszerezni cserkészeink. Az öregek egy alkalommal így fogalmaztak: „... összetartozunk, mint gyökér a fához 
és ághoz a levél. ...” 

Reméljük, hogy csapatunk ehhez méltóan fog szerepelni a jövőben is. 
Balogh András 

csapatparancsnok 
 

 
 



Működési cím: 1045 Budapest, Zichy Mihály u. 30. 
A csapat összlétszáma: 12 cserkész 
Fenntartótestület: Clarisseum Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Balogh András 1955 cst. 1045 Budapest, Zichy Mihály u. 30. 3691904  
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Gyurcsik Éva 1954 cst leányvezető 30/5655124 - 
Hajdani Bernadett 1980 st rajvezető 20/5810269 hbettike@gmail.com 
Apatini Jolán 1977 st  30/5860426 jolan.apatin@freemail.hu 
Rácz Péter 1976 cst Parancsnok helyettes 30/9526833 pietro2001@freemail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Szalamandra Hajdani Bernadett 6 17 Lány 
Sirály Dobrán Bernadett 5 12 Lány 
Medve Szőke _Ilona 5 11 Fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1995 Kosd Gyurcsik Éva  1995 Balogh András 
1996 Kunfehértó Balogh András    
1997 Sikonda Balogh András    
1998 Balatonlelle     
1999 Szentlélek Balogh András    
2000 Körtvélyespuszta Balogh András    
2001 Tarjánpuszta Balogh András    
2002 Kosd Gyurcsik Éva    
2003 Kosd Gyurcsik Éva    
2004 Parádsasvár Gyurcsik Éva    
2005 Kisinóc Apatini Jolán    
2006 Kosd Hajdani Bernadett    
 
 



918. sz. Batthyány cserkészcsapat 
Kistarcsa 
 

Az Úr 1997. esztendejének október havában Cservenák Zsófia és Soós Árpád (csömöri cserkészcsapat 
parancsnoka) vezetésével elkezdődtek a cserkészfoglalkozások. A csapat létrejöttét és működését a helyi 
plébánosunk, Somlai József is támogatta, aki a foglalkozások helyszínét is biztosította. 

1998. júniusában 20-an tettünk fogadalmat, amit követően a csömöri őrsvezetők megszervezték az első 
cserkésztáborunkat Bátonyterenyén, július 21-29-ig. Szeptembertől két rákoscsabai őrsvezető tartotta a 
foglalkozásokat. Novemberben majdnem teljes létszámmal vettünk részt a Szigetszentmiklósi Regös Napokon. 

1999. május 22-24-ig tartó, 140. sz. Pro Patria és 812. sz. Csaba Vezér cserkészcsapatok által rendezett, 
cserkész sportnapokon is képviselte magát a csapatunk. 

1999. júniusában három lány és egy fiú szerezte meg az őrsvezetői képesítését. A nyári táborozás a 140. sz. 
Pro Patria csapattal volt Erdőkertesen, július 5-19-ig. Szeptemberben a csapatot 3 őrsre osztottuk (2 fiú, 1 lány), 
így a cserkészfoglalkozások már őrsi keretben zajlottak, a frissen végzett őrsvezetőkkel. 

A 2000. évi csapattábor július 19-31-ig tartott Szentendrén. 2000. szeptemberétől a mindennapi ügyeinkben 
már teljesen önállóak voltunk, a foglalkozásokon már nem voltak jelen a rákoscsabai őrsvezetők, de a 
táborozások ezentúl is együtt voltak. 

Két pályázatot írtunk meg ebben az évben, amiből egyiket meg is nyertük, így megvettük a legszükségesebb 
tábori felszereléseket. 

2001. nyarán két nyári tábor volt, egyik a kiscserkészeknek június 18-23-ig a Cserkészparkban, a másik a 
nagyobb cserkészeknek, július 16-26-ig Csemőn. Szeptembertől, már nem volt fiú őrsvezetőnk, ezért a 
nagyfiúkat összevontuk a kisfiúkkal. 

2002. nyarán a csapattábor Erdélyben volt. 2002. szeptemberétől a kevés létszám miatt, ismét csapat szinten 
tartjuk a foglalkozásokat. Ennek ellenére továbbra is aktívan részt veszünk a különböző cserkészprogramokon. 

 
918. sz. Batthyány cserkészcsapat őrsvezetői 

 
Működési cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér (cukrászda mellett) 
A csapat összlétszáma: 11 cserkész 
Fenntartótestület: Római Katolikus Plébánai Kistarcsa 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Balogh Sándorné 1943 cst. 1172 Budapest, Gőzös u. 21.   baloggizi@freemail.hu 
 



923. sz. Pázmány Péter cserkészcsapat 
Budapest, XXIII. kerület 
 

A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 1927-ben alakult meg Soroksáron. Fenntartó testülete a Soroksári 
Római Katolikus Nagyboldogasszony Főplébánia. 

A cserkészmozgalom újraszerveződése idején (1988-tól) még csak találkozgattak az öregcserkészek, 1990. 
jan. 1-től azonban – elsősorban Moldvai Pali bá’ és Unyi Jani bá’ – a cserkészet iránt érdeklődő fiúk számára 
hetente tartottak foglalkozásokat. Az újjáalakult csapat első újoncainak fogadalomtételére 1990. dec. 8-án került 
sor. Leányok először 1991 tavaszán tettek fogadalmat. A csapat létszáma eleinte látványosan gyarapodott, 
néhány év múlva már 150 cserkészt számlált. (Természetesen mindenkit, újoncot, öreg- és kiscserkészt is 
ideértve.) Az utóbbi néhány évben sajnos létszámcsökkenés következett be. A csapat öt rajból áll. (Öreg-, 
felnőtt- és kiscserkészek, leányok, fiúk). 

Az első csapattábor 1991 nyarán Biatorbágyon volt Breier Misi bá’ parancsnokságával. Ezt követően szinte 
minden évben megszerveztük a következőket: csendtábor vezetőknek, kiscserkész tavaszi és nyári tábor, 
vizitábor, csapattábor nyáron, őszi tábor. Ha ezt kiszedjük, fel kell oldani a későbbi monogramokat. 

1996-ban, a honfoglalás 1100. évfordulóján a MCSSZ központi rendezvénye a Millecentenáriumi Nagytábor 
volt, amelynek megszervezésében és megvalósításában csapatunk is részt vett. A vizitábor kialakítása és 
működtetése, az odalátogató cserkészek fogadása a csapat tagjainak, elsősorban a vizitábor parancsnokának, 
Badacsonyi Gyurka bá’-nak és vezetőtársainak (G. I., Marosi Gábor, N. J., Sarlós Rudolf, Valentin István) volt 
köszönhető. A Kárpát-medence Barátság Nagytábor törzsében is tevékenykedtek csapattagjaink. (Dózsa 
Andrea, Geiger János, Horváth István, N. K. Á., Valentin Istvánné, N. Á.). Az 1998-ban, az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére, a 150. évforduló alkalmából szervezett Isaszegi Kerületi Nagytábor 
előkészítésében és lebonyolításában is részt vettünk. 

A már említetteken kívül sokat tett még csapatunkért a vezetők közül Marosi Kinga, Marosi Szilvia, 
Schwarczenberger István és Valentin András, továbbá Purczeld Misi bá’, Stark Gyuri bá’, Tordai Miki bá’ 
öregcserkész és Nagy Ervin bá’ felnőttcserkész. 

Nagy Ákos 
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 1238 Budapest, Templom u. 111. 
A csapat összlétszáma: 50 cserkész 
Fenntartótestület: Soroksári Nagyboldogasszony Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Nagy János  st 1239 Budapest, Elvira u. 39. 30/6274486 nagy-janos@axelero.hu 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Érces Péter 1989 őv.  30/8502183 ercesp@citromail.hu 
Geiger Balázs 1980 őv. őv, kürtös 20/3892552 geigerba@yahoo.com 
Geiger István 1974 st. rajpk, őv, 

cspkh 
20/8234461 ige@schwarzmueller.com 

Nagy Attila 1980 őv. kcsőv 20/8234488 nagyjoe@freemail.hu, 
nagy.attila@pesterzsebet.hu 

 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Sólyom Nagy Tibor 6 20 fiú 
Farkas Geiger Balázs 6 22 fiú 
Puma Nagy Attila 6 16 fiú 
Pitypang Polonkai Dóra 7 16 lány 
Napraforgó Nagy Sarolta 5 12 lány 
kiscserkész fiú Érces Péter 6 9 fiú 
kiscserkész lány Tóth Krisztina 6 8 lány 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1991 Biatorbágy Breier Mihály  1990 Nagy Ákos 
1992 Biatorbágy Nagy Ákos  2003 Nagy János 
1993 Héreg Nagy János    
1994 Kemence Marosi Rita    
1995 Tar Nagy Ákos    
1996 Ópusztaszer Nagy Ákos    
1997 Cserhátszentiván Geiger István    
1998 Isaszeg Nagy Ákos    
1999 Mindszent Geiger István    
2000 Kemence Nagyné Kaltenecker Ágnes    
2002 Mindszent Nagy János    
2003 Cserhátszentiván Nagy János    
2004 Mindszent Geiger István    
2005 Epöl Nagy János    
2006 Kesztölc Nagy János    
 
 



929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat 
Budapest, XVI. kerület 

 
Csapatunkat 1927-ben a rákosszentmihályi római katolikus Egyházközség közreműködésével Alexy Rezső 

plébános úr alapította. A legelső fogadalmat 21 cserkész tette le. Ettől kezdve fokozatos fejlődés következett. 
Az 1933-as gödöllői Dzsemborin már 25 cserkészünk vett részt. 1935-ben az Egyházközség által adományozott 
telken saját otthont épített a csapat.  Az uralkodó hatalom nyomására 1948 májusában befejeztük a 
cserkészmunkát. Még néhány évig illegalitásban működtünk, néhány őrsünk titkos táborokat is rendezett. 
Többen különböző turista egyesületekben működtünk, kirándultunk, táboroztunk, megtartottuk a korábbi 
„cserkészbarátságokat”.  

1988-ban jött a váratlan fordulat és eljött a remény, hogy elővehetjük az eldugott zászlainkat, jelvényeinket, 
valamint cserkész eszményeinket. Több cserkész rendezvényen vettünk részt, így a szentendrei találkozón, a 
jurta színházban, a Szent György-hegyi avatáson, a gázgyári közgyűlésen és megkoszorúztuk gróf Teleki Pár 
sírját. A hívó szóra egyre több cserkésztestvérünk jelentkezett és újból szervezni kezdtük a csapatot. A római 
katolikus Egyházközség ismét vállalta a Fenntartótestület szerepét, de otthonunk már nem volt, mert azt az 
ötvenes években a kerületi tanács eladta! 1989 nyarán megkaptuk a hivatalos működési engedély és ez év 
decemberében megtörtént az első fogadalomtétel, ahol 14 fiatal tett cserkészfogadalmat. A következő évben 
megrendeztük első nyári táborunkat, melyet még 17 követett. 2002 szeptemberében felszentelték az új egyházi 
közösségi házat, melyben őrsi szobákat, irodát és raktárhelyiséget kaptunk.  

Állandó célkitűzéseink: a régi hagyományok ápolása, ezen belül az elhunyt cserkésztestvéreink sírjainak 
felkeresése, fiatalok évenkénti táborozása, fiatal vezetők képzése és a csapat vagyonának gyarapítása. 
Csapatunk igyekezett részt venni az MCSSZ rendezvényein, a 16. kerületi egyházi és állami 
megmozdulásokon. Jó kapcsolatot alakítottunk ki az önkormányzatokkal, melytől erkölcsi és anyagi 
támogatásokat kaptunk. Például egy cserkészünk „Díszpolgári”, két cserkészünk „Kerületért” kitüntető címet 
kapott. 2006-ra sikerült létrehozni egy jól működő fiatal vezetőséget és megteremteni a csapat jövőjét.  

 
Szlavkovszky László 

csapatparancsnok 

 



Működési cím: 1161 Budapest, Templom tér 3. 
A csapat összlétszáma: 36 cserkész 
Fenntartótestület: Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Szlavkovszky László 1927 cst. 1161 Budapest Batthyány u. 66.   
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Czigány Tibor 1930 cst. cspkh   
Dávid Zoltán 1938 cst. nincs   
Gál Tamás Zoltán 1984 st.   gtz@elte.hu 
Herceg László 1918 cst.    
Marton Rezső 1928 cst. nincs   
Schüszterl Ferenc 1977 st. cspkh 30/9327507 schferenc@freemail.hu, 

schferenc@gmail.com 
Schüszterlné Tékár 
Erzsébet 

1979 st. leányrajpk  tekar.betty@freemail.hu 

Tárkányi Botond 1970 cst.  20/3548102 tarkanyi.botond@gmail.com 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Vidra Gáspár Laura 9 12 lány 
Hiúz  Zsömböly Sarolta 5 10 lány 
Párduc Téglás Gergely 5 15 fiú 
Újonc őrs Csók Zoltán 5 10 fiú 
Gepárd Debreczeni András 6 14 fiú 
Bagoly (öregcserkészek) Szlavkovszky László 8 70 fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1990 Őrbottyán Georg László  1989 Georg László 
1991 Balatonzamárdi László Dezső  1992 Szlavkovszky 

László 
1994 Péliföldszentkereszt Dávid Zoltán    
1995 Péliföldszentkereszt Dávid Zoltán    
1996 Péliföldszentkereszt Dávid Zoltán    
1997 Julianna-major - Cserkészpark Dávid Zoltán    
1998 Kosd Neruda Károly    
1999 Zabar Vasvári Viktor    
1999 Dorogháza Pintér Beáta    
2000 Héreg Vasvári Viktor    
2000 Julianna-major - Cserkészpark Szlavkovszky László    
2001 Bihar-hegység (Erdély) Vasvári Viktor    
2001 Börzsönyliget Szlavkovszky László    
2002 Karos-hídi tisztás (Mátra) Cseh Miklós    
2003 Vándortábor - Börzsöny Tárkányi Botond    
2004 Agasvári-rét Schüszterl Ferenc    
2005 Héreg Király-rét Schüszterl Ferenc    
2006 Bacsó-kút Schüszterl Ferenc    
 



943. sz. Ráday Pál cserkészcsapat 
Gödöllő 

 
A csapat 1928-ban alakult. A Fenntartó Testület a Ref. Egyház Gödöllő. Szathmári Zoltán volt az első 

parancsnok. Gyorsan terebélyesedett a csapat. tekintettel a közelgő IV. Világtáborra, amelyet Gödöllőn 
rendeztek. Többen részt vettek a taIá1kozón. 2 tagunk a résztvevők közül még ma is él és tagja a csapatnak. 
1932-ben előtábor volt Gödöllőn, Babatpusztán, abban is részt vettünk. Csodálatos volt. Legendás 
parancsnokok vezették a csapatot. Gál László a kezdettől élete végéig, megszakítással, haláláig a csapat 
parancsnoka volt. 2002-ben temettük. A másik csodálatos ember ifj. Dr. Szabó Aladár ref. lelkész volt. Az ő 
személyük garancia volt a jó működésre. Felejthetetlen nyári táborok (Dunavecse, Diósjenő, Apostag stb.) 
tették gazdaggá és széppé az életet. Csapatunk később leány rajjal is kiegészült. Ők részt vettek az 1939-es 
PAX-TING vi1ágtalálkozón Gödöllőn. A csapat működése a háború miatt kissé nehézkes lett, de a munka 
szépen folyt tovább. Behívások is nehezítették a munkát. 1-1 évben a táborok is elmaradtak. 

A csapat 1948-ig működött, majd kényszerű szünet következett 40 évig. 
Az első alkalommal 1988-ban újra szerveztük a csapatot. Az első szóra jelentkeztek a régi cserkészek. A 

régi cserkészotthon romokban hevert. Újjá varázsolta a sok cserkész szakember. Megkezdődött a kis cserkészek 
toborozása. Bujtás István rajparancsnok volt a fő szervező. Sikerült is 14 tagból álló fiatal csapatot szervezni. 

Komplett cserkészruhával fel is lettek szerelve. Sajnos a nagy öröm nem sokáig tartott. 
Belső nevelési hibák miatt (másik csapat is alakult) elfogytak a fiatalok. A Világtábor 60. évfordulójára 

rendezett Nagy Táborban még részt vettek, de 1994-95-ben szétszéledtek. 
Az öreg cserkészek együtt vannak. Sajnos az élet megtizedelte a csapatot. Sok a halottunk. 10 év alatt 6 fő. 

Utóbbi 2 évben 3 fő. Az összejöveteleket megtartjuk minden hónapban. 2003: cserkész korú tagunk 10 fő. Ők 
külön tartják a foglakozásokat. Az öregek egyetlen és legfőbb célja a fiatalok szervezése. Nagyon nehezen 
megy, de nem adjuk fel, hogy a legendás Ráday csapat fennmaradjon a jövőnek. 
 

Kolozs István 
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 2100 Gödöllő, Blaháné út 57. 
A csapat összlétszáma: 25 cserkész 
Fenntartótestület: Gödöllői Református Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Kolozs István 1923 cst. 2100 Gödöllő, Arany János u. 40.     
 



1003. sz. Regnum Marianum cserkészcsapat 
Budapest, XIV. kerület 
 

Néhány éve készült el Zuglóban a Zoborhegy téren, az 1951-ben lerombolt Regnum Marianum temlom 
utódja. Az alapgondolat már a rendszerváltozást megelőzően megszületett, és ezt 1990-ben egy fakápolna 
kialakítása követte. Ezután felépült a közösségi ház, ami alatt egy altemplomot hoztak létre. Végül sor került a 
templom építésére is, ami a közösségi házzal egy egységet képez. A ház több kiállításnak és ifjúsági 
csoportnak, így a cserkészcsapatnak is helyet ad. 

Csapatunk 1991 óta folyamatosan működik és bővül. Igyekszünk olyan környezetet biztosítani, ahol a 
foglalkozásokon részt vevő gyerekek megérezhetik, hogy léteznek a mai világból sugárzó, önző életfelfogástól 
eltérő értékek is. 

Mindig olyan elfoglaltságot keresünk, aminek tényleges haszna, értelme van. Legyen szó akár a 
cserkésztudás ma is használható értékeinek tanulásáról, akár egy karácsonyi színjátékról, keresztúti 
elmélkedésről, templomi énekkarról, vagy netalán az udvaron végzett hólapátolásról. 

Természetesen járunk kirándulni, és minden nyáron táborba, ami az egész éves munka koronája. 
Csapatunk állandó létszáma 35 fő fölött van, és hála a jó Istennek folyamatosan érkeznek újoncok is, főleg 

az alsó tagozatos korúak köréből.  
Rendszeres kapcsolatot tartunk a 3-as sz. testvér-csapatunkkal. 2007-ben kértük a Magyar 

Cserkésszövetségtől, hogy a 3-as öregcserkészcsapattal való összeolvadást engedélyezze. Az összeolvadást 
OIB 2007 május 19-i határozattal jóváhagyta és azóta a 3. számú Regnum Marianum csapatként működünk 
tovább. 

Az Isten segítségét kérve magunkra és minden cserkésztestvérünkre, kívánok mindenkinek: Jó munkát! 
 

Pomlényi Péter 
csapatparancsnok 

 
 
 



Működési cím: 1141 Budapest, Zoborhegy tér 18. 
A csapat összlétszáma: 24 cserkész 
Fenntartótestület: Zoborhegy téri Regnum Marianum Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Pomlényi Péter 1968 őv. 2141 Csömör, Kastély u. 1/d. pompom@feti.hu, 

p.pomlenyi@feti.hu 
20/9519660 
20/8280127 

 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Sas Dudás Attila  7-től 18-ig vegyes 
Bogár Koselák Zoltán  7-től 18-ig vegyes 
Viharmadár Tóth Barnabás  7-től 18-ig vegyes 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1991 Egeraracsa Pomlényi Péter  1991 Pomlényi Péter 
1992 Egeraracsa Pomlényi Péter    
1993 Kercseliget Pomlényi Péter    
1994 Perőcsény Pomlényi Péter    
1995 Bükkszék Pomlényi Péter    
1996 Doboz Pomlényi Péter    
1997 Lakitelek Pomlényi Péter    
1998 Vérteskozma Pomlényi Péter    
1999 Bakonybél Pomlényi Péter    
2000 Perőcsény Pomlényi Péter    
2001 Királd Pomlényi Péter    
2002 Nőtincs Pomlényi Péter    
2003 Csöde Pomlényi Péter    
2004 Telkibánya Pomlényi Péter    
2005 Magyarhertelend Pomlényi Péter    
2006 Kisvaszar Pomlényi Péter    
 



1016. sz. vitéz Somogyváry Gyula cserkészcsapat 
Szigetszentmiklós 
 
Működési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel  L. u. 1. 
A csapat összlétszáma: 49 cserkész 
Fenntartótestület: Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Németh István 1935 cst. 2310 Szigetszentmiklós, Dr. 

Lengyel L. u. 1. 
veradoktor@invitel.hu 20/3173499 

 



1023. sz. Jakus Gábor cserkészcsapat 
Szigethalom 
 
Működési cím: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 21. 
A csapat összlétszáma: 10 cserkész 
Fenntartótestület: Határvonal Bt. 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Kupi Miklós 1957 st. 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 276.   20/3191117 
 



1028. sz. Néri Szent Fülöp cserkészcsapat 
Érsekvadkert 
 

Csapatunk immár 15 éves, a lányok mindig is többségben voltak, ez ma sincs másképp 2 fiú (100xSzép, 
Sólyom), és 3 lány (Hattyú, Nefelejcs, Katicabogár) őrs képezi közösségünket. Idén három cserkészünk szerzett 
őrsvezetői képesítést. S három cserkészünk kapott lehetőséget arra, hogy jelen lehessen a dzsemborin, 
Londonban. A cserkészet 100 éves évfordulója alkalmából rendezett budapesti hétvégén teljes 
csapatlétszámmal erősítettük a zöldnyakkendősök táborát. 

Cserkészházunkat főleg hétvégenként uraljuk őrsi gyűléseinken, vagy csapatprogramokon (farsang, 
cserkésznap). Igyekszünk kivenni részünket a falu életében legyen szó ünnepségről, közösségi programról, 
avagy falutakarításról. Szeretünk kifulladásig métázni, az erdőt járni s számháborúzni, és ezt az idei 
bernecebaráti táborunkban be is bizonyítjuk! 
 

Vincze Renáta 
őrsvezető 

 
Működési cím: 2659 Érsekvadkert, Hősök tere 2. 
A csapat összlétszáma: 33 fő 
Fenntartótestület: Római Katolikus Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
       
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Kuris Roland 1975 St Őrsvezető 30/8579804 edivadke@t-online.hu 
Kovács Eszter 1979 Őv  20/5154076 koveszt@freemail.hu 
Vincze Renáta 1981 Őv Őrsvezető 20/8280282 tekee@citromail.hu 
Czinege Julianna 1984 Őv  20/8280281 jubilo@citromail.hu 
Valent Bernadett 1989 Őv Őrvezető 20/5888248 valentbetti@freemail.hu 
Kovács Andrea 1990 Őv Őrsvezető 30/2758186 andismith@citromail.hu 
Honti Kornélia 1991 Őv  70/5799227 veszelyeshulladek@easymail.hu 
Belencsák Ádám 1992 Őv őrsvezető 30/5419159 beli@citromail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
100xszép Kuris Roland 5 15 Fiú 
Hattyú Vincze Renáta 4 16 Lány 
Nefelejcs Valent Bernadett 7 14 Lány 
Sólyom Belencsák Ádám 4 12 Fiú 
Katicabogár Kovács Andrea 5 10 lány 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1992 Ráróspuszta   1992 Gyurcsek Gyuláné 
1993 Tokod-Ebszőnybánya   1994 Kuris Roland 
1994 Diósjenő   1998 Bartók Ágnes 
1995 Kenyeres Balázs-forrás, Börzsöny   2006 - 
1996 Tar     
1997 Hont (Tsitári-forrás)     
1998 Bér     
1999 Kóspallag     
2000 Dömös, MET     
2001 Alsótold, Csíkszentgyörgy     



2002 Hasznos     
2003 Királyrét     
2004 Bükkszék     
2005 Pilisszentlászló     
2006 Nógrádsáp     
 



1030. sz. Néri Szent Fülöp cserkészcsapat 
Verőce 
 

1991-ben Tomori Pál felkereste Ráduly Ferenc atyát – az akkori verőcei plébánost, aki még a két 
világháború között ismerkedett meg a cserkészettel, és tett maga is fogadalmat – azzal a szándékkal, hogy 
cserkészcsapatot alapítson. Ferenc atya nagy örömmel fogadta az ötletet, ugyanis Rajk László tilalmi rendelete 
előtt, mely az összes cserkészcsapat működését betiltotta, a gyömröi cserkészcsapat tagja volt. Elindultak tehát 
egy őrsnyi cserkészt toborozni. Ez az első kilenc ember alkotta a Jaguár őrsöt, akik a cserkészet életmódját 
megpróbálták elsajátítani, hogy később tovább adhassák azt. Ezután 1994-ben bővült először a csapat egy lány 
és egy fiú cserkészkorosztályú őrssel (Liliom és Bika őrs). 1996-ban alakult az első kiscserkész őrs, a 
Csodaszarvasok. Majd 2001-ben egy újabb kiscserkész (Sakál), 2003-ben egy cserkészkorosztályú fiú- (Puma), 
és ismét egy kiscserkészőrssel (Cápa) bővültünk. 

A csapat első tábora 1992 nyarán Diósjenőn volt, a váci 811. sz. Szent József Cserkészcsapattal közösen. Ezt 
követően két éven keresztül az I. kerületi vezetőképző táborba mentek a Jaguárok, majd 1995-ben 
megszervezték az első önálló csapattábort Királyréten. 1998-ig önállóan szerveztük a nyári táborokat, 1997-ben 
már közel 30 fővel. 1998-ban azonban a Dunakanyar (akkor még) négy csapata – Zebegény, Kismaros, Verőce 
és Vác – összefogással megszervezte az első dunakanyari cserkésztábort, melynek nagy szerepe volt a 
Dunakanyar-körzet kialakulásában. Ez a tábor Bernecebarátin volt. 2004-ig töretlenül táboroztunk együtt, majd 
a nagy létszám bonyolultsága miatt más taktikát választottunk. 

2000-ben Nagymaroson, 2001-ben pedig Szobon is elkezdődött a cserkészet, így velük is bővült idő közben 
a körzetünk. 2005-ben két csapat (Vác és Kismaros) külön táboroztak, mi pedig négyen – Szob, Zebegény, 
Nagymaros és Verőce csapatai – közösen táboroztunk, és rendhagyóan egy evezőstábort szerveztünk Dr. 
Téglás Levente, szobi csapatparancsnok vezetésével Bodrog–Tisza útvonalon. A legutóbbi, 2006-os táborunk 
pedig újra együtt volt a körzettel, kibővülve a váci Piarista Gimnázium cserkészcsapatával. Ez a tábor együtt 
volt, és mégsem: négy altáborba tömörültünk viszonylag nagy távolságra egymástól és az altáboroknak csak 3 
közös programja volt: egy kulturális nap lakomával a végén, a nyitó és zárótábortűz; ezeken felül ezek az 
egységek külön életet éltek a tíz nap alatt. 2007-ben mindenki saját csapattábort szervez. 

A körzetben az évek alatt hagyományok is kialakultak. Így a csapatprogramokon kívül több körzeti program 
van az év során: az évkezdö "Dumakanyar"-on kívül cserkészfarsang, kézművesnap, focikupa, vezetői 
lelkigyakorlat, disznó-tour... vár mindenkit, és a próbáztatást is közösen oldjuk meg. 

A csapat alakulása óta 15 év telt el. Mára harmincöt tagú a mi kis közösségünk, mely módszereiben újra és 
újra megújul, frissül, hogy a különböző generációkhoz eljusson, és így a cserkészet, mint ifjúságnevelő 
mozgalom céljait szolgálja. Ma 2 kiscserkész- (egy fiú és egy lány), egy kósza- (vegyes), és két vándor őrsünk 
(egy fiú és egy lány) van. Mai vezetőként arra törekszünk a csapatban, hogy cserkészeinkkel megéljük az 
istenhitet, és „krisztusibb emberek, magyarabb magyarok” legyünk. 

Fontosnak tartjuk, hogy 
megtanítsuk, hogy felelősek 
vagyunk az emberekért, akik 
között élünk, így 
egyházközségünkért is, melynek 
életébe igyekszünk szervesen 
bekapcsolódni – teaházakat, 
szalonnasütést szervezünk –, hogy 
minél mélyebb, minél tisztább, és 
minél keresztényibb emberi 
kapcsolatok alakulhassanak ki. A 
csaoat jövőjét illetően törekednünk 
kell arra, hogy egy következő 
vezetőréteget neveljünk, amire 
minden esélyünk megvan. 

 
Gável-Drexler Gabriella 

csapatparancsnok 
 

 



Működési cím: 2621 Verőce, Lugosi u. 4. 
A csapat összlétszáma: 35 cserkész 
Fenntartótestület: Verőcei Római Katolikus Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Gável-Drexler 
Gabriella 

1986 st 2621 Verőce, Kodály Z. 
u. 16 

20/8289105 gavel.drexler.gabo@gmail.c
om 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Gável András 1977 nincs  30/4752395 andras@gaveltestverek.hu 
Kardos Attila 1987 őv.  30/8500325 atosz87@freemail.hu 
Kiss Klára 1984 st.  20/5380480 dbaba@freemail.hu 
Kiss Mátyás 1982 nincs  30/2974505 kissmatyas@freemail.hu 
Laorencz Bernadett 1980 st. cspk 70/3725874 laoce1030@freemail.hu 
Laorencz Mariann 1981 őv. csapattitkár 70/3725871 maryloue@freemail.hu 
Sztankó Dávid 1990 nincs  30/5621321 sztankodavid@gmail.com 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Sakál Gável-Drexler Gabriella 5 14 vegyes 
Cápa 1 Kiss Klára 4 10 lány 
Cápa 2 Sztankó Dávid 6 10 fiú 
Vándor 1 Laorencz Marianna, Laorencz Bernadett 7 18 lány 
Vándor 2 Gável András, Kiss Mátyás 10 18 fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1992 Nagymáté-rét (Diósjenő) ?  1991 Tomori Pál 
1993 Vk-ban nyulazás ?  2000 Laorencz Bernadett 
1994 Vk-ban GH és nyulazás ?  2005 Gável-Drexler Gabriella 
1995 Hízlaldai-rét (Királyrét) Tomori Pál    
1996 Gyadai-rét (Katalinpuszta) Tomori Pál    
1997 Ipoly-part (Tésa) Tomori Pál    
1998 Bernecebaráti Parragh Gábor    
1999 Bakonybél Parragh Gábor    
2000 MET (Esztergom) Ivony István    
2001 Bózsva (Zemplén) Seress György    
2002 Vértessomlyó Hajdú László    
2003 Duna-holtág (Tahi) Seress György    
2004 Deszkáspuszta (Nagyoroszi) Ivony István    
2005 Bodrog-Tisza evezőstábor Téglás Levente    
2006 Buják Less Bálint    
 
 



1031. sz. Hunyadi János cserkészcsapat 
Csömör 
 
Működési cím: 2141 Csömör, Major út 3. 
A csapat összlétszáma: ? cserkész 
Fenntartótestület: Szebb Jövő Alapítvány 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Soós Árpád 1965 st. 2141 Csömör, Kistarcsai u. 32. soos.a@citrommail.hu 30/9244038 
 



1032. sz. Kaszap István cserkészcsapat 
Tura 

 
Turán a harmincas években rövid ideig már működött cserkészcsapat, s több turai fiatal más csapatoknál - 

pl Gödöllőn - voltak bejegyezve. 
A rendszerváltás után 1992. május 29-én volt községünkben a toborzás, és ezt követően 70 fő volt az induló 

létszám. A valósághoz tartozik, hogy az 1989-es fordulat után alakult csapatba sokan számításból, 
elkötelezettség nélkül kezdték el jelöltségi időszakukat, és természetesen rendre kihullottak. Tudomásunk 
szerint ez országos jelenség volt, a kezdeti nehézséghez tartozott. 

A turai Római Katolikus Egyházközség Tanácsa az 1992. augusztus 18-i ülésén döntött a Cserkészcsapat 
bejegyzéséről. A névválasztásban fontos szerepet játszott a névadó hite, hazaszeretete és tevékeny 
cserkészmúltja. 

A csapat megalakulása óta tevékenyen részt vállal az egyházi és az állami ünnepek szervezésében, 
rendezésében. Ének, vers, próza, hangszeres előadás egyaránt közel áll hozzánk. Időseket, betegeket látogatunk 
minden ádventben, hogy kis műsorunkkal kedveskedjünk nekik. Templomunkba minden karácsonyra elhozzuk 
a betlehemi lángot, melyet a hívek örömmel visznek tovább otthonukba. 

2007-ben a csapat létszám 47 fő, amely a mai körülményekben optimálisnak mondható. A megtartó erő 
fokozódott szervezetünkben. Többen vannak, akik a továbbtanulás miatt nem tudnak rendszeresen járni a 
foglalkozásokra, felfüggesztik tagságukat. Ha valaki abbahagyja a cserkészetet közülünk, rövidesen új tagok 
lépnek helyébe. 

A X. Cserkészkerület 1994-ben őrsvezető képzést hirdetett, melyre csapatunkból nyolc fő jelentkezett és az 
1995-ös nyári vizsgatábort sikeresen el is végezte, így képesítést szereztek. Szilágyi Zoltán 2000. júliusban Kis 
Tamás pedig 2002. augusztusában szerzett segédtiszti képesítést. A képesített cserkészvezetők számának 
növekedése biztató jel, hiszen fokozott minőségjavulást eredményez. Csapatunkban jeleneleg 6 (aktív) 
képesítést szerzett őrsvezető és 2 segédtiszt van. 

A csapatvezetés a Fenntartó Bizottsággal egyetértésben táborhelyeink kiválasztásánál az országot 
tájegységekre bontva tervezi meg. A Börzsöny, Bükk, Mátra, Zempléni, Vértes, Cserhát hegység után 
szeretnénk a Mecsekbe, vagy az Alpok lábánál az Őrségben tábort verni, új eddig általunk még be nem 
barangolt helyekkel ismerkedni. Idén a Visegrádi-hegységben táborozunk. 

 
Barczi Zsolt 

Csapatparancsnok 
 

 



Működési cím: 2194 Tura, Köztársaság út 7. 
A csapat összlétszáma: 47 cserkész. 
Fenntartótestület: Turai Római Katolikus Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Barczi Zsolt 1958 nincs 2194 Tura, Köztársaság út 7. 20/8231161 kitez@gmail.com 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. megbízatás telefon drótposta 
Teréki Mihály 1968 csapatparancsnok helyettes 06/30 480 80 26  
Kis Tamás 1983 fiú rajparancsnok 06/20 823 11 94 tura1@freemail.hu 
Fekete Éva  1988 lány rajparancsnok 06/20 823 11 75 evikeje@gmail.com 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Liliom őrs Kuti Istvánné 6 11 lány 
Kék nefelejcs őrs dr Vígh Judit 8 13 lány 
Hiúz őrs Fekete Éva 5 15 lány 
Harcsa őrs Tóth Péter 5 11 fiú 
Vidra őrs Szilágyi Zoltán st. 5 12 fiú 
Tigris őrs Kis Tamás st. 6 14 fiú 
Csodaszarvas őrs Kis András 5 15 fiú 
Sas őrs Teréki Mihály 6 23 fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1993 Bükk-hegység – Bükkszék  Barczi Zsolt  1992- Barczi Zsolt 
1994 Bükk-hegység – Túrbucka  Barczi Zsolt    
1995 Zempléni-hegység – Telkibánya Barczi Zsolt    
1996 Börzsöny hegység – Kenyeres Balázs forrás Barczi Zsolt    
1997 Börzsöny-hegység – Törökmező  Barczi Zsolt    
1998 Bükk-hegység – Bükkszék  Barczi Zsolt    
1999 Vértes-hegység – Mindszentpuszta  Barczi Zsolt    
2000 Gödöllői-dombság – Farkaslyuk  Barczi Zsolt    
2001 Bükk-hegység – Felsőtárkány  Barczi Zsolt    
2002 Cserhát-hegység – Selymesforrás  Barczi Zsolt    
2003 Mátra-hegység – Borzagosi rét Barczi Zsolt    
2004 Mátra-hegység – Fenyvespuszta  Barczi Zsolt    
2005 Felvidék – Ipolynyék  Barczi Zsolt    
2006 Bükk-hegység – Szarvaskő  Barczi Zsolt    
 
 



1033. sz. Szent György cserkészcsapat 
Jobbágyi 

 
Az 1033. sz. Szent György cserkészcsapat 1993-ban 11 jelölttel kezdte meg működését Jobbágyiban, egy 

kis nógrádi faluban. 
A kezdetek kezdetén még a faluházban gyűltünk össze minden szombaton, itt indult el minden… Nagyon 

sokat köszönhetünk Jancsó Anitának és ifj. Jagicza Györgynek, akkori vezetőinknek, akik időt és energiát nem 
spórolva szervezték meg az életünket. Nem volt előttünk levő cserkésznemzedék, akiktől példát láthattunk 
volna, így együtt tanultuk meg és jöttünk rá, mi is valójában a cserkészet. Az önkormányzat biztosított nekünk 
egy különálló helyiséget az öregotthon épületében, ami színterévé vált életünknek. Csapatunk létszáma közel 
volt ekkor a 25-höz. 

Táborozásaink kezdetben a szomszédos csapatok összefogásával (Szurdokpüspöki, Pásztó, Szécsény) 
zajlottak. Hollókő, Hasznos, Szentkút, Gyöngyöspata, Gödöllő, Mátrakeresztes, Nagy-Hársas, Apc sok 
élménnyel gazdagított minket. Szívesen szerveztünk meg egyházi programokat: úgymint szentségimádás, 
agapé, majális. Színészi tehetségünket is kipróbáltuk néhány alkalommal az óvodában, öregek otthonában, 
templomban, Karitasz jótékonysági rendezvényein. A sportrendezvények közül a X/16. sz. Körzeti Cserkész 
Sportvetélkedőkön való részvétel, 1998-ban ennek megszervezése jelentett nekünk kihívást. 

Mindezek ellenére volt olyan időszak, amikor a csapat élete nem volt zökkenőmentes, hiszen a puszta 
létezésünk forgott kockán. Nem voltak képzett vezetőink, létszámunk lecsökkent, még most is érezzük hatását. 
De akadt néhány ember, aki kitartó munkával nagyon sokat tett az elmúlt évek alatt ,és tesz most is a csapat 
fennmaradásért: Grosz Gábor Zoltán, Dimák Ágnes, Lévai Mónika, Kovács Hajnalka, Lévai Eszter, Molnár 
Krisztina. 

Reméljük, csapatunk emberebb embereket és magyarabb magyarokat adott és még fog is adni hazánknak. 
Jelenleg azért küzdünk, hogy közösségünk tovább éljen és a cserkészet szellemisége általunk minél több 
emberhez eljusson. Mert tudjuk, hogy szükség van ránk is a világban. Terveink vannak, reméljük Isten 
segítségével erőnk is lesz ezek megvalósításához! 

Jancsó Csilla 
Csapatparancsnok 

 
 

 



Működési cím: 3063 Jobbágyi, Felszabadulás út 73 
A csapat összlétszáma: 10 cserkész 
Fenntartótestület: Római Katolikus Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Jancsó Csilla 1979 st. 3036 Jobbágyi, Hunyadi u. 26. 06/70 311-

3339 
jancsocs@mailbox.hu, 
jancsocs@freemail.hu 

 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Lévai Eszter 1989  cspkh. 20/3444760 f_esztus@citromail.hu 
Molnár Krisztina 1990  őv 30/5857851 m_krisztina@citromail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Hangya Molnár Krisztina 5 15  lány 
Sas Lévai Eszter 5 13  fiú 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
1994 Hollókő Sztancsik Tamás  1993 Jagicza György 
1995 Hasznos Sztancsik Tamás  1997 Dimák Ágnes 
1996 Szentkút Sztancsik Tamás  2000 Jancsó Csilla 
1997 Gyöngyöspata Sztancsik Tamás  2005 Lévai Eszter 
1998 Gödöllő Jancsó Csilla  2006 Grosz Gábor 
1999 Mátrakeresztes Jancsó Csilla  2007 Jancsó Csilla 
2003 Nagy Hársas  Jancsó Csilla    
2004 Nagy Hársas Jancsó Csilla    
2005 Apc-Somlyó  Lévai Eszter     
 
 



1034. sz. Szent László cserkészcsapat 
Szob 
 

A szobi Szent László cserkészcsapat 1992-ben alakult, majd rövid idő után 1994-ben meg is szűnt. 
Minderről semmit sem tudva kezdtem érdeklődni a cserkészet iránt. Első cserkésztáborom után, amely 
Vértessomlón volt 2002-ben, nagy vehemenciával vetettem bele magamat a csapat alapításba, amelyhez sok 
segítséget kaptam a körzettől. Abban az évben letettem a fogadalmat és rá következő évben elvégeztem a 
vezetőképzőt. Első őrsöm, amely 15 taggal indult, 12-re apadt a fogadalomtételig, de még mindig telve voltam 
reménnyel, hogy legalább feléből őrsvezető lesz és hatalmas csapat lesz Szobon. Ahogy teltek az évek, úgy 
hervadt a reményem is ez irányban és az egész őrs meddővé vált. Következő őrsöm, amely csak úgy 
hozzácsapódott az első őrshöz és sokkal kevesebb energiát fordítottam rájuk, mégis sokkal gyümölcsözőbb lett, 
mint gondoltam. A 4 tagból hárman indultak az őrsvezető képzőbe és közülük ketten el is végezték azt. Így 
most jelenleg négy őrsből áll a csapat. Két kiscserkész őrs, egy vezetői őrs, valamint egy cserkész őrsből 
állunk. 

 
Dr. Téglás Levente  
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 2628 Szob, Szent László tér 1. 
A csapat összlétszáma: 12 cserkész 
Fenntartótestület: Szent László Plébánia 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Téglás Levente 1966 st. 2628 Szob, Kodály Z. u. 24. 20/9204153 t.levi@freemail.hu, 

drteglas@invitel.hu 
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Fritz Roland 1988 őv Öv 30/2330909 rolandfritz@freemail.hu, 

rolandfritz@dunaweb.hu 
Tamás Dóra 1992 őv. Öv 30/9723484 tdorka13@citromail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Turul Dr. Téglás Levente 5 16 vegyes 
Tátika Tamás Dóra 5 9 lány 
Tengerimalac Fritz Roland 4 9 fiú 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
2002 Vértessomló Hajdú László  2002 Dr Téglás Levente 
2003 Duna-holtág (Tahi) Seress György    
2004 Deszkáspuszta (Nagyoroszi) Ivony István    
2005 Bodrog-Tisza evezőstábor Téglás Levente    
2006 Buják Less Bálint    
 



1040. sz. Arany János cserkészcsapat 
Ráckeve 

 
Ráckevén a cserkészcsapat megszervezésének gondolata 1994-ben merült fel néhány fiatalban, akik a 

plébánia ifjúsági közösségében gyűltek össze hétről hétre péntek esténként, hogy közös imával, 
együttgondolkodással, elmélkedéssel erősítsék a hitet lelkükben. 

Nagyobb létszámú, de biztos hátterű gyermeket szerettünk volna megszólítani, ezért a plébániai közösségre 
és a református gyülekezetre számítottunk. A csapatnév felvételében is több szempont érvényesült: 

- zseniális költőnk, Arany János élete tisztaszívű, lelkiismeretes, magyarságában rendíthetetlen mégis 
szerény, minden exhibicionizmustól mentes példás életet ad számunkra. 

- Katolikus szervezésű, de a protestáns gyerekek felé is nyitott szemléletünk legyen. 
- Ráckeve is témája Arany János Népdal című művének. 
Az első években néhány, de soha nem elegendő számú vezető képzése kezdődött meg és ennek 

következményeit folyamatosan érezzük. Ráckeve, ugyanis kicsit végállomás, más csapattal a folyamatos 
kapcsolattartás nehéz, a jó képességű, vezetésre is termett cserkészek pedig mind távol kerülnek 
továbbtanulásuk miatt. 

Természetesen a kezdeti lendület (mint mindenütt) jó tempóban vitte előre a csapatéletet a létszám 1999-
2000-re meghaladta az 50 főt. Csapattábort és a decemberi Arany-kupa focibajnokságot minden évben 
szerveztünk, továbbá néhány szavalóverseny, fennállásunk öt éves évfordulója voltak főbb rendezvényeink. A 
városi ünnepekre rendszeresen hívnak koszorúzáshoz, díszőrséghez cserkészeket. Azóta kisebb hullámvölgyek 
közepette, saját magunkra hagyatkozva, de éljük a magunk csapatéletét. Örömteli, hogy az utóbbi két évben 
vizitúrázó rajjal kisebb vizitúránk is megvalósult 2001-ben és 2002-ben. 

Sajnálatos, hogy az utánpótlás biztosításához nincs befogható vezetőnk, így 2001 - 2002-ben sem tett 
fogadalmat újonc cserkész, a létszámunk pedig 30 fő alá apadt. 

Összegezve: van már egy kis múltunk, van egy nehézségekkel terhelt jelenünk és van reményünk…A 
jövőről… 

 
Dr. Novák Gábor 
csapatparancsnok 

 
Működési cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 20. 
A csapat összlétszáma: 26 cserkész 
Fenntartótestület: Ráckevei Római Katolikus Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Novák Gábor 1969 st. 2300 Ráckeve, Eötvös u. 12.     
 



1044. sz. Roder Imre cserkészcsapat 
Vecsés 
 

Az 1044. sz. Roder Imre cserkészcsapat 1995-ben vált ki az előbbi csapatból, mely technikai okokból 
történt. Pedig 1990 óta voltunk induló cserkészek. Mintegy 30 fővel indult újra a csapat. 

Csapatunk több alkalommal szervez kirándulásokat egész évben, hogy a cserkészek megtanuljanak önállóan 
a természetben kiigazodni. Vecsés város hivatalos rendezvényein (Hősök napja, Március 15.) részt veszünk. 
Névadónk szobránál, megemlékezve tisztelgünk. Egyházunk, ezen belül templomunk minden ünnepén részt 
veszünk, körmeneteken cserkészeink zászlóvivésben és egyéb teendőkben segítenek. Karácsonykor 
„Pásztorjátékkal” (kb. 18 perc) tesszük ünnepélyessé a szentmisét. Ugyancsak minden évben megkoszorúzzuk 
az isaszegi csata tábornokainak emlékművét. 

Gróf Teleki Pál sírjánál tisztelgünk és koszorúzunk, méltó imával parancsnokunkra emlékezve. 
Próbatáborokkal készülünk az éves nagytáborra, mely az éves jó munka jutalma. A tábor is cserkészéletre 

neveléssel, a környezet tanulmányozásával történik (állatvilág, növényzet), valamint a környezet 
nevezetességeivel való megismerésével zajlik. 

A tábori élet igen fegyelmezetten a környezet adta lehetőségekkel zajlik. Apró jutalmakkal díjazzuk az 
élenjárókat és segítjük a gyengébbeket. Így minden foglalkozás és játék az életre való neveléssel történik. 

Erdélyi testvérvárosok (Gyergyószárhegy, Lövéte) csapataival több ízben táboroztunk együtt. Ezzel az 
elmélettel: Emberebb ember és magyarabb magyarrá válhatunk. 

 
Kellner Jánosné 

csapatparancsnok 
 

 



Működési cím: 2220 Vecsés, Fő u. 49. 
A csapat összlétszáma: 32 cserkész 
Fenntartótestület: AGO Autókölcsönző Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Kellner Jánosné 1935 st. 2220 Vecsés, Magdolna u. 36.     
 



1045. sz. Nyáry Pál cserkészcsapat 
Nyáregyháza 
 
Működési cím: 2727 Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 28. 
A csapat összlétszáma: 12 cserkész 
Fenntartótestület: Nyáregyházi Református Egyház 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím drótposta telefon 
Kelemen Norbert 1970  2723 Nyáregyháza, Nyáry 

Pál u. 19/b. 
nyar.ref@monornet.hu 70/3160326 

 



1074. sz. Szent László cserkészcsapat 
Mogyoród 
 

Cserkészcsapatunk 1989-ben alakult, akkori Máté György plébános és Gyulai István kezdeményezésére. 
Nevünket Szent László királyunkról kaptuk, ugyanis 1074. március 14-én csatát nyert Mogyoród területén 
Salamon seregei ellen. A mogyoródi Szent László Hét ünnepi szentmiséjén tettünk fogadalmat. 

Az akkori fogadalomtevőkből szinte alig maradtunk de a folyamatos toborzásnak köszönhetően 2003-ban 
létszámunk 28 fő. Csapatunk szerves részt vállal Mogyoród kulturális életében, legyen az egyházi vagy világi 
rendezvény Megalakulásunkat követő évtől kezdve minden évben sikerült megszervezni a nyári tábort. így idén 
a 14. táborra készülünk.  

Eddigi táboraink: 
1990: Mattsee, Ausztria, nemzetközi cserkésztábor 
1991: Katalinpuszta 
1992: Penc 
1993: Füzér 
1994: Péliföldszentkereszt 
1995: Vácszentlászló 
1996: Abony 

1997: Érsekvadkert 
1998: Püspökszilágy 
1999: Törökmező 
2000: Bernecebaráti 
2001: Vigántpetend 
2002: Piliscsaba 
 

 
Cserkészcsapatunknak van egy indulója, amelyre nagyon büszkék vagyunk és mi a cserkészet lényegét 

látjuk benne: 
 

1. A kürt szavára lép a láb, a cserkész útra kész! 
Szent jelszavunk munkára hív: Légy résen! Légy merész! 
 

2. A zászlónk védő pajzsaként fennen lobogva áll: 
A száz csatákban hős vezér Szent László király. 
 

3. A cserkész tétlen nem henyél a gyáva félre áll 
És víg szavának éneke, mint szellő messze száll! 
 

4. A cserkész mindig tettre kész, s ahol tud, ott segít, 
A szíve tiszta, lelke ép, s vezérli lépteit. 
 

5. A tábor és az erdő mélye hűs ölébe zár, 
S a természetnek száz csodája hívogatva vár! 
 

6. A harcra fel hát ifjúgárda zengjen énekünk! 
A bércek, völgyek visszhangozzák: Ég és Föld velünk! 

Horvát Tibor 
csapatparancsnok 

 



Működési cím: 2146 Mogyoród, Temető u. 2. 
A csapat összlétszáma: 30 cserkész 
Fenntartótestület: Szent Mihály Római Katolikus Plébániahivatal 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Kertészné Hegedűs 
Erika 

1968 őv. 2146 Mogyoród, Templom út 3.     

 



1103. sz. Romzsa Tódor cserkészcsapat 
Budapest, VII. kerület 

 
A csapatot 1990 szeptemberében alakította meg a budapesti Rózsák téri görög katolikus parókián néhány 

cserkész, akik előzőleg a 305. sz. Szent István cserkészcsapathoz tartoztak. A közösség 1991-ben lett önálló: 
megkapta az 1103. számot és felvette az 1947-ben mártírhalált halt munkácsi görög katolikus püspök, Romzsa 
Tódor nevét. (Romzsa Tódort 2001-ben boldoggá avatták!) A létszám 15 körül volt, a munka akadozott. ezért a 
közösség 1993 decemberében kimondta feloszlását. 

Az egyházközségi képviselőtestület kezdeményezte az újjáalakulást, mely 1996 májusában megtörtént. A 
parancsnoki tisztet Sasvári Sándor látta el. Őt követte 1999-ben Bartha Andrásné, aki 2000 nyarán sikeres 
tábort szervezett Csömörön. Sajnos, betegsége miatt a következő cserkészév munkájában nem tudott részt 
venni, s ez súlyos válsághoz vezetett 2001 áprilisában. A közösség szétesett, maradt 3 cserkész, hozzájuk 
csatlakozott egy újonc, s visszajött egy, aki korábban elment. Ekkor a parancsnokságot átvette dr. Sasvári 
László. Segítője akadt egy cserkészszülő személyében. Így került sor táborra Felsővadászon (5 cserkész és 2 
felnőtt). A tábor összekovácsolta az öt fiút. s egyikük a gyakorló keresztény életet választotta eddigi életvitele 
helyett. 

Mivel nem volt meg a működéshez szükséges 12 fő, ezért jogilag a csapat szüneteltette a működését. de a 
baráti közösség összetartott. 

2004-ben sikerült a létszámot 12-re emelni, rendeztük a szövetségi kapcsolatokat, most a létszám 16 fő. Kis 
létszámunk miatt a portyákat részesítjük előnyben. 

 
Dr. Sasvári László 
csapatparancsnok 

 
 
 

 
 



Működési cím: 1074 Budapest, Rózsák tere 10. 
A csapat összlétszáma: 16 cserkész 
Fenntartótestület: Budapesti I. Görög Katolikus Egyházközség 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Sasvári László 1933 cst. 1066 Budapest Dessewffy u. 43.   
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Veszelszki Éva 1977 nincs  30/3575951 veszelszkieva@freemail.hu 
 
A csapat őrsei 

Őrs neve Őrsvezető neve Létszám Átlagéletkor fiú/lány/vegyes 
Csodaszarvas Veszelszki Bálint 6 17 fiú 
Mókus Veszelszki Éva 8 10 vegyes 
 
 
Csapattáborok   Parancsnokok 

Év Helyszín Parancsnok  Mikortól Parancsnok neve 
2000 Csömör Bartha Andrásné  1991 Dömötör Zoltán 
2001 Felsővadász Dr. Sasvári László  1996 Sasvári Sándor 
    2000 Bartha Andrásné 
    2001 Dr. Sasvári László 
 



1203. sz. Mailath püspök cserkészcsapat 
Mátramindszent 
 

A cserkészet gondolata a 80-as évek második felében vetődött fel a körzetünkben működő doktornőben, aki 
látta, hogy a 8. osztályból kikerülő gyerekekkel tovább nem foglalkoznak. Kezdetben testvérével hittant 
tartottak a fiataloknak, majd húga Dabóci Mária szerette volna, ha valamilyen szervezethez csatlakoznak. 
Ebben az időben kezdtek el országszerte újjászerveződni a cserkészcsapatok. A cserkészet eszménye, célja, 
rendszere a legjobb lehetőségnek ígérkezett. 

A fiatalok nyitottak voltak és az alakuláshoz szükséges 12 fő, Szuha és Dorogháza fiataljai, 1991-ben 
cserkészfogadalmat tettek. 

A csapat névadójának Mailath püspököt választották az alapítók. Az ő életét és a fiatalokkal, ezen belül a 
cserkészek felé végzett munkája példaértékűnek bizonyult, szívesen fogadták őt a fiatalok. A kezdeti években 
sok nehézséget okozott a több falut is ellátó plébános, de az ő áthelyezésével ezek megszűntek. 

A táborok sora a budapesti Szent István Bazilika cserkészeivel indult, ahová más, a környezetünkben lakó 
falvakból is fogadtunk fiatalokat. Így ’92 őszétől Szuha mellett Mátramindszenten és Mátraballán is rendszeres 
őrsi élet indult. Mintegy 30 gyerekkel lett kapcsolatunk. akik jó része mind a mai napig alkotja a csapatot. 

Rendszeres közösségi alkalmakat, utazásokat, kirándulásokat, lelki programokat kínált ez a gyerekeknek. 
1993-tól már elegendő létszámmal rendelkeztünk táboraink szervezéséhez, ami ’96-tól mégis összefonódott 

a körömi Harangi László csapat cserkészeivel, akik vezető problémával küzdöttek. 
’98-tól újabb falu, Mátraderecske fiataljaival gazdagodtunk. Nagy ajándéknak tartjuk a csapat számára azon 

felnőtteket, szülőket, akik egy-egy közös táborozás után fogadalmat tettek és nagy segítői a csapat munkájának. 
2003: mintegy 35 fő tartozik a Mailath püspök cserkészcsapathoz, ami mára 6 egymás mellett lévő falu 

fiataljaiból tevődik össze. A korosztály és a távoli iskolák miatt az őrsi foglalkozások több faluban elmaradtak, 
de rendszeres közös alkalmaink, kirándulásaink, táboraink máig vonzóak minden gyerekünk számára. 
 

Kispál Rita 
csapatparancsnok 

 

 



Működési cím: 3155 Mátramindszent, Ady Endre út 7. 
A csapat összlétszáma: 27 cserkész 
Fenntartótestület: MENS-SANA Alapítvány 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép
. 

cím telefon drótposta 

Kispál Rita 1972   3247 Mátraballa, József Attila u. 14. 30/6896984 kisprita@freemail.hu 
 



1975. sz. Rozgonyi Cicelle cserkészcsapat 
Budapest, VII. kerület 
 

Megalakulás: 1989 májusában alakította 12 régóta cserkészlány és cserkésztiszt. Cserkésztiszti fogadalom: 
1989 augusztus 15-én tették le a még nem cserkésztisztek. 

Részt vettünk az I., ill. a X. kerület és az MCSSZ munkájában (VTH, Országos főtitkár, Lánybizottság és 
Országos Ellenőrző Bizottság). Mivel csapatunk fenntartó testülete a Gödöllői Nemzetközi Cserkész 
Emléktábor Alapítvány, csapatunk tagjai részt vesznek az alapítványhoz érkező cserkész témájú 
szakdolgozatok javításában, bírálatában, értékelésében (ELTE, PPKE, Szent István Egyetem, stb). 

A csapatparancsnok a megalakulás óta dr. Ferencz Mária cst.. Az I. és X. kerület társelnöke, az Országos 
Ellenőrző Bizottság tagja, 4 csapat szervezése, szanitécképzés, csecsemő gondozási tanfolyam, tábor orvos, 
kiképzések. 1994 óta a Cserkészgyűjtemény munkatársa, jelenleg vezetője. 

Csapatparancsnok helyettes a megalakulás óta dr. Ballenegger Zsuzsa cst. X. ker. ellenőr majd ügyeleti 
titkár, táborlátogatások, kiképzések, fordítások az MCSSZ-nek.  

Csapatunk többi tagja a 3. cserkésztörvény értelmében ahol tud segít (kiképzés, szervezés, levéltári munka, 
stb). 

Taglétszám (2006. december 4.): 17 cserkész (5 cst, 1 őv, 11 öregcserkész).  
4 Újraalakulási Díszjelvény, 3 Teleki Pál érdemérem, 2 X. kerületi Sík Sándor érdemérem, 1 MCSLSZ Jó 

Nevelő Munkáért érdemérem és 1 Jó Munkáért érem IV. cserkészkerület van csapatunknál. 
Dr. Ferencz Mária 

csapatparancsnok 
Dr. Ballanegger Zsuzsanna  

parancsnok helyettes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Működési cím: 1077 Budapest, Dohány u. 30/b III/6. 
A csapat összlétszáma: 15 cserkész 
Fenntartótestület: Gödöllői Nemzetközi Cserkész Emléktábor Alapítvány 
 
Csapatparancsnok 

Név szül. kép. cím telefon drótposta 
Ferencz Mária 1934 cst. 1077 Budapest, Dohány u. 30/b III/6.   
 
A csapat aktív vezetői 

Név szül. kép. megbízatás telefon drótposta 
Ballenegger Zsuzsa 1923 cst. cspkh   
Ráth Györgyné Márta Anikó 1934 cst. nincs   
 
 



 

 
 

NNeemm  mműűkkööddőő  ccssaappaattookk  

  



2/ö. sz. Magyar Piarista Diákszövetség öregcserkész csapata 
Budapest, VIII. kerület 
 

Fenntartó: Magyar Piarista Diákszövetség 
Parancsnok: Dr. Lukács Gyula 
Utolsó jelentett létszám: 21 cserkész (2002) 

 
8. sz. Turul cserkészcsapat 
Budapest, XX. kerület 
 

A csapat 1913-ban alakult, fenntartó testülete, a Pesterzsébet Központi Református Egyházközség 
szervezésében. Jól működő, víziteleppel is rendelkező csapat volt. 

1989-ben Németh Béla vezetésével alakult újjá. Előkerült a padlásokon őrzött eredeti csapatzászló, a s a 
rajta lévő hímzett felirat - Szabad hazában Istennel élni Istenért - világos, tiszta útmutatást jelentett a csapat 
számára. 

Néhány éven belül a kezdeti harmincfős létszám a felére csökkent, s bár a kis létszám miatt az őrsi rendszer 
nem épülhetett ki teljes mértékben, a megmaradt kemény mag még jó néhány évig működött. 

Rendszeresen részt vettünk a kerületi és országos rendezvényeken (SZER, MCSSZ túrák, farsangok, 
Somogyváry Napok, Ópusztaszer '96, Isaszeg '98, Ichtüsz táborok), és csapaton belül is jó néhány 
hagyományosnak is mondható program zajlott. Több ízben szerveztünk táncházat, kemény téli hidegekben 
éjszakai, ún. farkasordító túrákat, amikre mindig hívogattuk a gyülekezeti fiatalokat is. 

Nyári táboraink igen változatosak voltak: Református Világtalálkozó Debrecenben, állótábor Nagyvisnyón, 
vándortábor Balaton-felvidéken egy német fiúcsapattal. Hat éven át pedig 10-14 napos időtartamban kerékpárra 
ülve jártuk az országot. E táborok a rengeteg izgalom és kaland mellett, sok-sok új ismerettel is gazdagítottak, s 
erősítették magyarságtudatunkat. 

Regös tevékenységet is folytattunk; három évig működött citerazenekarunk, mely a Vass Lajos népzenei 
versenyen két kategóriában ezüst és bronz minősítést szerzett. 

1998-ban a parancsnok sok év kemény munkája után lemondott, így a 8. Turul történetére pont került. 
Reméljük, egyszer sikerül a csapatot újra elindítani. 
 

Temesvári Mónika 
volt csapattag 

17. sz. Szent Imre cserkészcsapat 
Balassagyarmat 
 
Fenntartó: Szt. Imre Általános Iskola és Gimnázium 
 
 
20. sz. Erődi Ödön cserkészcsapat 
Budapest, VIII. kerület 

 
A csapatot Noszlopy Aba Tihamér csapatparancsnok 1920. február 12-én alakította. Az MCSSZ 20. sz. 

Százados úti cscs. néven igazolta. Rövidesen a Ludovika Akadémia védelmében (1919) a vörösök által 
meggyilkolt Erődi Ödön iskolai igazgató nevét kapta meg. Szervezőtestülete a Százados úti Polgári Fiúiskola 
tantestülete lett, Havas Mihály igazgató úr elnökletével. Cserkészotthonukat 1945. májusában, majd 1948-ban 
is kirabolták. 

1922. június 21-én dr. Ripka Ferenc főpolgármester és Buzáth János alpolgármester csapatzászlót 
adományozott, s feleségeik töltötték be a zászlóanyai tisztet. A felszentelést Dr. Csiszárik János r. kat. c. 
püspök, Majda Vilmos ág. ev. hittanár és Takaró Géza ref. lelkész végezte. A csapat kiváló tisztjei voltak: pl. 
Pirovszky Lajos színdarabíró, majd az 1. sz. cserkészkerület főtitkára, később pedig elnöke. A háború alatt 
Bokody József st. vezetésével a rajvezetők tanácsa irányította a csapatot.  

1947-ben a 401. sz. csapattal egyesültek 20. sz. Szent György néven, majd rövidesen ismét külön működtek 
a cserkészet megszűntetéséig. Az 1989-es újrakezdés után a 20-as és 40l-es öregcserkészek a Törökőri Kis 
Szent Teréz Plébánián egy közös csapatot alakítottak, 20. sz. Erődi Ödön néven. A parancsnok: Herczeg László 
cscst. A csapat tisztjei aktívan kiveszik részüket a cserkészmunkából, Bokody József előbb az orsz. vízi vt., 



majd megszervezte a MCSSZ Gyűjteményét, melynek vezetője volt. Paál István cserkésztiszt, előbb a 
nyíregyházi kerület vezetője, majd a MCSSZ főtitkára, jelenleg a Kerület felnőttcserkész vt-je. Végh Tibor 
megszervezte és vezetője a HA5MCS hívójelű, MCSSZ rádióamatőr állomásának. 
 

401 sz. Szent György cserkészcsapat 
 
A csapatot 1930 elején a Törökőri Kis Szent Teréz Egyházközség keretében Schuszter Antal helyettes 

lelkész alapította, aki az első csapatparancsnok is. 
A csapatzászlót egy cserkész édesanyja, özv. Fekete Józsefné adományozta. A zászlóanya az adományozó 

mellett Nyárády Jenőné volt. 
A cserkészotthon előbb a sekrestye mögötti hittanteremben volt, majd a Százados út és Stróbl Alajos utca 

sarkán lévő üres telken lévő fa barakkba költöztek, a 20-as cserkészek otthona mellé. Innen a háború után, 
1945-ben az Őrnagy utcai iskolába települtek át, mivel a régi cserkészotthonok épületét lebontották. 

1932-től komolyan készültek a Gödöllői Dzsemborira, eszperantó tanfolyamot szerveztek, hogy jobban 
megértsék a külföldről érkező cserkészeket. A csapat évente rendezett nyári táborozásokat, és valamennyi 
központi cserkész rendezvényen is részt vett. A csapat parancsnokai és nevesebb tisztjei voltak: Schuszter 
Antal helyettes lelkész, Ferenczi Mihály, Czimmermann Sándor, Vida István Hunyady Árpád és Rohrbacher st.  

1947-ben a 20. és 401. sz. csapatok 20. sz. Szent György néven egyesültek, majd rövidesen ismét 
szétváltak. 1948-ban a csapat a kényszer hatása alatt 401. sz. Fehérszarvasra változtatta nevét. Az 1948-ban 
megszűnt csapat az újrakezdés után már nem alakult újjá. Az öregcserkészek jelenleg a 20. sz. Erődi Ödön 
öregcserkészcsapatban működnek. Egyidejűleg a 401. számot átadták a Dabas-Sáriban, Kozma György, a 
csapat tagja által szervezett csapatnak. 

Herczeg László 
csapatparancsnok 

 
A 20. sz. csapat tagjai 2006-tól a központi 100-as csapatban folytatják munkájuk. (szerk.) 
 
27. sz. Báró Eötvös József cserkészcsapat 
Budapest, V. kerület 
 

A budapesti Eötvös József Gimnázium cserkészcsapatát 1919-ben Oberle Alajos tanár alapította. 1920 
tavaszán Ács Sándor parancsnoksága idején 52 cserkész tett fogadalmat, majd Schoket Ödön tízéves 
parancsnoksága alatt kialakult az MCSSZ keretén belül a több őrsből, rajból álló 150-160 fős csapat, majd az 
érettségi után visszajáró öregcserkészek 60-70 fős gárdája.  

 
1926-ban az egész csapat részt vett a megyeri Nemzeti Nagytáboron, 1933-ban a gödöllői IV. Dzsemborin. 

Mindkét helyen a szervezésben, rendfenntartásban (tábori rendőrség) közreműködött. 
1929-ben megünnepli a csapat fennállásának 10. évfordulóját. Itt búcsúztatják el ünnepélyes keretek között 

Scheket Ödönt, itt adja át tízéves parancsnoksága után a vezetést dr. Vörös Istvánnak, aki aztán a cserkészet 
megszüntetéséig töretlenül vezette a csapatot. 1945 telén, tavaszán, amikor a szovjet csapatok elfoglalták 
Pestet, bombatalálat érte az iskola épületét. A délnyugati szárny beomlott, az ablakok, ajtók betörtek, a falak 
bedőltek. A csapat tagjai Székely Károly cst., majd igazgató elsőként szervezték meg az iskola romos 
épületének romtalanítását. Különösképp kitűntek az ezermester cserkészek a szemléltető eszközök javításában, 
megmentésében. A cserkészmunka folyt tovább az MCSSZ keretében 1948 szeptemberéig törvényesen az 
iskolában. 

A negyvennyolcas centenárium évében megerősödött kommunista hatalom a többi ifjúsági egyesületekkel 
együtt megszüntette ugyan a cserkészetet is, ám a cserkészet nem, a fogadalom egy éltre szól. Újonctoborzás 
nem volt, az őrök érettségiig a cserkésztanárok tudtával összetartottak, Az öregcserkészek 60-70 taggal a Bajza 
utcai szálló egyik termében mindig a hónap első péntekén tartották meg összejövetelüket. Ezekre az 
összejövetelekre az öregcserkészek meghívták az 1957-ben büntetésként az iskolába áthelyezett Kiss István cs. 
tisztet. 1959 decemberében a csapat alapításának 40. évfordulóján megválasztották ünnepi vacsora alkalmával a 
szálloda éttermében az illegális csapat parancsnokává. 

1987-ben az öregcserkészek kezdeményezésére és közreműködésével újra megalakul az iskolában az 
Eötvös József Gimnázium Baráti Egyesülete és mint szervezőtestület kérte az újból megalakuló MCSSZ-től 
igazolását. A Szövetség 1989. júniusi ülésén régi nevén – a 27. sz. Báró Eötvös József cserkészcsapatot – Kiss 
István parancsnokságával igazolta. Az öregcserkészek létszáma 52 fő volt. 



Doba László igazgató hozzájárulásával Kiss István cst. parancsnok minden erőfeszítése mellett sem sikerült 
tanulókat a csapatba bekapcsolni, noha az iskolában más cserkészcsapatból több cserkész is volt. Járomi József 
cst. tantestületi tanárnak a nyolcvanas években, majd Sipos Villő st. főiskolásnak, az iskolába visszajáró 
egykori diáknak és három egyetemi hallgatónak a segítségével Rövid időre sikerült egy őrsnyi diákot 
beszervezni, de iskolai elfoglaltságuk és a szülők ellenállása miatt minden törekvés meghiúsul. Az ifjúságban 
van érdeklődés, siker akkor várható, ha a parancsnok tantestületi tag! A 27. sz. Báró Eötvös József A 
cserkészcsapat létszáma az elhalálozások következtében nyolc fő 2003-ban. 

A nagy múltú iskola múzeuma őrzi egykori cserkészcsapatának emléktárgyait. 
 

Ittebei Kiss István 
csapatparancsnok 

 
Kiss István 2005 decemberben hazament az Úrhoz. (szerk) 
 
29. sz. Solymár Cscs. 
Budapest VII. kerület 
 
 
44. sz. Rákóczi cserkészcsapat 
Gödölllő 
 

A csapat az 1917-ben alakult Kassán a Premontrei Gimnáziumban. Parancsnoka Dr. Buckó Emil volt. Az 
1920-as trianoni határmódosítás és az azt követő cseh rendőrség megakadályozta a csapat működését. Emiatt 
1922-től a csapat a Jászóvári Premontreiek Reálgimnáziumában, Gödöllőn kezdte meg munkáját. Dr. Takács 
Menyhért jászóvári prépost-prelátus, a gödöllői intézet kegyura nagyon szép otthont bocsátott a csapat 
rendelkezésére. 

1925 júliusában a Gödöllő melletti Babat-pusztán táborozik a kis csapat 21 résztvevővel; ebből 12 
kiscserkész. Innentől kezdve minden évben táboroznak. Kiemelkedő esemény a csapat életében az 1927-es 
országos jeladó verseny, az 1929-es angliai dzsembori. 1930-ben Tárogatóhangok címmel csapatújságot 
szerkesztenek. 1931-től a Gödöllői Dzsemborira készülnek, melyen az egész csapat részt vett. 1934-re 100 
főlőtt van már a létszám. 1938-ban örömmel tér vissza 50 cserkész Kassára, és az elkövetkezendő pár év során 
több tábort is rendeznek a Felvidéken és Erdélyben. A háború után még 2 nyáron táboroztak, de 1948-ban már 
az államosítás után tették ezt minimális felszereléssel. Ezután Közel 50 évig nem működhetett a csapat. 

… 
Részlet Fényi Ottó perjel 1994 évi húsvéti köszöntőjéből: „A megszállás 40 esztendeje sem tudta kiölni 

belőlünk a határon túli magyarságért való aggódásunkat. Ezért ma a múltnak sok tévedését és hibáját belátva, a 
reális helyzetet mérlegelve, nem a határok megváltoztatásával szeretnők elérni „Magyarország feltámadását” - 
amiért annyi éven át imádkoztunk - , hanem a szétdarabolt és szétszóródott magyarság lelki egységének 
megteremtésével, ahogy ezt már a 20-as években a Felvidék regöse, Mécs László ajánlotta: 

„Lehetünk szétvágva harminchét határba 
s hordhatjuk a mézet a közös kaptárba,  
csak a Méhes álljon ragyogón, kitárva  
új határok felett minden égi tájra." 

 
Quirico Domonkos 

csapatparancsnok 
 
81. sz. Rajeczky Benjamin cserkészcsapat  
Pásztó 
 

1992-ben a szurdokpüspöki csapat mintájára próbálkozott néhány fiatal a cserkészettel Pásztón is.  
1993-ban a már fogadalmat tettek elindították a működő helyi csapatot, az „új” 81. sz. Zsigmond király 

cserkészcsapat életét. A nyár elején pár fiatal fogadalmat tett a Szent Lőrinc plébániatemplomban. A tábort a 
Bükkben, a Bán-patak völgyében tartottuk a salgótarjáni és a szurdokpüspöki csapattal karöltve.  

1994-ben újabb fogadalomtételt tettek a hollókői táborban. ahol a szurdokpüspöki csapat mindig részt vett. 



Idővel csapatparancsnok-váltás történt, Gajdics Gábor helyébe Loborik Attila lépett. 
Az évek elteltével kicserélődött a csapat összetétele, a "régiek" tanulmányaik miatt félbeszakították a 

cserkészkedést.  
1999-ben megalakult a mátrakeresztesi kihelyezett raj, a foglalkozás náluk szombatonként volt. 
2000. április 9-től egy hétig megtekinthető volt egy kiállítás, a Magyar Cserkészszövetség gyűjteménye. 

Tábor a tari felső csevicénél. 
2000. szeptemberében visszavonult Loborik Attila is. 
Jelenleg aktív cserkészcsapat nem működik, csak nagyobb ünnepségeken találkozunk, mint cserkészek. 

Próbálunk újabb fiatalokat beszervezni. 
 

Márton Mónika 
csapatparancsnok 

135. sz. Turul cserkészcsapat 
Budapest, XIV. kerület 
 

A 135. sz. Turul cserkészcsapat 1920-ban alakult. A rendelkezésünkre álló csekély számú dokumentum 
szerint cserkész-, kiscserkész-, öregcserkész- és vízicserkész-raj működött. A kirándulások és táborok mellett a 
Kassai téri templom alapkőletétele, majd felszentelése és 1938-ban az Eucharisztikus Kongresszus jelentett 
kiemelkedő eseményt a csapat életében. 1945-ben a csapat feloszlott, a csapatzászlót szétvágták és részeit 
elrejtették. Néhány lényeges darabja csak a ’90-es években került elő renoválás során egy pincebeli, felesleges 
holmikat őrző szekrényből.  

1989-ben néhány öregcserkész Tarnai Béla kanonok-plébános bíztatására és segítségével újraszervezte a 
csapatot: 1989. május 13-án tartottuk alakuló összejövetelünket és ugyanez év december 9-én huszonnyolcan 
tettek első fogadalmat. 

Összejöveteleinket szombaton délelőttönként a plébánia hittantermében tartottuk, önálló otthonunk nincs. 
Kezdettől részt veszünk az egyházközösség ünnepségein, valamint a Magyar Cserkészszövetség és a X. 

Cserkészkerület megmozdulásain, rendezvényein. Csapatunk néhány vezetője, cserkésze ott volt 1993-ban a 
Gödöllői Dzsembori Emléktáborában, 1996-ban Ópusztaszeren a Kárpát-medence Barátság Cserkésztáborban 
és 1998-ban Isaszegen a Kerület 48-as Emléktáborán. 

Az újoncok fogadalomtétele rendszerint a templomban vagy a templom előtt történt, de volt két különleges 
is, mindkettő éjjel: egyik a parádi táborban a vízesésnél, másik tavaszi túra alkalmával a Siklósi vár 
kazamatáiban. 

Többen szereztek őrsvezetői, néhányan segédtiszti, ketten tiszti képesítést. 
A régi gárda lassan „kiöregedett”: felnőttek, munkát vállaltak, családot alapítottak, többen elköltöztek – 

néhányan vidékre, sőt külföldre is – így létszámunk egyre csökkent. Sajnos utánpótlás az utóbbi években alig 
volt, így csapatunk működését kénytelenek voltunk szüneteltetni. 

 
Dr. Récsey Béla 

csapatparancsnok 
 
Dr. Récsey Béla 2004 decemberében hazament az Úrhoz. (szerk.) 



 
 
136. sz. Görgey Artúr Cscs. 
Budapest VII. kerület 
 
Fenntartó: Rottenbiller Utcai Általános Iskola 
Parancsnok: Antosik Ferenc 
Utolsó jelentett létszám: 29 cserkész (1990) 
 
145. sz. Sirály cserkészcsapat 
Salgótarján 
 

A Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének lehetősége nyílt 1991. nyarán, hogy 25 gyerek vegyen 
részt a rárósopusztai cserkésztoborzáson. S a „tűzkeresztség” után ugyanennyit avattak kiscserkésznek. 

Az élet azóta sem állt meg, s hivatalosan is megalakult az egyesületi tagok gyerekeiből verbuválódott Sirály 
cserkészcsapat. Azért választottuk ezt a nevet, mivel a ’30-as évek végén működött ilyen néven csapat 
Salgótarjánban, s a névválasztással az akkori Sirály hagyományait és eredményeit szerettük volna ismét 
megeleveníteni. Kérésünkre megkaptuk az akkori csapat számát, amit azóta is viselünk, így lettünk 145. sz. 
Sirály Cserkészcsapat.  

Az évek során kirándultunk, gyalogtúráztunk, madáretetőket tettünk ki, forrásokat, erdőt tisztítottunk. 
Nyaranta táboroztunk, ahol a sportversenyeket rendre a mi csapatunk nyerte. Országos versmondó-versenyen 2. 
és 3. helyezést értünk el. Felújítottuk a Petőfi kunyhót és Somoskőy István 1848-as honvédszázados sírját, amit 
évente koszorúzunk. Kapcsolatba léptünk szlovák és bolgár cserkészekkel. 

Néhányan rendszeres véradók, így segítenek embertársaikon. Az időközben felnőtt cserkészek hasznos 
tagjai lette társadalmunknak. Feladatuk az utánpótlás szervezése. 

 
Csirke László 

csapatparancsnok 
 



 
 
 
153. sz. Dr. Dornyay Béla cserkészcsapat 
Salgótarján 
 

Salgótarjánban 1948-ig két cserkészcsapat működött. Az acélgyári 153. sz. Mátra csapat számát kaptuk 
meg. Mi 1990-ben a Magyar Cserkészszövetséghez csatlakoztunk. Csapatunk dr. Dornyay Béla, a tudós tanár 
nevét vette fel, s ez különösen kötelez bennünket arra, hogy honismerettel a honszeretet megvalósítói legyünk. 

1990 őszén 13-an gyűltünk össze az alakuló összejövetelünkre. Az első időszak az új élettel való 
ismerkedés. Csapatunk első nagy ünnepe volt, amikor 1991. október 13-án letettük a cserkészfogadalmat. 

Munkánkhoz állandó cserkészotthonra volt szükségünk. Így kerültünk a Szent József plébániához, ahol a 
volt ferences rendházban, a plébános, számunkra állandó otthont biztosított. Megfelelő bútorokat kaptunk a 
Máltai Szeretetszolgálattól, a Szent Lázár Lovagrendtől, a Vöröskereszttől. 

A nagyobb méretű csapatmegmozdulások: (Mikulás, karácsony, farsang, vetélkedők, csapattúrák, 
sportversenyek stb.) között a teljes értékű cserkészélet az őrsökben alakul.  

Az elmúlt évek során minden esztendőben nagy és kiscserkészek részére szervezett táborunk volt.  
Szeretettel és örömmel veszünk részt, az egyházak s a cserkészszövetség különböző tevékenységeiben. 
Megalakulásunktól kezdve lényegesnek tartjuk a körzetünkhöz tartozó csapatokkal való élő kapcsolat 

fenntartását.. Az utóbbi években egyre nehezebb a cserkészéletünk szervezése. Vezetőink többsége dolgozik, 
családot alapított, egyetemeken tanul, s a kisebbek érdeklődése is csökkent. 
 

Pásztor Éva 
csapatparancsnok 

 
223. sz. Pesti Luther Szövetség Cscs. 
Budapest 
 
Parancsnok: Kézdy Péter 
Utolsó éves jelentés: 1993 
 
270. sz. Hajnal cserkészcsapat 
Budapest, VII. kerület 
 

1923. október 13.: A 270. sz. Hajnal cserkészcsapat hivatalos tevékenységének indulási napja. A csapat a 



budapesti Fasori Református Egyház kebelén belül működik. Szabó Imre lelkipásztor, majd esperes úr 
közreműködésével jött létre az egyházi fiatalok köréből. 

A Magyar Cserkészszövetség elvárásai szerint alakult csapatunk. Elődeink élték a boldog cserkészéletet. A 
természetszeretet és önképzés, a 10 törvényünk szerinti élet volt elődeink mindennapi feladata. Első 
nagytáborunk 1924-ben volt a 9. sz. O.R.E. cserkészcsapattal Balatonalmádiban. Ezt követően elődeink járták 
az országot és szebbnél szebb tájakon tartották a téli és nyári táborokat. A Vértes hegyi mozgótábor, zánkai, 
Somos-Kővár, Nemzeti Nagytábor Megyeren, bükki és velencei mozgótábor, hegyaljai, abádszalóki tábor, 
Balatonlelle, stb. táborok. 

Csapatunk részt vett az MCSSZ hivatalos rendezvényein valamint az Ichtys tevékenységeinek 
elősegítésében. 

1928-ban csapatzászlóval gazdagodott csapatunk, melynek jelmondatai irányt mutattak csapatunk 
tevékenységéhez. 

Szólnunk kell első csapatparancsnokunkról Takács Károlyról és 1930-32 évek neves vezetőjéről dr. 
Karácsony Sándor cserkésztestvérünkről, akik a csapatunk életében jelentős tevékenységet folytattak. 

A ’30-as évek végén már nehézségekkel is meg kellett küzdenünk, mivel vezetőinket a háborús időszak más 
irányú kötelezettségre irányította. Az egyházi támogatás és a jól képzett rajvezetők és őrsvezetők folytatták a 
cserkésztevékenységet. A Julianna iskolában levő cserkészotthonunk összetartott és oltalmat adott a háborús 
években. 

1945 tavaszán újra kezdtük a csapatmunkát azokkal, akik túlélték a háború viharát. Csapatunk újjáéledt és 
folytattuk a cserkészéletünk. Az 1947-es tari és az 1948. évi muhi táborunk élményeit nem tudjuk felejteni.  

Eljött 1948 ősze, és tevékenységünket hivatalos rendelet alapján be kellett szüntetni. Az akkori vezető 
beosztásban lévő cserkésztestvéreink vállalva a veszélyt megmentették a csapatunk relikviáit és elrejtették. 

Hosszú szünet cserkészéletünkben 1989 telén ért véget, mikor is a régi, idős cserkésztestvérek összejöttek, 
és a csapatzászló és rajzászlók, régi díszszalagok előtt, meghatódva határozták el, hogy csapatunkat 
újraélesztjük. 

1990. január 13-ai keltezéssel kaptuk meg csapatunk tevékenységének engedélyét. Azóta újra él a 270. sz. 
Hajnal cserkészcsapat! 

Az elmúlt évek nehézségein túltettük magunkat és nyári táborainkkal, portyáinkkal újra éljük 
cserkészéletünk, az isteni Tíz parancsolat és a 10 cserkésztörvény útmutatása szerint. 

 
Molnár István 

csapatparancsnok 
 
 
276. sz. Szent Ágoston cserkészcsapat 
 

Fenntartó testület: Rákospalota MÁV Telepi Jézus Szíve Plébánia. Újjáalakulás éve: 1990. 
Jogelőd: Az azonos nevű fiúcsapat, (1938-1948.) 
Csapatparancsnok: Kereskényi János Péter st. (1991-) 
Megbízott felnőtt vezetők: Gergó Lajos (1993-), Horváth János (1996-), Székely Gábor (1993-). 
 
A Szt. Ágoston cserkészcsapat újjáalakulása óta folyamatosan működik, immár 13. éve. Ez alatt az idő alatt 

több mint 100 fiú és lány volt a tagja, 2003 igazolt létszáma 56 fő. A csapat a fenntartó testület plébániájának 
gyermek- és ifjúsági közösségéből verbuválódott a kezdeteknél és jelenleg is főként onnan kerülnek ki az 
újoncok és a tagok is. Évközben az őrsök működnek, egy-egy fiú és lány őrs dolgozik. Segítenek a plébániai 
munkákban: kert- és templomtakarítás, közösségi ház építése körüli segítő munkák, plébániai napok, 
rendezvények stb. 

Minden évben nyári táborozást tartanak. ezek a következők voltak: Mátra (1991), Bernecebaráti (1992), 
Szob (1993), Kemence (1994), Nagyrécse (1995), Telkibánya (1996), Terény (1997), Bodajk-Balinka (1999), 
Nagykovácsi (2000), Gerecse (2001 és 2002). Ez évben Érsekvadkertre készülnek. A táborozások nagyobb 
része nomád, félnomád jelleggel zajlott, és állótáborokban. Számos új kiscserkészt és cserkészt avattak. A 
táborozások alatt a magyar történelem nagy korszakait idézik fel, erről szól az egész program (honfoglalás, 
Árpád-házi királyok, lovagkor, török hódoltság kora stb.). A cserkészet ismeretek mellett nagy súlyt helyeztek 
a lelkiségi programokra (imák, elmélkedés, szentmisék), a sport- és szabadidőprogramokra (lövészet, 
labdasportok, íjászat, kaland-játék programok). 

Kereskényi János Péter 



csapatparancsnok 
 

 
 
 
284. sz. Szent Korona Cscs. 
Budapest XIII. kerület 
 
Fenntartó: Szent Mihály Plébánia 
Parancsnok: Vojnits Pál 
Utolsó éves jelentés: 1996 
 
306. sz. Szent Adlabert cserkészcsapat 
Budapest, X. kerület 
 

Gyermekkorom meghatározó közössége volt a 306. Szt. Adalbert cscs. Szabadidőm nagy részét a csapatban 
töltöttem és életre szóló cserkészélményeket szereztem, melyek máig motiválnak a cserkészmunkában. 

A csapatot hivatalosan 1989. június 14-én alakította újjá Balogh Ferenc megbízott parancsnok, aki a 
cserkészet betiltása előtt őrsvezető volt a régi csapatban. 

Az első fogadalomtétel 1990. május 6-án volt a Szent László templomban: 10-en tettek fogadalmat és 15-en 
ígéretet. Az ünnepség után a vezetői törzsértekezleten az új parancsnok, az addigi parancsnokhelyettes, 
Udvardy István lett. 

A cserkészmunka a templom alagsorában elkészült cserkészotthonban folyt. 
A csapatban ekkor 4 őrs volt. Két kiscserkész és 2 cserkészőrs összesen 22 taggal. A létszám fokozatosan 

bővült a 90-es évek közepéig. Rendszeres programokon (táborok, kirándulások, évközi ünnepek) 
gazdagodhattak a csapattagok. Szerveztünk közös programokat más csapatokkal is (pl. 920), rendszeresen részt 
vettünk kerületi és országos rendezvényeken. (SZER, Regös táborok, stb.) 

A taglétszám azonban a társadalomban végbemenő értékváltás miatt 1997-től kezdődően fokozatosan 
csökkent, az utolsó táborozásra 1999 nyarán került sor. A csapat - megfogyva bár, de törve nem - folytatta az 
őrsi munkát egészen 2002 őszéig, amikor is fiatal vezetők, valamint újoncok hiányában a csapatparancsnok a 
működést fel függeszteni kényszerült. 

A csapat újraszervezésének az objektív feltételei ma is megvannak, csak az elhivatott vezetők és odaadó 
támogatók hiányoznak....... 

 
Pál Barnabás 

egykori csapattag, jelenleg a 432. sz. Pázmány Péter cscs tagja 
 
310. sz. Kadima Cscs. 



Budapest VII. kerület 
 
Fenntartó: Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 
Parancsnok: Kondor Endre 
Utolsó éves jelentés: 1992 
 
318. sz. Méliusz Juhász Péter cserkészcsapat 
Budapest, X. kerület 
 

Névadónk, Méliusz Juhász Péter, neves magyar reformátorunk volt, Debrecen első református püspöke, de 
az első magyar herbárium (füveskönyv) is nevéhez köthető. 

Csapatunk a 2. világháború és a cserkészet beszüntetése előtt virágzó életet élt. de erről, sajnos, nincsenek 
részletes adataink. Az öregcserkészek és a fenntartó testület, A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség 
vezetősége, fontosnak tartotta, hogy a csapat, amint lehet, újjáalakuljon. Ez 1991 őszén valósult meg. 
Parancsnokunk Balogh Aladár, cserkész-, és hajóstiszt volt. 1991. okt. 27-én volt a csapatzászló-szentelés. 
1992. okt. 31-én került sor a cserkész- és ifjúsági otthonunk ünnepélyes átadására az egyházközség 
alagsorában. 1992-94 között részt vettek csapatunkból őrsvezetőképző-, segédtiszti-, szakács-, regös-, 
elsősegély-tanfolyamokon. 1992 őszétől parancsnokunk révén használatba vehettük a víziúttörők volt soroksári 
telepét. Csapatunknak alakult egy vízi és egy szárazföldi raja, és ettől kezdve szinte minden szombatot a 
Soroksári-Dunán töltöttünk. A csapat létszáma ekkor 46 fő. 

1993 májusában a vízicserkész-szabályzat módosítása miatt, a vízi munkát tovább nem folytathattuk; 
Balogh Aladár pedig háborús rokkantsága miatt a nagyobb kirándulásokat nem vállalhatta, ezért lemondott 
parancsnoki tisztéről. Rimaszombati Ildikó, cserkésztiszt, addigi helyettes, vette át a parancsnokságot. 1993 
augusztusában részt vettünk a Gödöllői Emlékdzsemborin. A nagytáborok szervezése több alkalommal is 
meghiúsult, ehelyett 1993-96 között 3-5 napos portyákat szerveztünk. Emellett voltak őrsi foglalkozások, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a cserkészéletre, és egynapos kirándulások. Csapatunk létszáma lassan fogyott, az 
1994 végi csapatlétszám 31 fő. Folyamatosan szerveztük, tartottuk a foglalkozásokat, kirándulásokat, más 
programokat, és állandóan toboroztunk, de a csapatunk, – például a megfelelő vezető-utánképzés hiánya miatt – 
1996-ra már 15 fő alá süllyedt. Emellett – lehetőségeink szerint – részt vettünk a központi programokon 
(Szigetszentmiklósi Regös Napok, Betlehemi láng átvétele...). 

1999-re csapatunk teljesen elfogyott, a sok eredménytelen toborzási kísérlet után feladtuk a 
próbálkozásokat, és először ideiglenesen, majd 2000-ben végleg megszűnt. 

 
Szabó Jánosné Rimaszombati Ildikó 

csapatparancsnok 
 
321. sz. Szent család Cscs. 
Budapest, VI. kerület 
 
Fenntartó: Szent Család Egyházközség 
Parancsnok: Kis Eszter Veronika 
Utolsó jelentett létszám: 18 cserkész (2002) 
 
328. sz. Szent György Cscs. 
Karancskeszi 
 
Fenntartó: Szent Mihály Plébánia 
Parancsnok: Szabó József 
Utolsó jelentett létszám: 70 cserkész (1992) 
 
344. sz. Szent István király cserkészcsapat 
Budapest, V. kerület 
 

1987 őszén kezdtem a tagtoborzást a Szent István Bazilika hittanosai között. 1988-ben őrsvezetőképző 
tanfolyamon vettünk részt az első 6-8 komolyabb hittanossal. Kiképzőink azok az öregcserkészek, 



cserkésztisztek voltak, akik a Magyar Cserkészszövetség újraindítását készítették elő. 
1989 pünkösdjén Pilisszentléleken, a pálos kolostorromok között próbáztunk először. Ezután kezdődött az 

igazi cserkész-csapatmunka: túrák, toborzás, cserkészismeretek oktatása, önfejlesztés, játék, portyák, nyári 
táborok. 1990-re a csapatlétszám elérte a 46 főt, melyből 4-en voltak öregcserkészek. 1991-ben szereztem meg 
a cserkésztiszti képesítést. 

Cserkészcsapatunk létszámának növekedése 1992-ben megtorpant, majd az év végére 16 főre zsugorodott a 
létszám. Ez annak a viszálynyak eredménye volt, melyet az egyik hitoktató szított a cserkészfoglalkozásokra is 
járó hittanosok között. Ezóta minden szabadidőmet és energiámat a szétzilált csapat megmaradt részének 
összetartása és újabb tagok toborzása emészti föl. Nyári táborainkat általában más kisebb létszámú csapatokkal 
közösen szervezzük meg, bevonva más „civil” gyerekeket is, hogy megkedveltessük velük is a cserkészetet. Így 
sikerül néha a táborozók létszámát 50-70 főre is felduzzasztani. 

A csapat taglétszáma 2003-ban 6 fogadalmat tett cserkészre csökkent (ők is 20 év felettiek, és 
elfoglaltságuk miatt nem mindig lehet számítani rájuk). Viszont van 25 fő, főleg 15 év alatti érdeklődő. A 
toborzásban nagyon sokat segít a közvetlen és folyamatos kapcsolat, melyet többek között hittanos és iskolai 
közösségben végzett munkával tudok (tudnék) elérni. 

Itt kell köszönetemet kifejeznem az V. kerületi Önkormányzatnak anyagi és erkölcsi támogatásért, a 
Magyar Vöröskereszt V. kerületi szervezetének, és a Szent István Általános Iskola igazgatóságának, mert 
pozitív hozzáállásukkal segítettek, hogy közvetlen kapcsolatunk alakulhasson ki a gyerekekkel. A Szemere 
Bertalan Iskola igazgatója is készségesen tájékoztatja programjainkról diákjait, és az Esze tamás 
Gyermekotthon gondozottjaival is szervezünk közös programokat. 

Tevékenységünket segítő csapatotthonunk a mai napig nincsen. A cserkészprogramokat mindig valamelyik 
hittanteremben - amikor éppen lehetett - , vagy kint a szabad ég alatt tartottuk. 

Jelenleg a Bazilika, mint Fenntartó, meg akarja szüntetni a csapatot, számomra és a szülők számára is 
érthetetlen és megdöbbentő módon. 

 
Csordás Imre 

csapatparancsnok 
 

 
 
 
345. sz. János Zsigmond cserkészcsapat 

 
A csapat megalakulása dr. Iván László lelkész nevéhez fűződik, aki 1928/29-ben kezdett el cserkészeket 

toborozni. Első nagytáborunk 1930-ban volt Duanbogdányon.  
A csapat rátermettségét, vezetői talpraesettségét már rögtön az első években megmutatta. Az 1933-as 



dzsemborin az a megtiszteltetés érte a 345-ösöket, hogy egymaguk képviselhették a VII. altábort a 
díszfelvonuláson. A csapat ekkor élte fénykorát. Élén a mai napig legendás vezetők álltak: Csucsy László, 
Orbán Gyula, Pethő István, Weress Ákos. 

1936-ban kapcsolódott be a csapat „Belvárosi cserkészkörzet” munkájába, ahol az őrsvezetőképzésben 
vettük ki a részünk. A közelgő háború megnehezítette a cserkészéletet. Irsai Ferenc parancsnoksága alatt 
azonban még vidám élet folyt, több tábort rendeztünk a visszacsatolt területeken. A háborúban több csapattag is 
hősi halált halt. A szomorú és nehéz évek után Szolga Ferenc szervezte újjá a csapatot, s szép eredmények 
mutatkoztak már 1947-ben is. Ígéretes csapatéletet tört derékba az 1948-as feloszlatás. 

1990-ben alakult újjá a csapat. Külföldre szakadt cserkésztestvéreink – egykori csapatagok mind – 
támogatásával Magyarkúton tartottuk első táborunk 15 fővel. 

 
dr. Nyiredy Szabolcs 

csapatparancsnok 
dr. Nyíredi Szabolcs 2005 augusztusában hazament az Úrhoz. (szerk.) 
 
407. sz. Magyarok Nagyasszonya Cscs. 
Budapest, VIII. kerület 
 

Fenntartó: Tisztviselő Telepi Római Katolikus Plébánia 
Parancsnok: Palásthy M. György 
Utolsó jelentett létszám: 23 cserkész (1990) 

 
408. sz. Magna Domina Hungaroroum Cscs. 
Budapest, VIII. kerület 
 

Fenntartó: Tisztviselő Telepi Római Katolikus Plébánia 
Parancsnok: Dr. Palásthy Katalin 
Utolsó jelentett létszám: 25 cserkész (1990) 

 
409. sz. Szent Rita cserkészcsapat 
Budapest, VIII. kerület 
 

Csapatunkat majd féléves előkészítő munka után, 1990-ben alapította Cserey András cserkésztiszt. 
Szederkényi Károly káplán, majd később plébános atya segítő gondoskodásának köszönhetően a plébánia 
hittanos és ifjúsági közösségéből verbuválódott újoncok képzése gőzerővel beindult (Bp. VIII. Kun u.). Az 
idősebb jelentkezőket őrsvezető és segédtisztképzésre küldte András bá’, a cserkész és kiscserkész jelölteket, 
pedig ő maga készítette fel az újoncpróbára. A csapatépítés szellemében és az újoncok próbáztatásával telt el 
első nyári táborunk, melyet a Balaton mellett, Gyenesdiáson rendeztünk meg a helyi plébánia kertjében, 
Tóvölgyi László atya hathatós segítségével. Később minden tavasszal visszatértünk Gyenesdiásra, mely állandó 
újoncképző-próbáztató helyünkké vált. 

A frissen kiképzett őrsvezetők és segédtiszt csakhamar munkához láttak és az elkövetkező cserkészév 
csapatprogramjának kidolgozásában, majd annak végrehajtásában - őrsi foglalkozások vezetése, kirándulások, 
majd nyári tábor szervezése – már oroszlánrészt vállaltak. 

Legkedvesebb emlékeink a közösen szervezett csapattáborok: a Zemplénben István-kútnál; a Mátrában a 
Csevice-forrásnál; a Mecsekben, ahonnan a tábor végén gyalogszerrel mentünk el a Balatonig; Márianosztra. 
ahol az addig bővizű forrás kifogott rajtunk, de a falubeliek segítségével naponta friss vízhez jutottunk; 
Balatonszemes, ahová kényszerből kellett mennünk, mert a néhány kilométerrel odébb lévő táborhelyünket 
sáskainvázió lepte el, és szó szerint kiirtották a teljes faállományt. 

Külön kiemelendő öregcserkész őrsünk, akik amellett, hogy heti rendszerességgel foglalkozásokat tartottak, 
a csapat életében oly fontos egyházi eseményeken és tábor előkészítésekben is komoly segéderőként vettek 
részt. 

Csapatunk sajnos néhány éve szünetelteti működését, a vezetők elköltöztek, vagy tanulmányaik vidékre 
szólították őket. Sajnos az Európai Cserkészet – plébániánk esetében – erőszakos terjeszkedése megosztotta a 
fiatalok közösségét és azzal a lendülettel, mellyel kis közösségünkből egy másik csapatot felépített, minket és 
saját magát is a semmibe rántotta. 



 
Szabados Ákos 

csapatparancsnok 
445. sz. Szent Márton Cscs. 
Budapest, XIII. kerület 
 

Fenntartó: Szent Ágoston Kápolna, igazgatóság 
Parancsnok: Tóth Zoltán 
Utolsó jelentett létszám: 17 cserkész (2001) 

 
 
535. sz. Szent István Cscs. 
Hatvan 
 
 
647. sz. Tomori Pál cserkészcsapat 
Dunaharaszti 
 

Csapatunk 1933-ban alakult 131. sz. Tomori Pál cserkészcsapat néven, később változott a csapatszámunk 
647-re. Az első parancsnok Révész István volt. A csapat alapítója és fenntartója a mai napig a Fő úti Római 
Katolikus Egyházközség. Cserkészek mellett farkaskölykök is voltak a csapatban. A plébánia hátsó részét kapta 
meg a csapat otthonának. A plébánia tágas udvarán gyakran rendeztek tábortüzeket. Nyaranta két hétig 
Dunaalmáson szerveztek tábort. A csapat részt vett a Gödöllői Dzsemborin. 1948-ig működhetett. 

Amint erre lehetőség nyílott, történtek próbálkozások a csapat újjáélesztésére. Ebben nagy szerepe volt 
Mihály Mártonnak, Marci bácsinak, aki 1989 óta részt vett a cserkészet munkájában, segített az 
őrsvezetőképzésben. Első ideiglenes működési engedélyünket 1990-ben kaptuk meg, de ténylegesen csak 1997-
ben alakult újjá a csapat, ekkor került sor az első fogadalomtételre. Ezt Nagy János soroksári segédtiszt 
segítsége tette lehetővé, aki 1997-1998 között segítette Marci bácsi munkáját. 

Csapatunknak ekkoriban nem volt otthona, a gyűlések a szomszéd általános iskolában, illetve a német 
nemzetiség klubhelyiségében voltak. Az újjászületet csapat első tábora Csákberényben volt. Az újjáalakulás óta 
létszámunk 15 fő körüli. 1999 őszétől fokozatosan én vettem át a csapat vezetését. De Marci bácsi maradt 
örökös tiszteletbeli parancsnokunk 2002-ben bekövetkezett haláláig. Megkaptuk a plébánia mellett álló egykori 
harangozó házat cserkészotthonnak, amit sikerült használható állapotba hoznunk és 2000 elejétől itt vannak a 
gyűléseink. Ugyanúgy kihasználjuk a tágas plébániaudvart, akárcsak elődeink. Ezenkívül elvállaltuk a 
Millenniumi emlékpark védnökségét és gondozását. 2000 óta minden évben voltunk táborban a pesterzsébeti 
csapatokkal együtt. 
 

Magyar László 
csapatparancsnok 

 



 
 
671. sz. Gróf Aponyi Albert Cscs. 
Szurdokpüspöki 
 

Fenntartó: Önkormányzat 
Parancsnok: Sztancsik Tamás Gábor 
Utolsó jelentett létszám: 26 cserkész (2002) 

 
 
806. sz. Deák Ferenc cserkészcsapat 
Budapest, XVIII. kerület 

 
A 806. sz. Deák Ferenc cserkészcsapatban az első fogadalomtételre 1990 pünkösdjén került sor. Sok nagy 

múltú csapattal ellentétben a csapat korábban nem létezett, néhány lelkes fiatal az újjáalakulás után fogott 
össze, és indította el a cserkészmunkát Pestszentlőrincnek (Bp. XVIII. ker.) ebben a részében. 

Sajátosak voltak a csapat alakulásának a körülményei azért is, mert több egyházközséghez kötődött: az 
alapító vezetők és cserkészek nagyrészt a Gyolcs utcai (ma Fogaras utcai) r. k. plébánia, a Szemeretelepi 
Református Egyházközség és a Tátrafüred téri r. k. plébánia fiataljai közül kerültek ki. Éppen ezért az 
ökumenikus gondolkodásmód és a többiek vallásának a megbecsülése, megismerése a kezdetektől fogva jelen 
volt. 

A megalakuló csapat parancsnoka Szilvay Gyula levéltáros lett; a megalakulásban és az első 
fogadalomtételre való felkészülésben Kovács Pista bá’, a 264. sz. Hunyadi János Cscs. parancsnoka segített. A 
csapat végig kb. 20 aktív cserkésszel működött. 1990 nyarán az első csapattábor Bakonybélben volt, 1991-ben 
Füzérradványban egy nagytáborban vett részt a csapat, az utolsó, 1992-es tábort pedig Szilvásváradon 
rendezték. Ugyanezen a nyáron egy fiúőrs részt vett az Olaszországban, Gallarate mellett rendezett nemzetközi 
nagytáborban is. 

A csapat működésének két éve alatt a vezetők nagy részének fel kellett hagynia az aktív cserkészmunkával, 
így a kénytelenek voltak a csapat megszüntetése mellett dönteni. A cserkészek közül többen közeli csapatokban 
folytatták a cserkészmunkát. 

Horváth Péter 
???? 

 
807. sz. Sárkány Sámuel Cscs. 
Pilis 



 
Fenntartó: Pilisi Evangélikus Egyház 
Parancsnok: Bánszki Mihály 
Utolsó jelentett létszám: 25 cserkész (2001) 

 
812. sz. Nagy Lajos Király Cscs. 
Márianosztra 
 

Fenntartó: Római Katolikus Plébánia 
Parancsnok: Martos György 
Utolsó jelentett létszám: 9 cserkész (1993) 

 
825. sz. Abonyi Lajos Cscs. 
Kisterenye 
 

Fenntartó: Római Katolikus Plébánia 
Parancsnok: Takács Alajos 
Utolsó jelentett létszám: 18 cserkész (1992) 

 
837. sz. Szent Imre cserkészcsapat 
Hatvan 
 

Fenntartó: Hatvani Római Katolikus Plébánia 
Parancsnok: Palásthy Pál 
Utolsó jelentett létszám: 10 cserkész (2000) 

 
 
838. sz. Sasfiókák cserkészcsapat 
Boldog 
 

A csapat a Heves megyei Boldog községben alakult a helyi Rk. Egyházközség, mint fenntartó segítségével. 
Először három felnőtt vett részt a Gödöllőn szervezett őrsvezetőképző tanfolyamon 1989-ben, majd 

Regőczi István atya Isten vándora c. könyvéből véve az ötletet a Sasfiókák nevet választottuk (Regőczi atya 
engedélyével). Így 1990. április 30-án hivatalosan is felvettük a 838. sz. Sasfiókák cserkészcsapat nevet. Ekkor 
4 lány- és 2 fiúőrs kezdte meg működését, összesen 31 fővel. Később a csapat 42 főre bővült, így szükséges 
volt folyamatosan a csapat tiszti állományának a kialakítása, melynek eredményeként végül 7-en tették le a 
segédtiszti fogadalmat. A rendszeresen tartott őrsi foglalkozások, és kirándulások mellett minden évben 
nagytábort tartottunk, 1991-ben Pusztamaróton, 1992-ben Dömösön, 1993-ban Barnagon. A község életében is 
aktívan részt vettünk, pl. a betlehemi láng házakhoz eljuttatásával karácsonykor, a rendszeres betlehemi 
játékokkal, vagy a majálisok újraszervezésével. 

Sajnos az időközben beállt fenntartói hozzáállás megváltozása, és egyéb vezetői létszámcsökkenés miatt a 
csapat működése ellehetetlenült, így 1994-ben megszűnt. A volt csapattagok azóta is mind örömmel 
emlékeznek a közösen eltöltött szép élményekre. 

 
Somogyváry László 

csapatparancsnok 
 
849. sz. Szent Márton cserkészcsapat 
Gödöllő 
 

A 849. Szent Márton cserkészcsapat szervezését 1992. októberében kezdtük meg. Proksza Pálné Gál Irén 
öregcserkész kérésére. Ennek feltétele volt, hogy vezetőket képezzünk. Bella Hajnalka, Gálóczi Kati, Márkus 
Lívia, Ságodi Rita és Szalkai Katalin a gödöllöi 1105. sz. Erzsébet királyné csapatban tett cserkészfogadalmat, 
majd a Magyar Cserkészszövetség őrsvezető képzésén, illetve házi őrsvezetőképzésen vett részt. Velük kezdtük 
Isaszegen a csapat szervezését. A Két iskolából 29 gyermek jelentkezett cserkésznek. A Magyar 



Cserkészszövetség 1995. március 31-én engedélyezte a csapat működését. Április 24-én, Szent György napján 
13 kiscserkész tett ünnepélyes keretek között cserkészígéretet. Dr. Bal1enegger Zsuzsa cst. és parancsnokunk 
Halászné Várady Ildikó vezetésével. A kis csapat nagy izgalommal készült az első táborozásra, amely 
Ágasegyházán, a Zsombos-dűlő fenyvesében megtartott Mátyási János ICHTÜSZ Tábor keretében volt 1996 
augusztusában. A készülődéshez tartozott az is, hogy a csapat öregcserkészei vezetésével megtanultuk a tábori 
építmények elkészítését (Tamás István cst.), a legegyszerűbb tábori ételek főzését (Tamás Istvánné, Böbe néni 
és Orosz Ernőné, Vali néni), és előre készítettünk száraztésztát. Egy ilyen „főzős” napon látogatott el hozzánk 
Lone Pilgaard cserkésztiszt a voersoi Knutt Sohane cscs. parancsnoka. Augusztus 26-án bensőséges ünnepség 
keretében vettük át a hajdani 849-es csapat tagjaitól az általuk készített liliomos zászlót, amelyet a volt 
parancsnok özvegye Varga Jánosné Meleghegyi Ágnes mint zászlóanya, és Dudás István cst., volt parancsnok 
adott át miután azt Gulyka József esperes úr megszentelte. 

Minden év nagyon várt eseménye névadónk, Szent Márton névnapjának megünneplése, amit együtt 
ünnepelnek csapatunk fiatal és idős tagjai a Fenntartó Testület tagjaival  valamint a csapat vendégeiként részt 
vevő. 

1996. július 19-én volt csapatunk első fogadalomtétele, majd július 23-31. részt vettünk a Szent Márton 
csapatok közös táborozásán, Velemben, ill. képviseltettük magunkat a Magyar Reformátusok III. 
Világtalálkozója alkalmából. augusztus 3-11. között Alsócsemáton (Erdély) Ika vár alján rendezett ICHTÜSZ 
táborban. 

Az 1997-es tábor különös élményt jelentett csapatunknak: július 17-augusztus 1-ig Isaszegen és 
Fövényesen. 
(a Balaton mellett vendégül láttunk 17 erdélyi cserkészt, a csíkszeredai 11. sz. Zsögödi Nagy Imre cscs. tagjait.  

1998. augusztus 14-23. a X. Cserkészkerület „Behívóparancsára” „itthon” táboroztunk a Kálvária hegyen és 
játszottunk hadijátékot a kerület többi csapatának képviselőivel Nagy Ákos táborparancsnok vezetésével, s 
tanultunk meg vasat, kardot kovácsolni, eső után szárítkozni, sujtást készíteni, stb. (Mi 12-24. voltunk ott, mert 
részt vettünk az előkészítésben és a rendrakásban is.) 

Közben sokan „kinőttek” a csapatból. Ezért 1999. októberében 3 őrssel újjáalakult a csapat. 
A 2000. év nagy vesztességgel kezdődött csapatunknak. Tamás István, Pista bá, csapatunk 

parancsnokhelyettese január 2-án, 73 éves korában hazatért Urához. Halála után Halász József cst. lett a 
parancsnok helyettesünk. 

A Milleneumi táborba, Eszergomba, sajnos, nem mehettünk el, mert a szülők nem engedték el a 
cserkészeket, de ott voltunk augusztus 4-én a cserkészkiállítás megnyitásán, és egy éjszakára parancsnokunk, 
Halászné Várady Ildikó Munkácsi M. utcai háza kertjében vendégül láttuk s kerékpárral Csongrádról, 
Kecskemétről a táborba tartó cserkészeket. 

A 2000. évi Szt. Márton napi ebéd hagyományos menüjét (liba-leves lúdgégével, ludaskása 
birsalmakompóttal) velünk együtt fogyasztotta el a budapesti Szt. Márton csapat egyik tisztje: Viczenik Árpád, 
Árpi bá, aki Velem óta tartja a kapcsolatot csapatunkkal. 

2001-ben és 2002-ben csak Isaszegen és környékén portyáztunk. A 2002. évi választás miatt a megszűnés 
fenyegette csapatunkat. Sok bonyodalom után, a megmaradt fenntartótestületi tagok és az Isaszegi 
Magánvállalkozók Köre segítségével minden rendeződött. 2003: 2 őrsünk van az öregek Bagoly örse (6 fő) és a 
fiúk Fecske őrse (9 fő). Az 1994-ben ígéretet tett kiscserkészek közül ma már csak ketten tagjai csapatunknak: 
Hernyes Gábor és Kasuba Balázs. 

Nagy problémánk, hogy bár van vezetőnk: Almási Zsuzsa, aki a gyermekek életkori sajátosságait 3-18 éves 
korig ismeri, hisz óvónő, tanítónő, általános és középiskolai történelem tanár, angolul beszél, cserkészvezető 
1990 óta, de Szövetségünk nem igazolja át tisztként, mert képesítést a Magyar Cserkészleány Szövetségnél 
szerezte. 

Konnerth Erzsébet 
csapatparancsnok 



 
 
857. sz. Szent Erzsébet Cscs. 
Jászárokszállás 
 

Fenntartó: Szentháromság Római Katolikus Egyházközség 
Parancsnok: Vargáné Csoszor Erzsébet 
Utolsó jelentett létszám: 32 cserkész (2003) 

 
 
907. sz. Károli Gáspár Cscs. 
Budapest, XVI. kerület 
 

Fenntartó: Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség 
Parancsnok: Kertész Péter 
Utolsó jelentett létszám: 17 cserkész (2003) 

 
 
912. sz. Árpád Cscs. 
 

Parancsnok: Szabó József 
Utolsó éves jelentés: 1994 

 
 
919. sz. Arany János Cscs. 
Budapest, XV. kerület 
 

Fenntartó: Református Egyház 
Parancsnok: Juhász Róbert 
Utolsó jelentett létszám: 11 cserkész (1993) 

 
 
920. sz. Szent Lőrinc cserkészcsapat 
Budapest, XVIII. kerület 



 
A 920. sz. Szent Lőrinc cserkészcsapat 1926. december 11-én alakult Pestszentlőrincen. A cserkészet 

magyarországi beszüntetése után A csapat 1989 őszén kezdte újjászerveződését a pestszentlőrinci római 
katolikus főplébánián. Baldavári László (volt 920-as öregcserkész), Kovács István (264. sz. Hunyadi .János 
cscs. cspk.) és dr. Varjú Imre (plébános) segítségével. 1989. december 17-én 45 (kis)cserkész tett fogadalmat. 
A csapatparancsnok Lovász Attila lett, aki 1997-ben átadta a csapat vezetését Tóthné Dr. Lovász Tündének. 

Az éves munkát, őrsi foglakozásokat különféle programokkal tettük színesebbé: kirándulás, többnapos 
portya, biciklitúra, számháború, akadályverseny, métázás, sziklamászás, múzeumlátogatás, erdei hittanverseny, 
játszótér festése stb. 

Az évek során kialakítottuk a csapat saját szokásait: a világtakarítási napon szemétszedés, részvétel az őszi 
szigetszentmiklósi regös napokon, december elején Mikulás túra, március l5-én próbázás kirándulás keretében, 
Nagyszombaton díszőrség és részvétel a körmeneten. 

1996-ban beindítottuk vízicserkész képzést Pencz Mária vezetésével és két nyári vizitábort szerveztünk. 
1997-től pedig a rádiózással ismerkedhettek meg cserkészeink Horváth Péter segítségével. 

Az éves cserkészmunka megkoronázásaként nyáron tábort szerveztünk. 
A környező csapatokkal testvéri és munkaviszonyt tartottunk fenn. A 8. sz. dél-pesti körzet munkájában és 

programjain aktívan vettünk részt. 1992-ben körzeti őrsvezetőképzést szerveztünk. Szoros kapcsolatot 
alakítottunk ki a közeli szintén kis létszámú csapatokka1 (pl. 306. sz. Szt. Adalbert) és táborainkat közösen 
szerveztük. 
 

Tóthné dr. Lovász Tünde 
csapatparancsnok 

 
924. sz. Szent Gellért Cscs. 
Monor 
 

Fenntartó: Monori Római Katolikus Egyházközség 
Parancsnok: Szentannai Ferenc 
Utolsó jelentett létszám: 16 cserkész (2002) 

 
931. sz. Pósa Lajos Cscs. 
Monor 
 

Fenntartó: Jászai Mari Általános Iskola 
Parancsnok: Whoner István 
Utolsó jelentett létszám: 12 cserkész (2001) 

 
1015. sz. II. Rákóczi Ferenc Cscs. 
Tököl 
 

Fenntartó: Római Katolikus Plébánia 
Parancsnok: Szeltner Annamária 
Utolsó jelentett létszám: 12 cserkész (2002) 

 
1018. sz. Szent Ignác Cscs. 
Nógrád - Diósjenő 
 

Fenntartó: Diósjenői Római katolikus egyházközség 
Parancsnok: Kiss Gergely 
Utolsó jelentett létszám: 29 cserkész (1997) 

 
 
1025. sz. Vasvári Pál cserkészcsapat 
Halásztelek 
 



1990-ben a Cserkészszövetség újraalakulása után, Szenderffy Ferenc atya, a helyi katolikus plébános, volt 
cserkészvezető vetette fel az ötletet, hogy alapítsunk cserkészcsapatot Halásztelken. Mintegy 30 jelölt kezdte 
meg a cserkészélettel való ismerkedést. Csapatparancsnokunk Prodán Gábor atya, a görög katolikus parókia 
vezetője lett. 1991 nyarán tartottuk első „próbatáborunkat” a pilisi Kakas-hegy közelében és 1991. december 
29-én a csapat tagjai fogadalmat tettek. 

1992-ben meghívást kaptunk, egy nemzetközi cserkésztáborba, Svájcba. Nagy élmény volt ez a frissen 
alakult csapatnak, és sok tapasztalatot szereztünk. Ezután is tartottuk a kapcsolatot külföldi 
cserkésztestvéreinkkel. és később ’94-ben 6 fő visszatért egy módszertani táborba, ahonnan rengeteg 
használható tudással tértek haza. 1994 áprilisában ÖKO napot szerveztünk, amelyen a kerület csapatai is részt 
vettek. 1996-ban a Honfoglalás 1100 éves évfordulója alkalmából nemzetközi cserkész és ifjúsági tábor került 
megrendezésre a halásztelki Duna-parton. A táborban a helyieken kívül svájci, litván, erdélyi, román és bulgár 
cserkészek, fiatalok vettek részt. ’99 februárjában nagy létszámot megmozgató körzeti farsangot szerveztünk. 
Még ebben az évben a környékbeli csapatokkal összefogva nagy tábort szerveztünk, a szabadságharc 150. 
évfordulójára. Az új évezredet a helyi plébánián megrendezett szilveszteri mulatsággal köszöntöttük. 
Csapatunk tagjai aktívan részt vettek a 2001-es Taizé-i találkozó helyi megszervezésében és lebonyolításában. 

A nyári táborok mellett rendszeresen jártunk kirándulni saját szervezésben, vagy valamelyik tájékozódási, 
illetve teljesítmény túra keretében. Részt veszünk a minden évben Szigetszentmiklóson megrendezett 
Somogyváry Gyula napon, és ősszel a SZER-en. Hagyományteremtő jelleggel minden tavasszal sportnapot 
szerveztünk, amelyre a helyi lakosok és civil szervezetek is meghívást kaptak. Részt veszünk a minden tavaszi 
és őszi falutakarításon, és magunk szerveztük, a Budapest alatt sajnos nagyon szennyezet Duna-part takarítását. 
Minden évben zászlós díszőrséget adunk falunk védőszentjének, Szt. Lászlónak ünnepén. Megalakulásunk óta 
karácsonykor a falu öregjeihez és nagycsaládosaihoz járunk házról házra betlehemesünkkel. Szintén 
hagyományőrző céllal a nagyobb egyházi ünnepek előtt az alkalomnak megfelelő kézműves foglakozást 
tartunk. Ezúton szeretnénk megköszönni a Halászteki Önkormányzat rendszeres és nélkülözhetetlen 
támogatását, amellyel lehetővé tette programjaink megvalósítását. 

 
Balázs Tibor 

csapatparancsnok 
 
 
1027. sz. Batthyányi Kázmér Cscs. 
 

Fenntartó: Batthyányi Kázmér Gimnázium és Közgazdasági Szakközép Iskola 
Parancsnok: Etédi Imola 
Utolsó jelentett létszám: 21 cserkész (1996) 

 
 
1029. sz. Teleki Blanka Cscs. 
Gödöllő 
 

Fenntartó: Kapucinus Rendház, Gödöllő 
Parancsnok: Szira Márta 
Utolsó jelentett létszám: 21 cserkész (1999) 

 
 
1041. sz. Apor Vilmos Cscs. 
Budapest XX 
 

Fenntartó: Magyarok Nagyasszonya Plébánia 
Parancsnok: Pencz Mária 
Utolsó jelentett létszám: 16 cserkész (1995) 

 
 
1042. sz. báró Apor Vilmos Cscs. 
Budapest X 



 
Fenntartó: Külső Kőbányai Szent Család Lelkészség 
Parancsnok: Balogh Aladár 
Utolsó jelentett létszám: 17 cserkész (1996) 
 
 

1043. sz. Fischer András Cscs. 
Szigetszentmiklós 
 

Fenntartó: Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet 
Parancsnok: Surányi Imre 
Utolsó jelentett létszám: 13 cserkész (2002) 

 
 
1046. sz. Szent Imre Cscs. 
Dány 
 

Fenntartó: Római Katolikus Plébánia 
Parancsnok: Nyári Jánosné 
Utolsó jelentett létszám: 10 cserkész (2001) 

 
 
1092. sz. Julianus barát Cscs. 
Mende 
 

Fenntartó: Mendei Önkormányzat 
Parancsnok: Jámbor Gábor 
Utolsó jelentett létszám: 15 cserkész (2002) 

 
 
 
 
1100. sz. Kanizsai Dorottya cserkészcsapat 
Érd 
 

Csapatunk 1990-ben Budapesten a Gyulai Pál utcai református gyülekezetben alakult meg. Az ökumenikus 
szellem akkor is és most is jellemző ránk, hiszen megalakítónk Ormay Józsefné katolikus cserkésztiszt volt. 
Vera néni évekig vezette a csapatot, és adott jó példát a cserkész életformára. Viszont amint a csapat kitermelte 
első vezetőit, ő a háttérbe lépett, és átadta az irányítást a fiataloknak. Most is csapatunk tagja, és sokszor 
sokban segíti a csapat munkáját. 

Nagy változást hozott, hogy 1996-ban Érdre költöztünk. Itt a Parkvárosi gyülekezetben kaptunk helyet, egy 
szép, új, tágas ifjúsági házban. A kétszintes épület és a nagy kert lehetőséget nyújt arra, hogy a csapat bizonyos 
időszakokban együtt legyen. Rendszeresen péntek délután 4 órakor találkozunk, és együtt elmondott imával 
kezdjük az alkalmat, ezután az őrsök külön-külön megtartják a foglalkozásaikat és végül közös játékkal vagy 
kézműves foglalkozással zárjuk a napot. 

Jelenleg a csapat 4 őrsből áll. A csapat életéhez hozzátartozik a havonkénti kirándulás, vagy portya. 
Táborozni jobbára sátorral megyünk és az ország rengeteg helyén megfordultunk már. Az elmúlt 2 évben a 
439. sz. Boldogasszony cserkészcsapattal együtt táborozhattunk, sok barátság szövődött, és az őrsvezetők azóta 
is rendszeresen találkoznak, és megbeszélik tapasztalataikat, gondjaikat. 

Évi rendszeres alkalmunk a húsvéti ünnepkört követő „Mozgós nap”, amikor a tavasznak örülve megfőzzük 
az év első szabadtéri paprikás krumpliját, miközben többféle sportban mérjük össze erőnket. Illetve évente 
kétszer járunk (már hat éve rendszeresen) az érdi Szt. József öregotthonba, ahol ádvent időszakában és anyák 
napján kis műsorral és apró ajándékkal köszöntjük az idős embereket. 

 
Vargáné Perjés Fabiola 



csapatparancsnok 
 
A csapat a mai napig működik. de földrajzi fekvése miatt már az I. cserkészkerülethez tartozik. (szerk.) 
 

 
 
1101. sz. Albert Schweitzer cserkészcsapat 
 

1988 őszén részt vettem az újjáalakuló MCSSZ Jurta Színházában tartott közgyűlésén, ahol 
összetalálkoztam egykori őrsvezetőmmel. Örömmel nyugtáztuk, hogy 40 évi kényszerszünet után is hűségesek 
maradtunk. 1991 tavaszán plébánosunk és egy közeli iskola igazgatójának felkérésére munkához láttam. Ám 
azzal tisztában voltam, hogy most nem lehet ott folytatni, ahol 1948-ban abbahagyatták velünk, mert időközben 
sok minden megváltozott… Az első toborzó felhívásra 68 fő jelentkezett, így az MCSSZ 1991. június 17-i 
határozatával megadta az ideiglenes működési engedélyt. A tanévkezdés után 49 fővel (7 őrs) megindult a 
cserkészmunka a pest szentlőrinci Havanna lakótelepen. 

1992. április 12-én sikeres újoncpróba után 14 kiscserkész és 18 cserkész tett ígéretet, illetve fogadalmat. 
Első nyári táborunkat, melyen 29 fővel vettünk részt, a 93. sz. és 133. sz. csapatokkal közösen tartottuk meg a 
Gödöllői-dombvidéken. Karácsony előtt meglátogattuk a Délpesti Kórház elfekvő osztályának betegeit, hogy 
énekkel, verssel és szeretetünkkel ajándékozzuk meg őket. Csapatlétszám az év végén 43 fő (6 őrs). 

1993-ban 28 fő, köztük valamennyi lány, elhagyta a csapatot. Nyáron a 920. sz. csapattal közösen tartott 
Balaton-parti táborozáson már csak 16-an vettünk rész, Év végére 15 főre csökkent létszámunk. (2 őrs) Az év 
folyamán kétszer végeztünk szemétgyűjtést az erdőkben. 

1994-ben egészségi állapotom megromlása miatt csak ügyvezető parancsnokként vállaltam a munkát az 
időközben végleges működési engedélyt kapott csapat élén. A nyár folyamán 10 fő vett részt a 923. sz. csapat 
táborozásán a Börzsönyben, Kuthi Edvárd őv. vezetésével. Karácsony előtt meglátogattuk a helyi Szociális 
Otthon idős lakóit, akiket versekkel, énekekkel és sajátkészítésű-díszítésű fenyőágakkal ajándékoztunk meg. E 
látogatás után az volt a fiúk egyöntetű véleménye, hogy egész évben ez volt a legsikeresebb vállalkozásunk. 

1995-ben Hagyományainkhoz híven, alapos előkészítés után december 23-án meglátogattuk a Kőbánya-
Kispest MÁV állomásvárótermében meghúzódó hajléktalanokat, és átadtuk nekik az ő saját igényeik szerint 
összeállított szeretetcsomagjainkat, majd személyesen elbeszélgettünk velük. Ez a találkozás felejthetetlen 
élményt nyújtott mindössze 7 főre csökkent csapatunk minden tagjának. (1 őrs) 

1996. február 2-án hivatalos levélben jelentettem be a csapatmunka ideiglenes szüneteltetését, mivel 
létszámunk a csapaalakításhoz szükséges minimum alá csökkent. Ennek ellenére 5 cserkészünk aktívan részt 
vett a Kárpát-medencei Testvériség Nagytáborán Ópusztaszeren. 



1997. január 14-án, csapatunk névadója születésének 122. évfordulóján, a teljes ellehetetlenülés láttán, a 
Fenntartó Testülettel egyetértésben, fájó szívvel bejelentettem csapatunk megszűnését. és egyben részletesen 
kielemezve hét pontban soroltam fel az ide vezető okokat. 

Végezetül nyugodt lelkiismerettel jelenthetem ki, hogy sajátos lakótelepi körülményeink között is 
megtettem, ami tőlem telt. Hiszem, hogy az elvetett jó mag egykor kikel és sokszoros termést hoz. Úgy tűnik öt 
és fél éves fáradozásom nem volt teljesen hiábavaló, mert fentebb említett cserkésztestvérünk – immár 
segédtisztként – aktív munkát végez a 173. sz. Kemény Zsigmond cserkészcsapatban. Hála Istennek! 

 
Barabás György 

csapatparancsnok 
 
1102. sz. Weöres Sándor Cscs. 
Budapest, XIV. kerület 
 

Fenntartó: Zuglói Evangélikus Egyházközség 
Parancsnok: Németh Zoltán 
Utolsó jelentett létszám: 42 cserkész (1991) 

 
 
1105. sz. Erzsébet királyné Cscs. 
Gödöllő 
 

Fenntartó: Gödöllői Református Egyházközség 
Parancsnok: Boros Péter 
Utolsó jelentett létszám: 8 cserkész (1998) 

 
 
1115. sz. Borbás Vince Cscs. 
Litke 
 

Fenntartó: Polgármesteri Hivatal 
Parancsnok: Kéri Zoltán 
Utolsó jelentett létszám: 25 cserkész (1993) 

 
 
1140. sz. Patrona Hungariae cserkészcsapat 
Budapest, XVII. kerület 
 

Az 1140. sz. Patrona Hungariae cserkészcsapat 1990. telén alakult, a 264. sz. Hunyadi János cscs. leány 
őrseként. Őrsi foglalkozásainkat a Bp. XVII. kerület Diadal Úti Általános Iskolában tartottuk, mivel a gyerekek 
nagy része onnan került ki, és magam is ott tanítok. Foglalkozásainkat és próbáinkat a leány 
próbakövetelmények szerint végeztük. 

Első táborunk még a fiúkkal közösen volt Füzérradványban, ahol egy kisméretű dzsemborin vettünk részt. 
A következő évben Kovács István pk. úr kívánságára – és ezzel magam is egyet értettem – önálló kerékpáros 
tábort szerveztünk Aszófőre. Mivel létszámunk csak 18 fő volt, táborhelyül a plébánia erre kialakított udvarát 
választottuk. Ezt a szokásunkat a későbbiekben is megtartottuk, és üres plébániák kertjében, vagy magán 
tulajdonú zárt kertben vertünk tábort. Mivel felszerelésünk nem volt, (kivéve egy kiszolgált konyhasátort és a 
saját sátramat, továbbá a honvédségtől kilós áron vett tisztálkodásra alkalmas sátrat) a gyerekek hozták a család 
sátrát és azokon osztozkodtunk. 

Az aszófői tábor után úgy döntöttünk, hogy kiválunk a csapatból és önállóan működünk tovább. A csapat 
tagjai most már teljes mértékben az iskola tanulóiból (javarészt az én osztályomból) kerültek ki. Ez okozta 
később a csapat fogyását, mert a gyerekek idejét képtelenség volt összehangolni, a szülők pedig úgy gondolták 
– úttörő emlékeiktől vezérelve – hogy az iskola végeztével a cserkészet is befejeződött. 

1997-re erősen megfogyott a létszám, ezért beolvadtunk a 140. sz. Pro Patria csapatba, és azóta nem 
működünk önálló csapatként. 



Táborhelyeink: Aszófő, Terény, Zalaapáti –Bocsota -némelyik helyen többször is voltunk, mert kerékpáros 
túráink során mindig találtunk új felfedezni valót. 

Nyergesné Uty Julianna 
csapatparancsnok 

 
 
1170. sz. Dr. Téry Ödön Cscs. 
Salgótarján 

 
Fenntartó: Gereyes Endre Művelődési Ház 
Parancsnok: Marcsó Zoltán 
Utolsó jelentett létszám: 0 cserkész (1996) 

 
 
1181. sz. Ráday Gedeon Cscs. 
Pécel 
 

Fenntartó: Konzum Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet 
Parancsnok: Füzy Árpád 
Utolsó jelentett létszám: 11 cserkész (1994) 

 
1370. sz. Néri Szent Fülöp 
Budapest XIII 
 

Fenntartó: Országbíró Úti Lakótelep Szülői Fenntartó Testület 
Parancsnok: Nagy Péter 
Utolsó jelentett létszám: 33 cserkész (1995) 

 
 
1585. sz. Ward Mária cserkészcsapat 
Budapest, V. kerület 
 

Az 1585. sz. Ward Mária cserkészcsapat 2001-ben alakult. A fenntartó testülete az Angolkisasszonyok 
intézete, a Ward Mária általános iskola. A csapat az általános iskola tanulóiból toborzódott. 2003: létszámunk 
l5 fő. 

A csapatszám megválasztása szorosan kapcsolódik névadónkhoz, mivel Ward Mária l585-ben született 
Angliában. Életét a fiatal lányok tanításának és nevelésének szentelte, ennek segítésére kívánta megalapítani 
szerzetét, olyan lányoknak, akik átadják magukat Istennek és szabadok az emberek üdvösségének szolgálatára 
az idők követelményének megfelelően. 

Az iskolában – bár régebben csak leányok nevelését szolgálta – jelenleg vegyes osztályok vannak, így 
csapatunk is vegyes csapatként működik. Létszámunkat erősen befolyásolja, hogy az általános iskola 
befejezése után a gyerekek gimnáziumba mennek, így a csapatból is több esetben kilépnek, illetve az új iskola 
csapatába (ha van ilyen) lépnek át. Folyamatosan toborzunk újoncokat, jelenleg 14 jelöltünk van. 

Foglalkozásainkat a fentiek jórészt meghatározzák. Az újoncokat készítjük fel a fogadalomtételre, a már 
fogadalmat tettekkel pedig igyekszünk megismertetni a cserkészélet szépségeit, hogy a későbbiekben se 
szakadjanak el a cserkészettől. 

Az összejöveteleken kívül, melyek a cserkészismeretek megszerzését szolgálják, kirándulásokkal, egyéb 
közösségi foglalkozásokkal tesszük vonzóvá szervezetünket. A már felavatottak részére nyáron cserkésztábort 
rendezünk, 2002-ben Bakonyszentlászlón táboroztunk.  

Cserkészmunkánk folyamatos, melyet a Magyar Cserkészszövetség is támogat. 
 

Ormay József 
csapatparancsnok 

1914. sz. Szemerédy László Cscs. 



Gödöllő 
 

Fenntartó: Városi Juhász Gyula Könyvtár 
Parancsnok: Winkler Nándor 
Utolsó jelentett létszám: 6 cserkész (1999) 

 
1959. sz. ESC Cscs. 
Budapest XVII 
 
Fenntartó: Eszperantó Szövetség 
Parancsnok: Falus Ottó Pál 
Utolsó jelentett létszám: 30 cserkész (1993) 
 




