„Dum spiro, spero!”
/Kaszap István/

A 28. számú Kaszap István
Cserkészcsapat elmúlt 10 éve

Udvard
2003. május 10.

Így kezdődött...
A cserkészet történelme falunkban a II. világháború előtti időkre
nyúlik vissza. Annakidején Vancsó Sándor vezetése alatt Úrangyala néven
alakult és működött az udvardi 269. számú cserkészcsapat. Sajnos a
háború gyökeresen megváltoztatta a cserkészet társadalmi helyzetének
megítélését. Az akkori politikai vezetés egyszerűen betiltotta. „ ... a Pacsirta
őrsbe tartoztam, majd 43-ban én lettem az őrsvezetőjük. Egészen a
háborúig, mikor örök fogadalmat tettünk, hogy örökké hűek maradunk a
cserkészethez.” - meséli Salgó József öregcserkész. Nagy öröm volt tehát,
mikor 1990-ben, új erőre kapva, Felvidékszerte szerveződni kezdtek a
lassan feledésbe merülő cserkészcsapatok.
A helyi plébános Mgr. Elek László javaslatára 1991-ben négy lány
indult az ismeretlen ösvényen - az első vezetőképző táborba Szilistyére.
Az ott szerzett élmények gyökeresen megváltoztatták életüket. Hazaérve
nagy lendülettel lódultak neki egy igazi cserkészcsapat megalapításának.
A hivatalos fogadalomtétel 1993. május 8., amikor a 28-as számot és
Kaszap István nevet vette föl a csapat. Ekkor még nem sejtették, hogy
munkájuk még egy évtized után is nyomot hagy a falu ifjúsági életében.

1991
1991. július 20-31. - Kiképzőtábor: Szilistye. Résztvevők: Balasko Blanka,
Csóka Regina, Fodor Erika, Hodek Anita.
1991. szeptember - serényen folyik a munka az őrsökben; Regina, Erika,
Anita lányokkal, Blanka úkkal alapított kezdetleges őrsöket

1992
1992. június 5. - szórakoztatú jellegű gyermeknapi tábortűz; a temető
melletti réten, falusiak részvételével
1992. július 6. - meghiúsult tábor; Dékány Tibor, Gergely Gábor, Hodek
Zoltán részvételével; sajnos a 10 napos tábor csak 1 naposra sikeredett, de
a szándék megvolt
1992. július 11-20. - Zöld tábor Dániában; nemzetközi részvétel, 9000
cserkész (a Felvidékről 7); Balaskó Blanka képviselte a csapatot
1992. szeptember 26. - Dunaszerdahelyi székházavatás udvardi
cserkészek részvételével
1992. december 5. - Szimat buli - Palást
1992. december - Betlehemi láng, első ízben jutott el hozzánk a szeretet
lángja

1993
1993. február 25-28. - Őrsvezető-továbbképző - Gyűgy; résztvevők:
Balaskó Blanka, Csóka Regina, Fodor Erika, Hodek Anita
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<< Fodor Erika, Hodek Anita, Csóka Regina és
Balaskó Blanka Szilistyén

Perbetei biciklitúra >>

<< Cserkésztábor Bényben
Török László, Peczár Károly, Bauer
Tünde, Balaskó Blanka, Csicsák Rudolf,
Bauer Enikő

A csapat ünnepélyes fogadalomtétele, >>
1993
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1993. május 8. - az udvardi cserkészcsapat fogadalomtétele; meghívott
vendégek: Hodossy Gyula, Dr. Török József, Török András, Bauer Tünde,
Száraz József, Kusy Károly, Elek László
1993. május 22-23. - Mátyás király udvarában (Pozsony), résztvevők:
Balaskó Blanka, Balaskó Péter, Dékány Tibor, Hodek Zoltán, Szabó László,
Zsidík László
1993. július 5. - nyárköszöntő tábortűz Udvardon
1993. július 12-21. - őrsvezetőképző tábor - Palást; résztvevők: Dékány
Tibor, Hodek Zoltán, Besenyőről Éliás Szilvia és Farkas Zsolt
1993. július 12-21. - segédtisztképző tábor Balaskó Blanka részvételével
Paláston
1993. július 25. - augusztus 1. - cserkésztábor Bényben az érsekújvári
csapattal
1993. augusztus 27-28. - perbetei biciklitúra, portya, egyben tanyázás
1993. augusztus - nyárbúcsúztató tábortűz Besenyőn
1993. október 11. - múltidéző, Vancsó Sándor öregcserkész látogatása
csapatunknál
1993. december 4. - II. Szimatbuli Paláston, Mikuláslátogatással
1993. december - Betlehemi láng, a pozsonyi cserkészek jóvoltából

1994
1994. március 5-7. - őrsvezető továbbképző Path, résztvevők: Dékány
Tibor, Farkas Zsolt, Hodek Zoltán
1994. április 24. - Komáromi imanap, cserkészeink szép számban vettek
részt az immár 5. alkalommal megrendezett imanapon
1994. május 21-22. - Baráti kézfogás - kitelepítettek és elhurcoltak
hazalátogatása; a csapat tagjai reprezentálták a falu ifjúságát és fogadták
a vendégeket
1994. június 19. - Paxy László esperes úr - öregcserkész aranymiséje
Egyházfán; jelenlétünkkel tiszteltük meg a szép évfordulót
1994. július - szünidőkezdő portya a Kálvária környékén
1994. július - besenyői portya; az udvardi portya sikerén felbuzdulva a
besenyői cserkészeket is szerettük volna meglepni egy portyával, sajnos
az útjeleket elrontották az utcán játszadozó gyerekek, így senki nem jutott
tovább az első állomásnál; a portyát végül szerényebb környezetben, a
templomkertben fejeztük be
1994. július 8-27. - kiscserkész őv tábor; Dékány Tibor, Hodek Zoltán
részvételével; a tábor színvonalát a külföldről és a tengeren túlról érkezett
kiképzők emelték
1994. július 16. - a Beszédes Lajos Cserkészpark avatóünnepélye; 2
udvardi cserkész részvételével
1994. augusztus - csapattábor Helembán az Érsekújvári cserkészekkel;
a táborban fogadalmat tettek: Berta Beáta, Borbély Mónika, Benkovics
Adrianna, Kováč Éva, Salgó Gabriella, Rozsnyó Tibor, Pálinkás Ferenc,
Szabó Béla, Recska László, Farkas Tamás, Farkas Diána, Farkas Magdolna,
Kovács Andrea
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<< Kiscserkész ŐV tábor

Emlékezés Kaszap Istvánra >>

<< Betlehemi láng átadása
Balaskó Blanka, Zsidík László, Borbély Mónika,
Hodek Anita, Dékány Tibor, Kusy Ferenc

Toborzás a kálvárián >>
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1994. szeptember 1-3. - 2. őszi vásári napok Udvard; körzeti
cserkésztalálkozó
1994. december 17. - csapat-összejövetel Kaszap István halálának
évfordulóján, fogadalmat tett Dékány Andrea
1994. december 23. - Betlehemi láng; ebben az évben először adtuk
tovább a lángot néhány öreg, beteg vagy egyedül élő embertársunknak

1995
1995. március 2-5. - őv továbbképző - Palást; részt vettek: Dékány Tibor,
Hodek Zoltán, Kusy Ferenc, Zsidík László
1995. május 27. - Manóbuli, Érsekújvár; ügyességi versenyek és
sportjátékok
1995. június - Lajos király medvevadászata - portya az erdőben
1995. július 7-14. - csapattábor Helembán Ki-ki-király birodalmában az
érsekújváriakkal és a nagymegyeriekkel
1995. július - őv - vk tábor Kusy Ferenc és Zsidík László részvételével
Paláston
1995. augusztus 10. - látogatás az ógyallai csillagvizsgálóban
1995. augusztus 22-24. - palásti biciklitúra; 8 cserkész, közülük 3
udvardi, 2 besenyői és 3 újvári elbicikliztek Palástra a cserkészparadicsomba,
ahol 3 csodálatos napot töltöttek
1995. augusztus 29. - nyárbúcsúztató tábortűz a Zsitva partján,
Besenyőn
1995. szeptember 9. - zarándokút Bacsfára; csapatunk 1 órás vallási
témát feldolgozó kultúrműsort adott elő Andrea nővér betanításával
1995. szeptember 17. - kálváriabúcsú, Udvard
1995. szeptember 22. - toborzás a kálváriadombon, játékos
akadálypályával
1995. december 17. - megemlékezés Kaszap Istvánról, szentmise, jelenet,
utána pedig egy kis szórakozás
1995. december 20. - Betlehemi láng, idén már negyedik alkalommal; mi
is továbbítottuk a szeretet lángját
1995. december 29. - évzáró csapat-összejövetel; Baka Tamás és Svajda
Gábor fogadalmat tett

1996
1996. február 4. - szentségimádás a templomban; fél óra ima az
ifjúságért
1996. március 6-10. - őv továbbképző; résztvevők: Hodek Zoltán és
Dékány Tibor
1996. május 17-19. - rovertalálkozó, Kassa; Farkas Zsolt, Hodek Zoltán,
Zsidík László részvételével; a rovertalálkozó része volt Samu bá (Varga
Péter) Spielhózni c. előadása is
1996. június 1. - történelmi vetélkedő Vágkirályfán; a csapatból Zsidík
László, Farkas Zsolt, Hodek Zoltán és Dékány Tibor vettek részt; utóbbi
kettő az utat biciklivel tette meg; a szép helyezés jutalmául Ópusztaszeren
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Dékány Andrea fogadalomtéle decemberben

>>

Elek atya látogatása a helembai táborban

<< Ki-ki-király Birodalma

>>

>>

>>
Palásti
biciklitúra Pócs Marián,
Borka Iván,
Farkas Zsolt,
Dékány Tibor,
Hodek Zoltán,
Halász Imre

Csapat-összejövetel

<< Csapattábor - Lédec, az éjjel fölállított
táborkaput kicsit félreszabtuk, aki légtornászokat
meghazudtoló bátorsággal leszabja: Dékány Tibor,
akik támasztják: Farkas Zsolt és Zsidík László
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tölthetnek el két hetet egy Kárpát-medencei nagytáborban
1996. július - Pannonhalma - biciklitúra; összesen 5 cserkész, csapatunkból
Hodek Zoltán, Dékány Tibor és Farkas Zsolt vettek részt az első külföldi
biciklitúrán
1996. július 7-14. - Talitha koum- Budapest - Nemzetközi Katolikus
Leánycserkészvezetői Konferencia (ICCG), csapatunkat képviselte Balaskó
Blanka
1996. július 24-31. - csapattábor Lédecen; az első önálló csapattáborunk
(Besenyő és Fűr részvételével); nagyon jó hangulatú tábor volt a Ghymesi
vár közelében; külön köszönet a Zsidík család szíves segítségéért
1996. augusztus 4-10. - Balatonlellei cserkésztábor; Paxy László atya
meghívására Balaskó Blanka és Hodek Anita vettek részt
1996. augusztus 8-21. - Kárpát-medence Cserkésztestvériség Nagytábor,
Ópusztaszer; jutalomtábor a történelmi verseny résztvevőinek
1996. augusztus - nyárvégi csapat-összejövetel, gitározással és a gazdag
nyári élmények felelevenítésével
1996. szeptember 13-14. - A megbékélésért c. rendezett találkozó és
emlékműavatás Udvardon
1996. december 6. - Mikulásváró csapat-összejövetel
1996. december 17. - Kaszap Istvánra emlékeztünk
1996. december 21. - Betlehemi láng fogadása és továbbítása

1997
1997. február 4. - Szentségimádás; énekekkel és imákkal kapcsolódtunk
be a hagyományos szentségimádásba
1997. március 15. - számháború a kálváriadombon besenyőiek
részvételével
1997. április - rovertalálkozó Komáromban, résztvevők: Kusy Ferenc,
Zsidík László, Dékány Tibor, Balaskó Blanka, Hodek Anita
1997. május - Fűri búcsú; Ceglédkére néhány besenyői cserkész
autóbusszal, a kitartóbbak (hárman) biciklivel érkeztek
1997. május 31. - az ereklye napló átadása; Zsitva Albert öregcserkész
tulajdonában lévő cserkésznapló került átadásra, amely a hajdani
cserkészcsapat munkáját örökítette meg; igazán gyönyörű naplót hagytak
ránk a régiek
1997. június 7. - történelmi vetélkedő Vágkirályfán; résztvevők: Dékány
Andrea, Kovács Éva, Salgó Gabriella, Balaskó Péter; a nagy küzdelemben a
6. helyezést értük el
1997. június 31. - három újonc tett fogadalmat: Andrejka Gábor, Vida
Réka, Salgó Andrea
1997. augusztus 1-11. - I. Szövetségi nagytábor (Sártábor) BarkaLucska határában; a Nehézlovasság altáborában Somorja, Miskolc volt
velünk; nagy megpróbáltatás volt ez főleg az újonnan fogadalmat tett
cserkészeknek; a próbát mindannyian kiállták
1997. augusztus - Zsitva-party(i) kistábor; mivel sokan nem juthattak el
a nagytáborba, és hogy senki se maradjon tábor nélkül, szerveztünk egy
kis, 3 napos tábort a Zsitva partján; az egyik legjobb táborunk volt
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<< Ez a tábor is jól kezdődik,
Lédec

Biciklitúra - Pannonhalma >>
Farkas Zsolt, Borka Iván, Pelbárt
atya, Dékány Tibor, Hodek Zoltán

<< A Ghymesi vár, Dékány Tibor,
Bodzsár Márta, Zsoldos Karin,
Jankó József

Andrejka Gábor, Salgo Andrea és
Vida Réka fogadalomtétele >>

<< I. Szövetségi Nagytábor - Barka-Lucska
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1997. szeptember 12-13. - Érsekújvári sportnap, Udvardról 3
résztvevővel
1997. szeptember 14. - Kálváriabúcsú
1997. október 18. - toborzás; csapatunkban első ízben próbálkoztunk a
kiscserkészek toborzásával
1997. november 29. - őv művelődési nap Érsekújvár; a cserkészkörzet
vezetői összegyűltek egy napra, hogy tapasztalataikat kicseréljék
kollégáikkal; sokat segítettek az öregcserkészek is
1997. december 19. - ifjúsági szentmisében emlékeztünk meg Kaszap
István halálának évfordulójáról
1997. december - 6. alkalommal hordtuk szét a faluban a Betlehemi
lángot

1998
1998. február 4. - szentségimádás a templomban
1998. február 22. - csapatfarsang; Bi-Pi születésnapján összejöttünk
megünnepelni a farsangot, jelmezeket is készítettünk
1998. február 16-18. - őv-tk - Palást; többnyire öregúk gyűltek össze
a találkozóra, így a hangulat kiváló volt; portya keretén belül találkoztunk
Zorróval, Jánošíkkal, Rumcajsszal, Rózsa Sándorral; a csapatból Hodek
Zoltán vett részt
1998. március 15. - a Szabadságharc 150. évfordulója; mi is
bekapcsolódtunk a szövetség által szervezett megmozdulásba, amikor a
Felvidéken 150 darab fáklya lobogott ezen az estén; nálunk 5 fáklyát
gyújtottunk; mély élményekkel és teljesen összefagyva tértünk haza
1998. március 28. - székesfehérvári autóbusz-kirándulás Kaszap István
születésének évfordulója alkalmából
1998. április - Nagyszombaton egyenruhában díszőrséget álltunk a szent
sírnál
1998. május 8. - csapatunk 5 éves; sokat játszottunk (Mindent vagy
semmit), a lányok tortát sütöttek; részt vettek a cserkészek Besenyőről is
1998. május - az Úrnapi körmenetben egyenruhában tisztelegtünk
1998. június 1. - gyermeknapon Micimackó mézescsuprának keresésére
indultunk portya keretén belül
1998. június - az elsőáldozási szentmisén ifjúsági énekeket énekeltünk;
mint ahogy az iskolaév végén bemutatott szentmisén
1998. július 2-12. - vk táborok Paláston; ST - Hodek Anita, Balogh
Andrea; ŐV - Balaskó Péter; SŐV - Salgó Andrea, Salgó Gabriella, Dékány
Andrea
1998. július 3-14. - Mátyáskúti tábor a székesfehérváriakkal
(Magyarország); csapatunkat Farkas Tamás, Farkas Zsolt és Hodek Zoltán
képviselték
1998. július 28 - augusztus 6. - csapattábor Helembán; Kossuth Lajos
seregét gyarapítottuk a szímői cserkészekkel együtt
1998. augusztus 28. - nyárbúcsúztató cserkésznap; a nyarat jókedvűen,
sok játékkal, stafétával, énekekkel, süteményházikóval búcsúztattuk.
Nagyon gyorsan és sok élménnyel múlt el ez a napsütéses, forró nyár.
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<< Az ereklye napló átadása

Országos történelmi vetélkedő Vágkirályfa >>
Kovács Éva Salgó Gabriella, Balaskó
Péter, Dékány Andrea, Hodek Anita

<< Betlehemi láng széthordása

Kálváriabúcsú >>

<< Tiszti konferencia - Palást

Autóbusz-kirándulás - Székesfehérvár >>
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1998. szeptember 11-13. - vásári napok, kálváriabúcsú; péntek este
Republic koncerten vett részt a csapat, szombaton a keresztút új képeinek
áldásán, vasárnap az ünnepélyes kálváriabúcsún vettünk részt
1998. október 16. - toborzás az alapiskolában
1998. november - körzeti ŐV-TK - Érsekújvár; szombaton voltunk a
templomban és a kálvárián(portyázni), majd múzeumba is ellátogattunk,
aztán hajszoltuk a képeslapokat, és kotyvasztottunk az alkimista kódexből
(puding).
1998. november - udvardi népszokásokkal ismerkedtünk Rozsnyo Juci
néni jóvoltából
1998. december 9. - Kisherceg portya, egyben az újoncok próbáztatása
a kálvárián
1998. december - Betlehemi láng, újra fogadtuk és még több helyre
vittük el mint tavaly
1998. december 26. - a Farkaskölök őrs ünnepélyes fogadalomtétele
1998. december 31. - Szilveszter; a komáromiak gondoskodtak a buliról
és a jó hangulatról az év utolsó napján. Tőlünk Porubszky Katalin, Hodek
Zoltán és Farkas Zsolt vettek részt.

1999
1999. január 5. - körzeti cserkész-szavalóverseny Érsekújvárban; Salgó
Gabriella és Dékány Andrea vettek részt a versenyen és sikeres szereplésük
által mindketten továbbjutottak a budapesti döntőre
1999. február 7. - csapatfarsang;
1999. március 4-7. - ŐV-TK - Palást, ebben az évben is részt vettünk az
őrsvezetők országos továbbképzésén; a keret nagyon emlékezetes marad
mindannyiunknak és a “mafának” is; részt vett Hodek Anita
1999. március 13. - kézműves nap; cserkészek és kiscserkészek a plébánia
udvarán a friss tavaszi levegőn különböző remekműveket készítettek
1999. március 13. - megemlékezés a 48-as szabadságharc kitöréséről; az
egész csapat énekelte a Nemzeti dalt
1999. március 27. - a csapat új parancsnoka: Hodek Anita
1999. április 9-11. - rovertalálkozó Komáromban
1999. május 9. - anyák napja; a plébániaudvaron kis műsorral és apró
ajándékokkal leptük meg szüleinket
1999. június 5. - gyermeknapi portya; akadályversenyen vettek részt a
csapat kiscserkészei; a “3-as” kavicsos mellett kellett kiállni az akadályokat,
majd a plébánia udvarán tabortüzet gyújtottunk
1999. július 10-13. - udvardi cserkésztábor a “cserkészparkban” a
székesfehérvári cserkészekkel; a magyarországi testvéreink biciklivel
érkeztek
1999. augusztus 11. - teljes napfogyatkozás; Néhányan elbicikliztek
Siófokra, ami a “sáv” közepén volt. Odafelé meglátogatták a székesfehérvári
cserkészeket, visszafelé pedig Pesten is megálltak a Hungaroringen.
Résztvevők: Dékány Tibor, Farkas Tamás, Farkas Zsolt, Hodek Zoltán
1999. augusztus 13-22. - sőv - Palást; Svajda Gábor résztvevő
1999. szeptember 11. - nyáridéző; rohampálya, akadályverseny a
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Március 15-ei megemlékezés >>
Kovács Éva, Balogh Andrea, Hodek
Anita, Balaskó Blanka, Elek László,
Száraz József

<< Csapatszülinap, 1998, 5 évesek vagyunk

Beer atya látogatása a táborban Helemba >>

<< A Kisherceg portya, Farkaskölök
őrs

Őrsvezető - továbbképző - Palást >>

<< Gyermeknapi portya
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kálvárián
1999. augusztus 21-25. - Poľný Kesov fürdőjében egy nagyon jó
hangulatú, kényelmes tanyázásban volt részünk. Volt tábori mise, fürdőzés,
métázás, bábszínház, de akadálypálya és szafaládésütés is. A kis házikóban
ami 7 személyes volt 15-en aludtunk, de sok jó...
1999. szeptember 19. - kálváriabúcsú
1999. szeptember 23. - toborzás az alapiskolában; 25 jelentkezőből
alakult a Kicsi oroszlán őrs
1999. október 29. - november 1. - körzeti kcs-tanyázás, Palást; a
keretmese Csaba király korából való
1999. november 20. - a Fürge nyuszi őrs próbatétele és portyája a
“dzsungelben”
1999. december 5. - Mikulásnapi fogadalomtétel; most a Fürge nyuszi
őrs tett fogadalmat, név szerint: Csermák Attila, Hajdú Erika, Krivanek
Nikoletta, Maczkó Erika, Molnár Dávid, Szlávik Dorottya, Szmatana Patrícia,
Vicena József, Hajdú Anikó, Maczkó Ferenc, Vadkerti Péter. A zöld és a sárga
nyakkendőket a Mikulás hozta a puttonyában
1999. december 10-12. - lelkigyakorlat - Komárom; 55 rover jött össze
a komáromi rendházban, ahol Sárközi Sándor atya által tartott előadások
hatására elmélyülhettünk a hitben; persze az Ádventi időszak elkezdése
előtt jókat nevettünk és szórakoztunk is
1999. december 21. - Betlehemi láng fogadása
1999. december 22. - csapatkarácsony, fenyőfadíszítés és ajándékozás
1999. december 23. - Egy Š-1203-as és 24 db cserkész hordja szét a
Betlehemi lángot
1999. december 28. - Körzeti vers- és népmesemondó verseny Érsekújvár
1999. december 31. - Komárom, Bencés Rendház, Szilveszteri buli

2000
2000. január 28-30. - 3.sz. körzeti őv-tk Kéménd
2000. február 20. - farsangi délután, jelmezes felvonulással
2000. március 2-5. - őv- tk - Palást, Svajda Gábor megnyerte az “Esti
Broadway” c. vetélkedőt
2000. március 11. - SZMCS évforduló - Dunaszerdahely; az SZMCS idén
ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját; ebből az alkalomból nagy
ünnepséget és egy fényképkiállítás-versenyt is rendeztek Dunaszerdahelyen;
a fényképpályázaton 3. helyezést értük el
2000. március 15. - megemlékezés a 48-as Szabadságharcról
2000. április 15. - “Általad nyert szép hazát...” történelmi vetélkedő
Szőgyén; Belányi Eleonóra, Cifra Katalin, Nagy Ivett, Lengyel Judit,
Salgó Andrea és Hodek Anita képviselték csapatunkat; a lányok a
középmezőnyben végeztek
2000. május - 5. rovertalálkozó Alsóbodok; Hodek Zoltán képviselte
csapatunkat
2000. május 7. - anyák napja; kultúrműsorral és saját készítésű
ajándékokkal leptük meg anyukáinkat
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<< Őszi rohampálya, Lengyel Judit,
Salgo Andrea

Kiscserkésztanyázás - Mezőkeszi >>
Salgó Zoltán, Maczkó Ferenc, Molnár
Dávid, Maczkó Erika

<< Kiscserkésztanyázás - Palást

Mikulásdélután és a kiscserkészek
ígérettétele >>

<< Csapatfarsang

„Világítsuk ki a Kárpát - medencét!” c.
rendezvény >>
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2000. május 21. - I. Körzeti Zenei Fesztivál Érsekújvár; csapatunk
zenei tehetséggel megáldott cserkészei vettek részt és szerepeltek ezen a
rendezvényen
2000. május 27. - 50 éves a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola; hálaadó
ifjúsági szentmisén énekeltünk és kultúrműsort készítettünk erre a kedves
ünnepségre
2000. június 10. - gyermeknapi portya Udvard; gyermeknap alkalmából
egy igazi kánikulai portya fárasztotta ki a cserkészeket; a kisebbek
hagyományos portyán, míg a nagyobbak vezető nélkül és állomások nélkül
vágtak neki az erdő sűrűjének
2000. június 23. - “Világítsuk ki a Kárpát-medencét!” - tűzgyújtási akció
az egész Kárpát-medencében pontban éjfélkor az udvardi öreg temető
melletti réten
2000. július 1-10. - vezetőképző táborok; ST: Hodek Zoltán, ŐV: Dékány
Andrea, Salgó Andrea, Salgó Gabriella, SŐV: Cifra Katalin, Nagy Ivett,
Vadkerti Katalin
2000. július 21-31. - II. Szövetségi nagytábor Ipolynyék, Csanád altábor;
együtt táborozó csapatok: Bény, Fülek, Kéménd, Szímő, Szőgyén, Udvard
2000. augusztus 7-29. - Jubileumi zarándokút Rómába; biciklin tették
meg az utat oda és vissza: Farkas Zsolt, Hodek Zoltán cserkészek és
Vadkerti József
2000. augusztus 22-26. - II. Körzeti kiscserkésztanyázás Torna; 6 órás
utazás után megérkeztünk a csodaszép helyre, ahol 5 gyönyörű napot
töltöttünk el
2000. szeptember 16. - Millenniumi falunapok; I. Gulyásfőző verseny
2000. szeptember 17. - kálváriabúcsú - a millenniumi székely kapu
felszentelése; megjelenésünkkel mi is tiszteletünket tettük
2000. október - Dunaszerdahelyi sportnap; a hagyományos sportnapon
a nádszegi, nagymegyeri és szerdahelyi cserkészekkel mérhettük össze
erőnket; volt: foci, kosárlabda, röplabda, staféta, 60 méteres futás, de
nem maradhatott ki a sakk és az ötöd-ölő, na meg a fürdőzés sem; sok
diplommal és élménnyel tértünk haza
2000. október 28. - elhagyott sírok tisztításával a temetőben készülődtünk
a Halottak napjára
2000. november 5. - a Szent Vendel szobor felszentelése; koszorút
helyeztünk el a szobornál, és az “Ezt a földet választottam...” c. éneket
énekeltük el
2000. november 17-19. - Körzeti őv-tk - Bény; ez az őv-tk leginkább a jó
keretmeséjével (“a tégla”), jó hangulatával és a végén a mindenkit elkapó
hasmenésével marad meg az emlékezetünkben
2000. december 1-3. - lelkigyakorlat Érsekújvár; Hodek Anita és Salgó
Gabriella részvételével
2000. december 9. - a vezetők Mikulásnak öltözve meglátogatták a
kiscserkészeket
2000. december 19. - megkaptuk a Betlehemi lángot, megajándékoztuk
egymást a csapaton belül
2000. december 25. - karácsonyi betlehemes játékot készítettünk a
szülőknek
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<< Országos történelmi vetélkedő Szőgyén, Cifra Katalin, Belányi Eleonóra,
Nagy Ivett, Salgo Andrea, Lengyel Judit

I. Gulyásfőző verseny >>
a tardoskeddi csapat

<< Betlehemi láng fogadása

Csapatkarácsony betlehemes játékkal >>
az angyalok: Krivanek Nikoletta, Hajdu
Erika, Szmatana Patrícia
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2001
2001. február 3. - Palócia végvárának I. cserkészbálja - Palást
2001. február 10. - Vers- és népmesemondó verseny Érsekújvár;
résztvevők: Salgó Gabriella, Vadkerti Péter, Csermák Attila, Belányi
Eleonóra, Szlávik Dorottya, Szmatana Patrícia
2001. február 17. - Vers- és népmesemondó verseny Budapest; a
továbbjutottak Salgó Gabriella a 3., Csermák Attila az 1. helyezést érték el
a saját kategóriájukban
2001. február 24. - csapatfarsang; az alapiskola épületében igazi
kincsessziget várta az idelátogatókat; este kosárlabda mérkőzésre is sor
került
2001. március 1-4. - őv-tk - Palást; Cifra Katalin és Nagy Ivett képviselte
a csapatunkat ezen a hétvégén Paláston; sok izgalom és rejtély övezte
e pár napot; Sherlock Holmes azonban mindenre fényt derített; hogy
miért voltak összefűzve a cipőink, miért volt áthelyezve a padlásajtó és
egyéb furcsaságok okát kerestük; ezalatt nagyon jól szórakoztunk és
cserkésztudásunk is gyarapodott
2001. március 15. - megemlékezés a Szabadságharcról a kálvárián,
koszorúk elhelyezése
2001. március 31. - tavaszi portya a távoli erdőben, a cserkészek
segítettek a húsvéti nyuszinak megkeresni az elgurult tojásokat
2001. április 7. - Országos Történelmi Vetélkedő - Ipolyság; téma: Mátyás
király uralkodása; résztvevők száma: 21 csapat; eredmény: 6. helyezés;
akik ezt elérték: Cifra Katalin, Nagy Ivett, Lengyel Judit, Salgó Andrea,
Salgó Gabriella; a versenyre Hodek Anita készítette fel a lányokat
2001. április 30. - fogadalomtétel az udvardi erdőben; a Zöldfülű de
ravasz mókus őrs ünnepélyes és nagyon szokatlan körülmények között
tett fogadalomtétele történt ezen a napon; Ekkor kaptak zöld nyakkendőt:
Makata Renáta, Salgó Viktória, Makata Ingrid, Vida Réka, Lengyel Judit
2001. május 13. - II. Körzeti Zenei Fesztivál Udvard; a következő
településekről jöttek fellépők: Bény, Érsekújvár, Szímő, Tardoskedd, stb.
2001. június 1. - gyermeknap az alapiskolában; 2 vezetőnk Salgó Andrea
és Dékány Andrea 80 nebuló szórakoztatására vállalkozott, mint kiderült
nagyon jól sikerült a próbálkozás
2001. június 15-16. - Körzeti akadályverseny - Szímő; Pénteken szentelték
fel a csapat csónakjait, majd vacsorára nom gulyást készítettek. Az esti
tábortűzre Rákóczi életéből adtunk elő néhány mozzanatot. Dicséretre
méltó nagyságú máglyát raktak erre az estére a szímői úk. Másnap egy
nagy portyán találtuk magunkat. A legizgalmasabb része az volt, amikor
Halász Peti kirakott minket a csónakból a csalánosba, mert állítólag nem
tudunk evezni. Ráadásul mezítláb voltunk. Ennek ellenére jól éreztük
magunkat és sok új barátot szereztünk.
2001. június 23. - körzeti kirándulás - Ópusztaszer; Ezen a napon az
Érsekújvári körzet vezetőivel megtekintettük az Ópusztaszeri emlékparkot.
Magyar történelmünk minden kockája megelevenedett előttünk. Megnéztük
a skanzent, a Feszty körképet, a gépparkot, az árvízkiállítást ...
2001. június 29. - nyárkezdő tábortűz a ministránsokkal a kálvária alatt
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<< Csapatfarsang, Hajdu Anikó,
Salgó Gabriella, Salgo Andrea,
Makata Ingrid, Lengyel Judit,
Dékány Andrea

>>

>>
Országos történelmi
vetélkedő - Ipolyság
Salgó Gabriella,
Nagy Ivett, Lengyel
Judit, Cifra Katalin,
Salgo Andrea

A környező falvak polgármesterei egy
csónakban eveznek - Szímő

<< Visegrádi csapatkirándulás
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2001. június 30. - Visegrádi csapatkirándulás; Első megállónk az
Esztergomi bazilika volt. Ezután folytattuk az utunkat Visegrádra. Itt
kipróbáltuk a bobpályát és megnéztük a várat is. Sok érdekes kivégzőeszközt
is megtekinthettünk. Néhányan közülünk ki is próbálták. Volt alkalmunk
íjászatra is. Ezután fölfedeztünk egy erdei játszóparkot, ahol a mászókákon
kívül sok állat is volt. Hazafelejövet még megálltunk egy lovasparkban, ahol
mindegyik lovat külön bemutattak nekünk. Nagyon jó hangulatú, kellemes
nyáreleji kirándulás volt.
2001. július 7. - az első cserkészesküvő csapatunkban; Balaskó Blanka
és Németh Attila keltek egybe ezen a napon; megadtuk a módját az
esküvőnek, volt ének, rizs- és virágsziromszórás is
2001. július 21-31. - 4. sz. KCS-ŐV, Ipolynyék; Salgó Gabcsi és Hodek
Zoltán vettek részt
2001. augusztus 3-13. - Nagy indiántábor - Drénó; sokak szerint az
eddigi legjobb csapattábor volt a bényi és a palásti csapattal
2001. augusztus 10-21. - biciklitúra Palást - Prága - Bécs - Pozsony Budapest - Udvard; városnézéssel, Hungaroringgel és Szent István-napi
körmenettel egybekötött túra; résztvevők: Hodek Zoltán, Farkas Zsolt,
Korcsok Károly; társutazók: Svajda Gábor, Farkas Tamás
2001. augusztus 25. - szeptember 1. - kiscserkésztanyázás Kovácspatak;
Kovácspatak völgyében a Javor házikóban szálltunk meg; a környezet
lenyűgözően szép volt; a hegyek, a Duna ... sokat jártunk a strandra,
portyára, meseerdőbe, de eközben sokat kézügyeskedtünk is
2001. szeptember 12. - játszóház a kultúrházban, a csapat legügyesebb
lányvezetői kézügyességi foglalkozásokat vezettek le az alapiskola
diákjainak
2001. szeptember 14. - képkiállítás “Róma 2000” címmel Udvardon az
alapiskolában
2001. szeptember 15. - II. Gulyásfőző verseny
2001. szeptember 16. - kálváriabúcsú, keresztút, szentmise
2001. szeptember 20. - toborzás az alapiskolában
2001. szeptember 22. - képkiállítás “Róma 2000” címmel Besenyőn a
kultúrházban
2001. október 27. - temető, ill. elhagyott sírok takarítása
2001. november 16-18. - körzeti ŐV-TK Tardoskedd
2001. december 8. - próbáztatás és Mikulásünnepély
2001. december 21. - csapatkarácsony; fogadalmat tettek: Broskovics
Szilvia, Krivanek Szabina, Molnár Alexandra, Vanya Kinga
2001. december 22. - a Betlehemi láng fogadása és széthordása
2001. december 28. - január 1. - Taize találkozó Budapest; szép
számban, a csapatból 8-an, a faluból összesen 15-en vettünk részt

2002
2002. február 2. - Palócia végvárának II. cserkészbálja Palást
2002. február 4. - szentségimádás volt templomunkban; a délutáni
imaórán cserkészeink nagy létszámban vettek részt
2002. február 23. - CSEMADOK - estre került sor a helyi kultúrházban, mi is
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<< Balaskó Blanka és Németh Attila
esküvője

Nagy indiántábor - Drénó

>>

>>

Tasunka Witko és Dakota >>

Kiscserkésztanyázás - Kovácspatak

<< II. Gulyásfőző verseny, a palásti csapat
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nagyban hozzájárultunk az est vidám hangulatához. Gazdag kultúrműsorral
(tábortűzi jelenetekkel, cserkésznótákkal, játékokkal) szórakoztattuk a
közönséget.
2002. február 24. - a keresztúti ájtatosságot csapatunk cserkészei
végezték
2002. február 28. - március 2. - a Titon Lakota Szicsanzsu törzs őrsi
kirándulása Paláston
2002. március 15. - ismét megemlékeztünk a Szabadsádharcra
2002. március 30. - őrségállás a szent sírnál nagyszombaton
2002. április 6. - történelmi vetélkedő Érsekújvár; résztvevők: Sandi,
Gabcsi, Reni, Ingi, Anikó, Réka, Viki
2002. április 17-19. - rovertalálkozó Ghymes; Salgó Andrea és Salgó
Gabriella vettek részt
2002. április 20. - kézügyességi nap; sókerámia, gipsz-kézlenyomat,
makramé, stb. volt a terítéken
2002. május 3-5. - a Dörgöncs őrs kirándulása Paláston; Ezalatt a pár
nap alatt rengeteget kirándultunk. Bejártuk Palást és környéke összes
nevezetességét. A kőlyuktól kezdve a drénói barlangokig. Jól el is fáradtunk,
hazafelé még megálltunk Szalatnyán egy kis ásványvízért. A poénokról,
sztorikról, piócaszedésről és mosdótörésről kérdezzétek a úkat, biztosan
van mit mesélniük.
2002. május 8. - a régi hagyományt megőrizve Anyák napi köszöntővel
leptük meg az anyukákat. Cukrászolimpiát rendeztek a csapat őrseinek.
Műveiket 6 tagú szülői zsűri (1 apukával kiegészülve) értékelte. A siker
nem maradt el, minden őrs emlékérmet és egy óriási csatakiáltást kapott
jutalmul. Nagy elismerés volt számukra, hogy az összes nomság elfogyott.
Végezetül közös játékra került sor, majd ismertető hangzott el a nyári
csapatprogramokról.
2002. május 10-11. - kiscserkésztanyázás Udvardon (Mátyás király
udvarában)
2002. május 11. - anyák napi köszöntő a templomban az alapiskolásokkal
együtt
2002. május 26. - III. Körzeti Zenei Fesztivál - Udvard; Közel 40
cserkész vett részt a zenei délutánon a járás cserkészcsapataiból. A fellépők
Bényből, Kürtről, Tardoskeddről, Érsekújvárból, Nagykérről érkeztek és
természetesen fellépett a vendéglátó csapat is. Több kategóriába lehetett
benevezni, mint például népdal - cserkészdal, komolyzene, modern egyházi
zene, magyar könnyűzene. Elhangzottak szóló és csoportos műsorszámok
is, valamint zongora, gitár és furulya dallamok.
2002. június 29. - indul a nyár - próbáztatás az erdőben
2002. június 30. - hálaadó tanévzáró szentmise a KIK- kel együtt
2002. július 4-13. - lengyelországi biciklitúra; Udvard - Trencsén Jablounkovo - Zabrze - Auschwitz - Krakkó - Zsolna - Udvard; Farkas Zsolt,
Hodek Zoltán részvételével
2002. július 6. - kürti biciklitúra; Nagy Ivett, Cifra Katalin, Salgó Gabriella,
Svajda Gábor, Hodek Anita; kötélhúzásban és páros futásban is 1. helyet
értünk el
2002. augusztus 2-5. - kiscserkésztanyázás - Szalka; a Nyíl, Rózsa és a
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Kézügyességi nap - makraméfonás >>
Makata Renáta, Lengyel Judit, Salgo
Viktória, Makata Ingrid

<< Palócia Végvárának II. cserkészbálja
Balogh Andrea (Bandy), Dékány Andrea
(Dandy), Salgo Andrea (Sandy), Hodek
Anita (Ani), Salgó Gabriella (Gabcsi)

Anyák napi nomságok - cukrászolimpia >>

<< Kiscserkésztanyázás Mátyás király
udvarában

Rezervátumi indiántábor - Palást >>
Farkas Zsolt

<< Rezervátumi indiántábor, a Hopik
törzse
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Piros Talpak Mozgásban őrs részvételével
2002. augusztus 10. - a palásti csata napja
2002. augusztus 11-21. - rezervátumi indiántábor, indiánolimpia Paláston
a palásti és bényi cserkészekkel
2002. augusztus 31. - III. Gulyásfőző verseny és falunap Udvard
2002. szeptember 15. - kálváriabúcsú
2002. október 5. - sportnap Dunaszerdahely; 1. helyen végeztünk
kötélhúzásban, 2. helyen futásban és váltófutásban, 3. helyen futásban és
váltófutásban
2002. október 13. - Tábori Maxim költő látogatása csapatunkban
Floridából
2002. november 23. - őrsi portya a Nyíl és Rózsa őrs részére az erdőben
2002. november 29. - december 1. - lelkigyakorlat Nagymegyer; Hodek
Anita és Zoltán részvételével
2002. december 5. - Mikulásjárás, Nyíl, Rózsa és a Csipet-csapat őrs
részére
2002. december 21. - karácsonyfa-állítás a templomban, délután
ígérettétel és csapatkarácsony, egymás megajándékozásával
2002. december 23. - Betlehemi láng fogadása és továbbítása több mint
100 családhoz
2002. december 27. - január 2. - Taize találkozó Párizs; csapatunkat
Hodek Anita képviselte
2002. december 31. - Szilveszteri buli a komáromi cserkészekkel
Komáromban, csapatunkból 3-an jelentek meg

2003
2003. február 8. - Palócia végvárának 3. cserkészbálja, eddig soha nem
látott részvétellel és színvonallal
2003. február 27 - március 2. - őv tk - Palást, Salgo Andrea, Cifra
Katalin, Nagy Ivett részvételével
2003. március 7-9. - jutalomkirándulás a nyári tábor két legaktívabb
őrsének Zsolnán
2003. március 15. - megemlékezés a Szabadságharcra
2003. március 19. - palacsintaparti a pozsonyi Főiskolás szent György
cserkészklubban
2003. március 23. - Kaszap István születésére emlékeztünk a
szentmisén
2003. április 11-12. - történelmi vetélkedő - Kassa
2003. május 10. - csapatunk megalalapításának 10. éfordulójára
emlékeztünk, kopjafát állítottunk ennek emlékére, megjelent a tíz évet
összefoglaló almanach, új zászlót szenteltünk és mindenki magára ölthette
az első csapatpólót
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<< III. Gulyásfőző verseny - a zsűri
kóstolgat

Csapatkarácsony és ígérettétel >>
Rózsa és Nyíl őrs

<< A betlehemi láng átvétele

Palócia Végvárának III. cserkészbálja >>

<< A Titon Lakota Szicsanzsu törzs Zsolnai kiruccanása
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Továbblépni az elkezdett úton
Valamikor 1991 júniusában Elek László atya
összehívott
néhány
atalt
a
plébániára.
Cserkészkönyveket mutatott, melyeket nagy izgalommal
lapozgattunk. Vajon mit rejtegetnek ezek az oldalak? A
lelkiatya felhívta a gyelmünket arra, hogy létezik egy
ifjúsági mozgalom, amely most bontogatja a szárnyait
és mindenekelőtt a valláserkölcs, a jellemnevelés
és az embertársi szolgálat az alapja, a magyarság
szellemében. Akkor tudtuk meg, hogy a cserkészetről
beszélt. Még azon a nyáron, mi négyen: Balaskó Blanka,
Csóka Regina, Fodor Erika és jómagam részt vettünk
életünk első cserkésztáborában Szilistyén. A táborból
hazatérve rengeteg élményre és tudásra tettünk szert. Akkor ugyan még
szokatlan volt a természetbeni élet, a sátorverés, a tábori körülmények.
Először hallottunk a tíz cserkésztörvényről, a csillagképekről, a csomókról,
a felejthetetlen népdalokról, portyáról. Ettől
kezdve
radikálisan
megváltozott az életem. Más szemmel néztem a világra, környezetemre.
Fantasztikus lelkesedéssel kezdtük meg a
munkát. Saját erőnkből,
szinte a semmiből, szülői segítséggel, tizenévesen. Elindítottuk az őrsi
foglalkozásokat és 1993. május 8-án ünnepélyes keretek között tizenöt
cserkésszel megalakult a 28. számú Kaszap István Cserkészcsapat
Udvardon. Akkor tapasztaltam, hogy ez egy különleges és sokrétű
mozgalom, melyben elsősorban a személyiségem formálom, közösségben
vagyok és szolgálatot vállalok az ifjúság érdekében. Mindezt önfeláldozóan,
játszva, de mégis óriási felelőséggel a szabadidő hasznos kitöltésével.
A cserkészethez kell egyfajta lelkesedés, elhivatottság, hiszen ez egy
életforma. Ezt nem lehet “erőltetve” csinálni. Úgy érzem, rengeteget
köszönhetek a mozgalomnak. Megtanultam közösségben, közösségért
élni, közösséget építeni és vezetni. Ezeket mind kicsiben, nem sejtve,
hogy majd egyszer szükségem lesz alkalmazni, hasznosítani tudásomat.
A cserkészet az életre hív és nevel mind a mai napig. A mi munkánk
egy porszem a világban, de mégis értékes, kreatív, sokoldalú és felemelő.
Tíz év nem hosszú idő, de talán valamit mi is fel tudunk mutatni. A
portyák, rohampályák, akadályversenyek, tanyázások, táborok, vetélkedők,
biciklitúrák stb. mind magukért beszélnek. Az életreszóló élmények és
barátságok, felejthetetlen kirándulások, nótázások, vidám tábortüzek,
meghitt kézfogások.
A csapatkrónika, fényképalbum és az újonnan készült honlap mind
bizonyítéka a cserkésztevékenységünknek. Ezeket fellapozva örömmel
gondolok vissza a tíz évre. Jó eredménynek tartom, hogy munkánk nem
volt hiábavaló, új vezetőkkel és kiscserkészekkel gyarapodott és gyarapodik
a csapatunk.
Az út nem volt könnyű, voltak kudarcok és akadályok.
Meggyőződésem, hogy a szépből, a jóból sokkal több a maradandó
és ez a lényeg! Itt vagyunk negyvenheten, egy csapatban, jóban és
rosszban. Teleki Pál szavaival élve: “Mindenkinek a maga helyén vannak
kötelességei, és bármilyen kicsinyek legyenek azok, fontos, hogy jól
végezzük azokat.” Én is úgy érzem, hogy ott a helyünk a világban. Fontos,
hogy a cserkészeszmény szellemében tovább vigyük (vigyék) azt, amit már
elértünk és bizonyítottunk. Nagyon kár, hogy nem mondhatom el magamról,
26

hogy voltam kiscserkész. Bízom benne, hogy a mai kiscserkészek, ha
egyszer felnőnek, becsülettel és igaz szívvel, bátor lelkülettel megőrzik
magyarságukat, cserkészmivoltunkat, Kaszap István példáját követve.
Hálával és tisztelettel mondok köszönetet mindazoknak, akik idáig
elkísértek és segítettek, ha kopogtunk, ajtót nyitottak és lehetőségeik
szerint támogatták csapatunkat.
Magunkévá téve Lord Baden - Powell, a cserkészet megalapítójának
gondolatát próbálunk tovább haladni az elkezdett úton:
“Tegyetek másokat boldoggá, és ti magatok is boldogok lesztek.”
Hodek Anita, csapatparancsnok

Ahogyan a cserkészet formál
Amikor 1991-ben az életem cserkészvágányokra
került, még nem sejtettem hogy merre visznek és mi
mindennel, ki mindenkivel találkozom. Mindenképpen
egy különös időszak kezdődött el számomra, melynek
eddig nagyon sokat köszönhetek.
A cserkészet értelmet adott az életemnek, ifjúságomat
tartalmassá
és
hasznosabbá
tette,
jobban
megismerhettem önmagamat és másokat, sok barátot
szereztem idehaza és más országokban is. Nagyon jó,
hogy én is kaptam lehetőséget alkotni, megvalósítani
ötleteimet és mindezt egy közösségen belül, amely a
mai napig is nagyon aktívan tevékenykedik és látható
módon élénkíti az udvardi ifjúság sorsát. Az évről-évre szerzett tapasztalatok
a csapatban megerősítették bennem, hogy ami itt játékosan, kicsiben
történik, azt később majd nagyban az önálló életben nagyon jól
hasznosítani lehet. Gondolok itt arra, mennyi mindent kell gyelembe
venni akár egy rendezvény előkészítésénél, vagy éppen a cserkésztábor
szervezésénél és lebonyolításánál. Ez mind alkalmat ad gyakorolni a
közös munkamegosztást, alkalmazkodást, lemondást, áldozatvállalást a
cserkésztörvények szellemében. Mindezért jutalom a sok szép élmény,
öröm, lelki tökéletesedés, és még erősebb elszántság tenni valamit
másokért.
A csapat tíz év alatt nagyon sokat fejlődött. Nagyon örülök annak,
hogy olyan cserkészeket nevelt, akik szívükön viselik sorsát és mindent
megtesznek azért, hogy a cserkészek jó kedvvel és lelkesedve vegyenek
részt a munkában, jó példaképek legyenek a környezetük számára - mint jó
keresztények és aktív polgárok, főképpen az ifjúság, de a többiek körében
is. Hálával gondolok vissza mindazokra, akik kezdettől fogva segítették
a csapat sorsát bármilyen módon, nélkülük sokkal nehezebb vagy talán
lehetetlen lett volna megvalósítani azt, amiről a krónika és a csapat
weboldala mindmáig tanúskodik.
Kívánom, hogy a csapat minden tagja Kaszap István szellemében
keresse az életcélját és merjen hozzá fordulni a megpróbáltatások idejében.
Továbbra is legyünk hűek a cserkészéletformához, bárhol is legyünk, mert
cserkésznek lenni hivatás, mely jó és élvezetes!
Némethné Balaskó Blanka, volt csapatparancsnok
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Egy ifjúsági szervezet újjászületése Isten kegyelméből
Nem is emlékszem már pontosan a kezdetekre.
Több, mint egy évtizeddel ezelőtt új lehetőségek
nyíltak meg a közösségi élet szervezésében. Számtalan
“újszülött” szervezet jött létre, és adott volt a
régi, de mégsem idejétmúlt szervezetek megújítása,
felelevenítése. Így aztán nem meglepő, hogy Udvardon
- ahol már a II. világháború előtt is eredményesen
működő cserkészcsapat volt - alkalom adódott arra,
hogy feléledjen a cserkésztevékenység; természetesen
most már teljesen új, atal gárdával.
Az első teendő az érdeklődők megszólítása volt. Ha
jól emlékszem ez megtörtént úgy a templomi hirdetések által, mind az
iskolában való toborzás által. Miután már rendelkezésre álltak az érdeklődők,
elkezdődhetett a csapat megszervezése. Ehhez azonban szükséges volt
egypár jövendő vezető szorgoskodása és úgyszintén az öregcserkészek
segítő tanácsa. A kezdeti nehézségek leküzdése után megszületett a
cserkészcsapat. Kaszap Istvánról, a atalon meghalt teológusról lett
elnevezve.
1993-ban történt meg az az ünnepélyes pillanat, amikor egy
szentmise keretében - az ősi Szent Márton halmon, a mai Kálvárián több atal ú és leány letette a cserkészfogadalmat. Ezután megkezdődött
a serény munka a csapatban. Sok-sok foglalatosság tette érdekessé a
gyerekek és atalok tevékenységét. Figyelemmel kísérték az egyházi év
eseményeit, s az elmúlt tíz év alatt nagyon sok alkalommal részt vállaltak
a templomi szertartások gazdagításában úgy énekkel, mint más aktív
tevékenység kifejtésével. Az Udvardon eltöltött évek alatt megtapasztaltam,
hogy milyen nagy lelkesedéssel készülődtek pl. a nyári táborozásra, a
betlehemi láng széthordására a karácsonyi ünnepek előtt; saját maguk
és szüleik számára készített játékos vetélkedők megvalósítására vagy a
tavaszi esti tábortűz melletti program elkészítésére stb.
Úgy vélem, hogy egy eredményekben és élményekben igen gazdag
évtized áll az udvardi cserkészek mögött. Ezáltal nem csupán ők maguk
gazdagodtak, hanem maga a nagyközség is, hiszen a cserkészcsapat egy
jelentős színfolt a falu életében. Mint a község volt plébánosa nagyon sok
új érdeklődőt kívánok a csapatnak, hogy tudják mindig feltölteni azt az
űrt, melyet egy-egy atal “kiöregedése” jelent a csapat számára. Kívánom
az öregcserkészeknek, hogy mindig öröm töltse el szívüket, ha meghívják
őket a régi emlékek felelevenítésére. A cserkészek szüleinek kívánom, hogy
örüljenek gyermekük döntésének, és lehetőségük szerint segítsék őket
buzdító szóval a cserkészetben való kitartásra.
Élményekben és eredményekben gazdag további évtizedeket
kívánok az udvardi cserkészeknek a csapat fennállásának 10. évfordulója
alkalmából!
Elek László, volt udvardi lelkipásztor
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„Én e hunyász korban a harc hőseit zengem,
forró, bús szívemet sírjukra kell tennem,
s ki kell kiáltanom gyáva, vak világba:
Magyar harc hősei nem haltak hiába!”
(Kossányi József: Késői bárd éneke)

Nem csillogni - szolgálni akartak...
Megbecsülni
múltunkat,
hagyományainkat,
ünnepelni kiemelkedő évfordulóinkat - erkölcsi
kötelességünk.
A jövőtervezés, a féltés gondolatával jött létre
tíz évvel ezelőtt a 28-as számú Kaszap István
Cserkészcsapat, hogy egybegyűjtse az elkötelezetteket
és iránytűként jelezze a követendőt, megőrizze a
fenntarthatót. Mert hiányzott az erkölcsi támaszt nyújtó
ifjúsági szervezet, mert hiányzott a szabad gondolat
és a szabad építő tettek szervezeti hasznosításának
lehetősége, de találtatott négy - álmokat bátran valóra
váltó - merész atal. Álmaikat fundamentumra kellett építeni, nehogy
futóhomokként széjjelszórják azokat a mindennapok szorító nehézségei.
Kézfogásra, hívó szóra volt szükség, amit egy szabad légkörben megtettek
azok, akik vállalni merték a vezetést. És mentek, akik szomjaztak a
közösségi tettekre, mentek a szolgálat és szolgálni akarás legtisztább
gondolatával.
Tíz év telt el azóta. Ha kézbevesszük e tíz év történéseinek
írott változatát, megállunk. Megállunk és elgondolkodunk a megtett útról,
átfutunk gondolatban a sikereken, elmerengünk a kudarcokon, küzdelmeken
és sok-sok emlék villan fel: a megszorított kezek melege, a fénylő
szemek öröme, a torkot szorító felszabadult örömkiáltások orkánja, a
fül fonográfjában visszacsengő, tiszta forrásból merített közös énekszó,
az egymást erősítő és megtartó biztató szavak. Gondolatok, a szellem
építőkövei, melyek a gerincben lerakódva vigyáznak a tartásra.
Az ember eltöpreng ennyi munka láttán. Tíz kemény, meghatározó
és megalapozó, ugyanakkor élményekben gazdag év van cserkészcsapatunk
mögött. Már van mire emlékezni, van mihez nyúlni szellemi munícióért, van
miből erőt meríteni a megmaradáshoz, de leginkább a növekedéshez.
Nyomokat véstetek, hagytatok magatok után - kedves “Négyek” hogy az utánatok következők követni tudjanak, hogy tetteitek tanulságul
szolgáljanak: amikor cselekedni kellet, megtettétek; amikor óvni és építeni
kellett, megcselekedtétek.
A megtett tíz év alkalmat ad az ünneplésre, a zászlóvivők, a
mindig helytállók ünneplésére, az újraindítókra való emlékezésre. Ünnepelni
kell a hittel és hűséggel élőket, a mindig EMBERT. Ünnepelni azokat,
akik a semmiből intézményt teremtettek, azt tartalommal töltötték meg
és a szolgálni akarás nemes elkötelezettségével kitartottak munkában,
közösség iránti felelősségben, az anyanyelv és a hit iránti erős és megtartó
hűségben.
29

Az elmúlt tíz év az elvégzett munkáról szól és olyan emberekről szól,
akik nemzetben, jövőben gondolkodtak, akik nem csillogni, de szolgálni
akartak. Ennyit tudtak - tudtunk megcselekedni. Talán ami mögöttünk van
- nem is kevés.
Engem jó érzéssel tölt el az a tudat, hogy a cserkészcsapat
megalakulásánál ott lehettem, hogy segítgettem annak az alapnak lerakását,
melyet álmaitok alá építettünk. Azt is örömmel tettem.
A jövő nevében köszönöm nektek a bátor kiállást, az
együttgondolkodást, a tetteket a nemes cselekvést, amit értékeink
megóvása, gyarapítása és újraalakítása érdekében tettetek. Köszönöm, hogy
az emlékműsorok, évfordulók és megemlékezések alkalmával polgármesteri
éveim alatt mindig büszke lehettem rátok.
Az elkövetkező tíz években munkátokhoz kívánok erőt, egészséget,
sok-sok értelmesen csillogó gyermekszemet.
Ez a tíz év derék dolog, “férmunka” volt.

Száraz József
Nyitra megyei képviselő

Közös szándékkal és meggyőződéssel
Az iskolánk célja, hogy olyan ifjakat neveljen a diákjaiból, akik
megvalósítják önmagukat és megtalálják helyüket az életben. Büszkeség
tölt el a cserkészek láttán és bizonyosság, hogy a jó mag jó földbe hullott.
Nagyrészt egykori és jelenlegi diákjaink ők, akik szomjaznak a közösségi
tettekre és példaként szolgálnak a jóra, a szépre, a követendőre.
Iskola és cserkészszövetség, egymásra utalt és egymás erősítésére
hivatott partnerek vagyunk. Származásunk és hitünk a magyar nemzetiségi
közösséghez köt minket, amelynek létéért és jövőjéért mindnyájan
felelősek vagyunk. A cserkészekben értékeink és hagyománykincsünk
átvevőit és továbbéltetőit látjuk. Ebben a közös elvhűségben - hitünk és
hovatartozásunk megvallásával - edződünk és válunk eggyé.
Ma a cserkészeket ünnepeljük, a hittel és hűséggel élőket. Ünnepeljük
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azokat, akik 10 évvel ezelőtt a semmiből intézményt teremtettek,
tartalommal töltötték meg, aztán pedig nemes elkötelezettséggel kitartottak
a munkában, nemzetiségi közösség iránti felelősségben, az anyanyelv
hűségében. Emlékek villannak fel: a megszorított kezek melege, a szemek
öröme, a tiszta forrásból merített közös énekszó, az egymást erősítő és
megtartó mondatok.
Kedves cserkészek! Az ünneptől testileg - lelkileg felfrissülve
merítsetek erőt a mindennapokra. Hiszem, hogy közös szándékkal és
meggyőződéssel csodákra vagytok képesek. A következő tízévekre kívánjuk
a remények gazdagságát és a valóra vált tervek sokaságát.
Glucharovné Pathó Rozália
az Udvardi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója

1991-ben négy bátor kislány Balaskó Blanka, Hodek
Anita, Csóka Regina és Fodor Erika a helyi plébános
úr, Elek László javaslatára cserkészképzésen vett
részt a szilistyei őrsvezető táborban. Nemsokára, azaz
1993.május 8-án megalakult az Udvardi Cserkészcsapat.
Újra felélesztették a „tüzet”, melyet a totalitás kezdetén oltottak el a Magyar Cserkészúk Szövetségének
a Magyar Úttörők Szövetségébe való beolvasztásával.
Kaszap István nevének felvétele még inkább emelte
az udvardi cserkészek méltóságát, tekintélyét, hiszen a
sírján ma is található friss virág jelzi, hogy a cserkészek példaképévé vált
és reményteljesen folyik a boldoggá avatási eljárása Rómában.
Nagyon büszkék lehetünk cserkészeinkre, akik az eltelt tíz esztendő
alatt aktív munkájukkal példaértékű cserkészcsapattá erősödtek. Miközben
folyamatosan haladtak a cserkészismeretek elsajátításával, a jelöltek
kiválasztásánál mindig ügyeltek a gyerekek lelki fejlődésére is. Nem hittant tanítanak, de becsületes, gondolkodó, a cserkésztörvények szerint élő
tagokat nevelnek.
“Amilyen a hited, olyan az erkölcsöd” jelmondat szellemében
tanítják és nevelik még ma is a cserkésznövendékeiket. Ehhez az ifjúság
formáló kiváló munkájukhoz adjon nekik az Isten jó erőt, egészséget és
kitartást!
Kálazi József, polgármester
31

Emlékezéseim a boldog cserkészéveimre
Már tizenhárom éves koromban cserkészfogadalmat
tettem - több kiscserkésszel - akik néhányan idősebbek
voltak nálam.
Én már előbb is jártam cserkész-összejövetelre - a
véremmel. Ő rég cserkész volt, így elvitt a gyűlésekre.
Én büszke voltam rá, mert az egyenruháján tyegett
a “Pro-libertate” jelvény. Ezt azok a cserkészek kapták
akik a volt Csehszlovákia idején “magyar cserkészek”
voltak. Ezek után az ifjú korom legboldogabb éveit
éltem a cserkésztestvéreimmel.
Amikor a mai atal cserkészekkel találkozom, most
is gyakran visszaemlékszem a régkori kirándulásokra a játékkal tarkított cserkészgyűlések most is szép emlékek életemben.
Nagyon tetszettek a természetben tartott gyűléseink az udvardi
erdőben, ahol a nyomolvasással, a madarak életével, dalokkal és az erdő
virágaival ismerkedtünk. A baromlaki kiránduláson - vasárnap mise után ahol szalonnasütéssel vígan ebédelt a csapat. Utána átmentünk Besenyőre,
közben különböző játékokkal múlattuk az időt. Érdekességként emlékszem,
senki sem panaszkodott fáradtságra. A szép cserkészénekek elfeledtették.
1943 tavaszán őrsvezetői tanfolyamon voltunk hárman Udvardról
Vancsó Sándor cserkészvezetővel Gáván. Ezekről kapott irataim
megmaradtak és féltve őrzöm. 1943 nyarán még egy szép táborozáson
voltunk a kürti cserkészekkel Lóton.
Én akkor már a Pacsirta őrs segédőrsvezetője voltam. Talán ez az év
volt a cserkészévek vége. Jött a háború szele. Sok idősebb cserkészt elvittek
leventének vagy katonának. Így aztán ritkábban jöttünk össze. 1944-ben
már háborús hangulat volt. Akik itthon voltak, kirendelték bunkerok és
lövészárkok ásására. Aztán 1945-ben már nem is volt összejövetelünk.
Háború után ismét Csehszlovákiához tartoztunk. Minden magyar szervezetet
betiltottak - a magyar iskolákat is. A háború befejezése után még néha
titokban összejöttünk a Vancsóéknál.
Aztán jöttek a kitelepítések Csehországba, Magyarországra. Sok
szlovákot betelepítettek a helyére. Így aztán teljesen megszűnt az Úrangyala
269. sz. cserkészcsapat.
Az újraéledést már ti tudjátok - hiszen már a 10. évet ünnepeljük.
Tiszta szívből kívánom, hogy ez a szám sokszor megismétlődjön.
Én az újvári öregcserkészek klubjához szegődtem. Udvardon nem
volt elég öregcserkész, hogy ezt megtegyük. Persze nem távolodtam el az
udvardi cserkészektől hiszen minden “cserkészakcióba” aktívan besegítek.
Talán ennyi volt. Szép volt. Annak ellenére, hogy sok rosszat is
átvészeltünk. Végezetül: Kívánom a Jóisten áldását és bölcsességét a
további cserkészifjúság életére.
“Jó munkát!”
Salgó József, öregcserkész
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Gondolatok a cserkészetről
Salgó Katalin vagyok, két cserkészlány édesanyja.
Azelőtt a cserkészetről nemigen volt fogalmam, ugyanis nehéz volt
elképzelnem egy szervezetet, ill. tevékenységet, ahol a gyerekek valóban
önként és őszinte lelkesedéssel dolgoznak.
Bizonyára az a varázsszó, hogy “nem kötelező”, így aztán aki
cserkész, az szívvel- lélekkel az. Figyelem őket, ahogy járnak “őrsire”,
ahogy végzik “feladataikat”, ahogy tervezik a kirándulásokat, táborokat.
Utazás előtt teljesen önállóan csomagolnak, tudják mit és mennyit vigyenek
magukkal. A táborok után aztán fáradtan de annál nagyobb lelkesedéssel
meséltek a semmihez sem hasonlítható “tábori hangulatról”. Barátságok
kötődnek és számomra az a legcsodálatosabb, hogy mennyire szeretetteljes
kapcsolat van közöttük kortól függetlenül.
Örülök annak, hogy szabadidejüket ilyen tartalmasan töltik, hogy
mennyi szépet és jót tanulnak és végül, de nem utolsósorban a magyarság
és hagyományápolással.
Salgó Katalin, cserkészanyuka

Az út, amit választottam
A tízéves évforduló kapcsán engem, mint csapatunk
egyik aktív cserkészét egyre többet foglalkoztat a
gondolat: Hogyan és miért is lettem, vagyok cserkész?
Mit adott nekem a cserkészet? 1993-ban indultam el több
társammal a cserkészet ösvényén. Őrsvezetőnk Hodek
Anita szeretettel, odagyeléssel, játszva tanítgatott
és nemcsak a próbáztatásra készített fel, hanem
öntudatos emberekké nevelt, hogy ne csak látszólagos
egyenruhába bújtatott cserkészek legyünk, hanem
büszke atalok, akik egy szent cél érdekében viselik
az egyenruhát. Mi, akkori cserkészjelöltek a becsületre,
a kötelességteljesítésre és a tisztelettudásra tettünk fogadalmat. Ehhez
nagyban hozzájárult vallási neveltetésünk is. Az évek folyamán a lelkes
kiscserkészekből felelősséget vállaló cserkészvezető vált, olyannyira,
hogy a segédőrsvezető-, majd őrsvezetőképzések után saját őrsöt
vállaltam. Cserkésztudásomat, tapasztalataimat az őrsi összejöveteleken
próbálom átadni a cserkészetet szívvel, lélekkel vállaló cserkészlányaimnak.
Felbecsülhetetlen számomra az őrsi foglalkozásokon meggyelni azokat a
változásokat, amelyeket a fáradtság, a munka, a játék, az öröm idéz
fel bennünk. Az emberi lélek elemeit, a magamét és cserkészlányaimét
is, így tanulom megismerni. Az emberekkel való bánni tudásnak és a
vezetésnek igen kitűnő iskolája ez. Talán életem első sikereit ebben
az időben éltem meg. Olyan kincsek ezek, melyekért a csapatnak
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egész életemben hálás leszek. Cserkészéletünk felejthetetlen élményei
a portyák, akadályversenyek, tanyázások és táborozások. Mi cserkészek
bátran valljuk, hogy feltétlenül tudni kell egy szál gyufával tüzet
gyújtani, tűzhelyet készíteni, sátrat verni, főzni és elsősegélyt nyújtani.
A kemény fekvőhelyekhez is hozzá kell szokni, sártól, hidegtől nem kell
félni, tájékozódásban, számháborúban, métában, rajzban, történelemben,
énekben egyaránt otthon kell lenni, és főképpen pedig magunkat
elfogadtatni és megszerettetni. A cserkészet azon felül, hogy élményekben
gazdag éveket nyújtott számomra, egyben elmélyítette történelmi
ismereteimet, magyarságtudatomat, vallási meggyőződésemet és nemzeti
hovatartozásomat. Olyan tiszta erkölcsöt, emberi tartást, szeretet,
felelősségtudatot nevelt belém, mely egyetemi éveim és egész életem
során elkísér.
Dékány Andrea, őrsvezető

Miért jó a cserkészgyűlés?
A cserkészgyűlés azért jó, mert nagyon sokat
játszunk és nagyon sokat járunk ki a természetbe,
ahol többek között megtanulhatjuk például az
életbenmaradás különböző hasznos módjait szélsőséges
körülmények között is. Sokat tanyázunk. Ha nagyobb
cserkészek leszünk, majd elmehetünk különféle
táborokba is. Már elég régen voltunk tanyázni. Izgatottan
várjuk a következő tanyázást és a bátorságpróbákat.
Nagyon szeretjük a cserkészgyűlést. Az a legjobb az
egészben, hogy az őrsvezetők mindig “kitalálnak”
valami jót! Nem is olyan régen voltunk egy négy napos
tanyázáson Szalkán. Sokat fürödtünk az Ipolyban. Nagyon jó volt! Nagyon
- nagyon jó a cserkész!!! “Vigyázz!!!”

Farkas Hajnalka, kiscserkész
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Egy barát szava
Hav - hav colapi waste!
A barátság szent kötelék, amivel két ember
gazdagítja egymást, tanítja, meghallgatja, megérti,
tanácsot kér és ad, megosztja a szépet és nehezet is ...
1991 nyarán az őv táborban Szilistyén ismerkedtem
meg először udvardiakkal (Hodek Anita, Balaskó
Blanka, ...) és a kapcsolat azóta is tart közöttünk. A
2000-es Nagytáborban került a két csapat Udvard Palást közelebb egymáshoz a métában (sajnos mint
vetélytársak). Aztán következett az I. Gulyásfőző
verseny Udvardon, majd 2001 nyarán közös táborban vettünk részt (Udvard
- Bény - Palást). A Nagy Indiántábor, amely óriási sikert aratott és nagy
fordulatot tett az udvardiak és palástiak körében. Sok új barátra leltünk. A
tavalyi közös nyári tábor és az újabb találkozások ezt a kapcsolatot még
szilárdabbá tették, sőt életre szóló barátságok is születtek.
Amikor Udvard felé járok mindig gyorsabban ver a szívem, hisz
úgy érzem, mintha haza érkeznék rokonaimhoz - testvéreimhez. Boldog
vagyok, mert néhány éve tartó barátságaim gyönyörűvé teszik életemet
és barátaim arca, szava, mosolya továbbítják felém Isten szeretetének
fényét.
Köszönöm a lehetőséget, hogy én is szólhattam Hozzátok a beszélő
papír segítségével. Munkátokhoz gratulálok, és kívánok sok sikert a
továbbiakban is és kérlek ne feledjétek: Mindig igyekezzünk jobbak lenni mert sohase vagyunk olyan jók, hogy jobbak ne lehetnénk!
A Nagy Szellem áldjon és óvjon Titeket:
Vadló, TA WI
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Teszt: Milyen cserkész vagy, esetleg milyen
cserkész válna belőled?
1. Van legkedveltebb
cserkészéneked?
a-van
b-nincs
c-ha az Eminem közéjük
sorolható, akkor igen
2. Van kedvenc
évszakod?
a-van
b-nincs rossz évszak
csak rosszul öltözött
cserkész
c-ha esik, az a baj; ha
süt, az a baj!
3. Mi jó a
cserkészetben?
a-a cserkészélet összes
rejtelme
b-”há hunnan tudjam!”
c-”kizárólag a táborok!”
4. Mi nem tetszik a
cserkészetben?
a- “naplóírás”
b-”túl meleg a
cserkészing!” c-”hogy
a táborba nem vihetünk
édességet!”
5. Le tudnál mondani
egy hónapig a TV-ről?
a-igen
b-nem
c-”mit kapnék cserébe?”
6. Mit tennél ha
melletted összeesne
egy ember?
a-”Felhívnám a
rendőrséget?”
b-”elfutnék!”
c-”én is összeesnék!”
7. Mit tennél ha 12
órára kivinnének az
erdőbe?
a-”aludnék”
b-”gyönyörködnék a
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tájban”
c-”megszámolnám a
medve fogait”

b-nem
c-”csak a zászlónak ne
essék bántódása”

8. Mikor varrtál
utoljára?
a-tegnap
b-”nem látom a lyukat a
tű végén”
c-kiesik a kezemből a tű

15. Még mindig
kismacival alszol?
a-nem
b-igen
c-“már Pikachuval!”

9. Szereted a 10
km-nél hosszabb
túrákat?
a-igen
b-nem
c-”én igen, de a
bakancsom nem!”
10. Szeretsz sportolni?
a-igen
b-nem
c-”csak akkor futok, ha
kergetnek!”
11. Hány csillagképet
tudnál felsorolni?
a-2-őt
b-1-et
c-”mindent, ha valaki
lehozná nekem őket”
12. Inkább leúszol 800
m-t, vagy letekersz
10km-t?
a-úszás
b-bicó
c-”rokkant vagyok, ne
sértegess!”
13. Mi a véleményed az
éjszakai portyáról?
a-”buli!”
b-”hagyjatok aludni!”
c-”Pampers nélkül el sem
megyek!”
14. Szívesen vállalsz
éjszakai őrséget?
a-igen

16. Inkább nézel 4
óra hosszat TV-t, vagy
hallgatsz 4 óra hosszat
rádiót?
a-”inkább elmegyek
őrsire!”
b-TV
c-rádió
17. Vannak
rémálmaid?
a-”már 10éve nem
alszom!”
b-igen
c-nincsenek
18. Kiugornál
ejtőernyővel egy
repülőből?
a-igen
b-nem
c-”ha csak az
életbiztosító előre zet!”
19. Tudod-e mit jelent:
“Hav-hav-cola waste?”
a-igen
b-nem
c-”ez roma nyelven van?”
20. Britney Spears,
Rómeó vérzik vagy
Zorán?
a-igen
b-nem
c-Jimmy a király!

Kiértékelés:
Az a= 3 pont, b= 1 pont, c= 2 pont. Add össze a pontokat. A kapott értéket
a köv. képletbe helyettesítsd be

ahol x - az összeadott pontok száma, y - születési éved, IQ - intelligencia
hányadosod, z - az eredmény. Most kerekítsd le a számot természetes
egész számra. Ha túl nagy szám jött ki, akkor biztosan valamit elrontottál.
Ha túl kicsi, akkor nyugodtan adj hozzá egy keveset. Ha nem tudnád
kiszámolni kérheted a számítógép vagy a közönség segítségét. Ha még így
sem megy, akkor számolj az eredeti pontokkal.
60-40 pont
Ennyi pontszámot el se lehet érni! Biztos csaltál! Számold össze újból! Ha
hasonló eredmény jön ki, akkor bizonyára mintacserkész vagy. Te még a
fagyit is bicskával eszed és este baltával alszol? Ha így van, ráadásul még
nyakkendőben is fürdesz, jelentkezz az új ügyvezető elnöki posztra!
39-20 pont
Abszolút átlagember vagy! Nem gondoltál arra, hogy kitörj a szürkeségből?
Vagy túl sok TV-t nézel? Inkább dobd ki az ablakon, menj el éjjeli portyára
vagy csináltass punk frizurát! A magyartanárom azt mondaná rád, hogy te
vagy a FET (felesleges ember típusa)...
19- -50 pont
Te cserkészek szégyene! Volt már rajtad egyenruha? Rontod a csapat
visszhangját (összhangját?!)! Azt hiszed, az iránytűvel is lehet telefonálni és
dühöngsz, ha nincs pezsgőfürdő vagy szauna a táborban? Tudsz egyáltalán
az emberekkel beszélgetni? Gyermekkorodban biztos csontot kötöttek a
nyakadba, hogy legalább a kutya játsszon veled? :::-)))

37

Névadónk rövid életútja
Kaszap István 1916. március 25-én született
Székesfehérvárott. Kisgyemekkora óta pap szeretett
volna lenni. Tanárai, iskolatársai szerény, jellemes,
vallásos ifjúnak ismerték. Az érettségin mint az
osztály egyik legjobb tanulója, színjeles bizonyítványt
nyert.
A cisztercita cserkészcsapatnak volt a tagja. Minden
munkából lelkiismeretesen kivette részét. A nyári
táborozásokon is részt vett. Később őrsvezető lett.
Kiváló tornász volt, és nagy testi erőre s ügyességre
tett szert. A székesfehérvári tankerület ifjúsági
bajnoka lett.
Már régóta szerette volna Istennek szentelni életét mint
szerzetespap. Szerzetbe lépése után súlyosan megbetegedett. Szótlanul
tűrte a fájdalmas kezeléseket. Orvosai csodálták lelkierejét és türelmét.
Szenvedéseit és betegségét Isten kezéből fogadta.
19 éves korában halt meg. Életének utolsó perceiben néhány soros
írásban így búcsúzott szüleitől: “Isten veletek! Odafönn találkozunk. Ne
sírjatok! Mennyei születésnap ez. A jó Isten áldjon meg benneteket!”

Csapatunk jelenlegi tagjainak névsora:
Andrejka Gábor
Balogh Andrea
Batalka Dominika
Belányi Eleonóra
Broskovics Szilvia
Cifra Katalin
Csermák Attila
Dékány Andrea
Dobrý Dávid
Farkas Zsolt
Farkas Hajnalka
Hajdu Anikó
Hajdu Erika
Hodek Anita
Hodek Zoltán
Karvai Patrik
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Kováč Anita
Kováč Bianka
Krivanek Nikoletta
Krivanek Szabina
Lengyel Judit
Maczkó Ferenc
Maczkó Erika
Makata Renáta
Makata Ingrid
Molnár Dávid
Molnár Zoltán
Molnár Alexandra
Nagy Ivett
Németh Blanka
Péter Renáta
Porubszky Katalin

Salgo Andrea
Salgó Gabriella
Salgó Viktória
Salgó Zoltán
Svajda Gábor
Szlávik Dorottya
Szmatana Patrícia
Timoránska Gabriella
Trnka Szimona
Trnka Denis
Vadkerti Péter
Vanya Kinga
Vicena József
Vida Réka
Zsapka Krisztina

A tízéves évforduló alkalmából emlékérmet kaptak:
1. Vitéz László, az SZMCS ügyvezető elnöke
2. Ing. Török András, Körzeti Cserkésztanács elnöke
3. Csáky Pál, a Szlovák Kormány miniszterelnök-helyettese
4. Mgr. Elek László, volt udvardi iskolaesperes-plébános
5. Dr. Beer Miklós, esztergomi segédpüspök
6. Száraz József, volt polgármester
7. Kusy Károly, alpolgármester
8. Ing. Németh Blanka, volt csapatparancsnok
9. Salgó József, öregcserkész
10. Glucharovné Pathó Rozália, az Udvardi Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola igazgatója
11. Hodek Anita, csapatparancsnok
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Támogatóink:
Udvard község önkormányzata
Udvardi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Érsekújvár és Vidéke Castrum Novum Célalap
Száraz József
Ing. Farkas Tibor
Ing. Zsapka Attila
Ing. Kóta Róbert
Ing. Stanislav Becík
Benkó Lajos
Hodek család
Salgó család
Vadkerti János
Ing. Maczkó Ferenc
Dr. Ing. Szénássy Árpád, KT Könyv- és Lapkiadó, Komárom
Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma
Ezúton fejezzük ki köszönetünket az anyagi és erkölcsi támogatásokért,
nem utolsó sorban a cserkészszülőknek, nagyszülőknek,valamint
mindazoknak, akik munkájukkal segítettek.

Kiadta a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 28. számú
Kaszap István Cserkészcsapata, Udvard
KT Könyv- és Lapkiadó, Komárom
Összeállította: Hodek Zoltán - Zolti
www.udvardicserkesz.sk, www.cserkesz.host.sk
számlaszám: 240783593/0900
telefon: +421-(0)-907 - 723 185
© 2003

40

