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Skauting 
"Skauting je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené 

všetkým bez rozdielu pôvodu, rasy alebo vyznania, v zhode s cieľom, princípmi a 

metódou vytvorenými zakladateľom Sirom Robertom Baden-Powellom a tými, ktorí ho 

nasledujú." Cieľom hnutia je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, duševný, 

spoločenský a duchovný rozvoj ako jednotlivcov, ako zodpovedných občanov a ako členov miestnych, 

národných a medzinárodných spoločenstiev.  

 

 

Scouting 
Scouting began in England in 1907, based on the ideas of founder Sir Robert S. S. 

Baden-Powell and his book Scouting for Boys. The book and program proved to have 

universal appeal for boys and quickly spread worldwide. The Scouting program spread 

around the world until it became what it is now—the largest voluntary youth movement in the world, 

with a membership of more than 25 million. 

 

 

Pfadfinder 
Ein Pfadfinder ist ein Angehöriger der Pfadfinderbewegung, einer internationalen, religiös 

und politisch unabhängigen Erziehungsbewegung für Kinder und Jugendliche, die nach 

der Pfadfindermethode arbeitet und Menschen aller Nationalitäten und 

Glaubensrichtungen offen steht. Ziel der Bewegung ist die Förderung der Entwicklung junger 

Menschen, damit diese in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen können. 

 

 

Scoutisme 

Le scoutisme (de l'anglais scout, lui même issu du vieux français "escoute" signifiant 

éclaireur) est un mouvement de jeunesse créé par Lord Robert Baden-Powell en 1907. 

Les membres sont appelés « scouts » ou parfois éclaireurs dans les pays francophones. 

Au sens strict, ces termes désignent les jeunes gens âgés de 11 à 14 ans ou de 11 à 17 ans. Le 

mouvement scout a pour but de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser 

pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles, en tant que personnes, 

que citoyens responsables et que membres des communautés locales, nationales et internationales. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder#Pfadfindermethode#Pfadfindermethode
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Bevezető 

 

 

 

 

Kedves Cserkészek, Szülők, Szimpatizánsok, Tisztelt Olvasó! 

 

 

 

Kezedben tartod a 28. sz. Kaszap István Cserkészcsapat 2011-es évkönyvét. 18 éves 

fennállásunk óta ez már a negyedik alkalom, hogy csokorba foglaltuk az év eseményeit. Célunk az, 

hogy bemutassuk a már sokak számára ismert mozgalmat, tevékenységeinket, aktivitásainkat, melyek 

kitöltötték a 2011-es évet. 

 

Egy időben havi rendszerességgel jelent meg Temperamentóra keresztelt csapatlapunk. 

Országos szinten a Cserkész havilap jelenik meg, itt-ott pedig a helyi kábeltévé adásaiban is 

szerepelünk. Egyre gyakrabban jelen vagyunk az elektronikus médiában is saját weboldalunk és 

facebook csoportunk révén. Mindezek ellenére úgy érezzük, hogy az emberek keveset tudnak rólunk 

és kételyekkel néznek a fura egyenruhába öltözött cserkészekre. 

 

Ezeket a tévinformációkat szeretnénk elhessegetni és egy rövid, átfogó képet nyújtani a 

legkedvesebb cserkészélményeinkről. 

 

Az évkönyvben biztosan találsz érdekes képeket, cikkeket és adatokat. Ha szeretnél többet 

megtudni rólunk, lapozz tovább! 

 

Kellemes olvasást kívánok! 

 

 

 

 

 

 

 
Hodek Zoltán 

a csapat PR felelőse 
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Mi a cserkészet? 
A cserkészet a világ 216 országában működik egységes elvek alapján. Politikamentes 

nemzetközi szervezet, nem tesz különbséget vallási és faji hovatartozás alapján. 28 millió tagjával a 

világ legnagyobb ifjúsági szervezete. Tehát: 

  önkéntes  

  függet len (pol i t ikamentes)  

  nyi tot t  (nemre, val lásra,  származásra)  

 

Célját, alapelveit és nevelési módszereit alapítója, Lord Baden-Powell of Gilwell határozta 

meg. A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi 

képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és 

nemzetközi közösségeik tagjaiként. 

2007 volt a cserkészet centenáriumi éve. Az alapítás évfordulójának megünneplésére a 

tagszövetségek világszerte rendezvényeket szerveztek. 

Korosztályok szerinti felosztás 

6-10 éves kor - Kiscserkész  

Legkisebb tagjaink a kiscserkészek. Kiscserkész őrsökben és rajokban dolgoznak. 

Cserkészéletükben nagy hangsúlyt kap a mese- és játékvilág. A gyerekek elsajátítják a közösségi élet 

alapjait, megtanulnak a másikra figyelni. Vezetőik megpróbálják őket felelősségre nevelni, miközben 

elősegítik az életkoruknak megfelelő harmóniában a testi- és lelki fejlődésüket. 

 

10-15 éves kor - Cserkész  

A cserkészek 5-8 fős kiscsoportokban (őrsökben) dolgoznak. Az őrsben megtanulnak 

közösségben élni, a közösségért cselekedni és alkalmazkodni a másikhoz. Az őrs vezetője a 

próbarendszerre támaszkodva az életre, a hétköznapok megéléséhez szükséges sok apró 

ügyességre tanítja a gyerekeket. Olyasmire, ami esetleg hiányzik az iskolai tananyagból, mint pl. a 

főzés, gombfelvarrás, menetrend használata, elsősegélynyújtás stb. A különpróbák és a cserkészet 

segítségével tovább fejlesztheti képességeit az őt érdeklő irányba.  

A természetben való élés keretén belül a gyermek elsajátítja a cserkésztudást. Megtanul csomózni, 

jelt adni, elsősegélyt nyújtani, alkalmazkodni a természetben lévő élet különböző viszontagságaihoz. 

 

15-20 éves kor - Rovercserkész  

A roverőrsök életében nagyon fontos helyet foglalnak el a különböző túrák, mozgótáborok, 

kirándulások, melyek a roverélet igazi varázsát adják. A roverek életében a felnőtt vezetők elsősorban 

irányítói és tanácsadói szerepet töltenek be, akikhez szükség esetén bármikor fordulhatnak 

gondjaikkal, kérdéseikkel a rájuk bízottak. A rovercserkészek emellett bekapcsolódnak csapataik 

életébe is, aktívan besegítenek a programok szervezésébe, lebonyolításába. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lord_Baden-Powell_of_Gilwell
http://hu.wikipedia.org/wiki/2007
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20-60 éves kor - Felnőttcserkész és  60 éven felül öregcserkész  

A cserkészet a felnőttek mozgalma is, akik elő szeretnék segíteni a fiatalok testi-lelki fejlődését, 

személyiségük pozitív irányú kifejlesztését. Ez az a két korosztály, mely a cserkészetben ki tudja 

bontakoztatni önmagát, jót cselekedhet a közösség érdekében, megvalósíthatja terveit, álmait a 

mozgalom javára. Igenis tudatosítani kell, hogy a cserkészmozgalom igazi értéke a gyerekekért 

dolgozó felnőtt vezető, aki sokszor küzd a mostoha otthoni körülményekkel, a meg nem értéssel, az 

otthontalansággal és a gazdasági ellehetetlenüléssel.  

 

Szakcserkészet 

A cserkészet számos alternatív kikapcsolódási és önképzési lehetőséget nyújt a szakcserkészeteken 

belül. Szövetségünkben legnagyobb múltja a vízicserkészetnek van. Tervben van egy csónakház 

kialakítása is a Vág folyó partján. Nyaranta rendszeresen folyik vízi-vezetőképzés is, immár 

nemzetközi szinten. Ezen kívül kisebb-nagyobb rendszerességgel működnek az indiáncserkészek, 

főiskolás cserkészklubok, öregcserkészklubok, regőscserkészet és az idén alakult 

motoroscserkészet.  
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A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség  

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségbe (SzMCs) tömörülnek a Felvidéken található magyar 

cserkészcsapatok. 

Küldetése és célja: 

A szlovákiai magyar gyermekek és ifjúság valláserkölcsi magatartását, testi és szellemi 

képességét fejleszteni kívánó nevelés a cserkészet eszméinek szellemében. 

A Szövetség működésének irányelvei: 

 valláserkölcsi alapokon való nevelés, 

 más cserkészszövetségekkel testvéri kapcsolatok létrehozása és fenntartása, 

 az egyetemes magyarság és a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség hagyományainak és 

népi kultúrájának ápolása, megőrzése, valamint továbbadása a következő 

nemzedékeknek, 

 Szlovákia népei, nemzeti kisebbségei és etnikai csoportjai iránti megbecsülésre, 

tiszteletre, megértésre és türelmességre való nevelés, 

 a Baden-Powell-i cserkészeszmék ápolása, 

 a tíz cserkésztörvény és a fogadalom következetes megtartása, 

 az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, 

 a honpolgári erényekre való nevelés, 

 politikától, politikai pártoktól és mozgalmaktól független működés, 

 a teljes önkéntesség következetes érvényesítése. 

Ügyvezető elnök: Ing. Csémi Szilárd – Kismedve 

Székhelye: Námestie Svätého Štefana 6. 929 01 Dunajská Streda, www.szmcs.sk 

 

Merre vannak csapatok a Felvidéken? 
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28. sz. Kaszap István Cserkészcsapat 

A 28. számú Kaszap István Cserkészcsapat az egyik leghitelesebb, legmegbízhatóbb és 

egyben legnagyobb ifjúsági szervezet Udvardon. Minden egyes hétvégén 120 szülő bízza ránk 

gyermekét, hogy programot és kalandot biztosítsunk gyermeke számára. 

Csapatunk 1993-ban alakult, Balaskó Blanka vezetése alatt. A kezdetekben kb. 20 cserkész 

kapcsolódott be aktívan a cserkészmunkába. Néhány év elteltével Hodek Anita vette át az irányítást, 

ekkor már több mint 40 cserkésszel. A sok cserkészmunkának köszönhetően nemcsak létszámban 

gyarapodtunk, de egyre nagyobb népszerűségre tettünk szert helyi- és szövetségi szinten is. Egyre 

változatosabb programot tudtunk nyújtani a gyerekek számára, megjelent saját csapatújságunk, 

weboldalunk, csapatpólónk. A 10 éves évfordulónk alkalmából kopjafát állítottunk a templomkertben. 

2003-ban már több mint 60 tagot számolhattunk. Ekkor Hodek Zoltán vette át a csapatot, majd 2007-

ben Vadkerti Balázsnak adta át a stafétabotot. 2009 őszétől Vida Réka lett a csapat parancsnoka, aki 

2011 őszén Salgó Viktória kezébe helyezte a csapat jelenét és jövőjét. 

A 2011-es évben 60 cserkész fizetett tagdíjat. A korosztályok szerinti összetételt a következő 

ábra szemlélteti: 

 

Korosztá lyok szerint i  fe losztás az udvardi  csapatban  

 

Lányok és f iúk száma a csapatban  

Korosztályok

27%

28%

20%

25%

10 éves korig

10-15 évesek

15-20 évesek

20 év fölött

Lányok és fiúk aránya

Fiúk; 25

Lányok; 35
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A csapat tagjai számtalan bel- és külföldi rendezvényen vesznek részt, cserkésztáborokon, 

kirándulásokon, de kiveszik a részüket a természetvételemből és környezetünk ápolásából is. 

 

A csapatparancsnok 

Salgó Viktória vagyok, a 28. sz. Kaszap István 

cs.cs. újdonsült parancsnoka. 2011 őszén vállaltam 

tisztségemet csapatunkban. Őszintén remélem, hogy a 2012-

es év végére az újdonsült jelzőt már levehetem a mondat 

elejéről, és elképzeléseimet részben teljesítve vállalhatom 

tovább ezt a posztot. Azért vállaltam a parancsnokságot, 

mert úgy gondolom, a cserkészet világméretű mozgalmának 

szolgálni kiváltságos feladat, mint ahogy a mozgalom és 

cserkészcsapatunk tagjának is lenni – ezt őrsi 

összejöveteleink, rendezvényeink és kiadványaink is 

hangsúlyozzák.  

Jelenleg az ELTE–BTK–n tanulok művészet-

történetet, ill. kommunikációt és médiatudományt. Rövidesen esélyes, hogy Bachelor 

fokozatot szerzek, ugyanis harmadéves vagyok. A cserkészet ugyan kitölti a szabadidőm nagyon 

nagy százalékát, de ez mellett zenélni, rajzolni, írni, utazni is szeretek.  

Ha arra vállalkoznék, hogy leírjam, mit köszönhetek a cserkészetnek, talán nem tudnám pár 

sorban összefoglalni, de az biztos, hogy nélküle nem az az ember lennék, aki ezen sorokat írja. 

Inkább csak bátorítom a cserkészetről kérdezősködőket, hogy próbálják ki, vagy csak lapozzák végig 

évkönyvünket!  

A csapat szerkezeti felépítése 

A csapat élén a csapatparancsnok, Salgó Viktória áll, aki a rajok vezetőit irányítja, ezek a 

rajok pedig őrsökre tagolódnak. Egy-egy rajt 2-3 őrs alkot. A 28. sz. Kaszap István Cserkészcsapat 

2011-ben 2 aktív rajból állt. 

 Kiscserkészraj 

 Cserkészraj 
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Az udvardi csapat őrsei: 

 

Őrs neve Sajtkukac őrs Csokibocs őrs 
Vadigyors 

mókusok őrs 
Rohamkullancs 

őrs 
Mau 
őrs 

Atomegér  őrs 

Őrsvezető Hajdu Erika Andrejka Martin Szlávik Dorottya Pálinkás Balázs Vida Réka Andrejka Gábor 

       

Segédőrs-

vezető 
Dékány Melánia Lencsés Richard Lencses Erika    

       

Tagok Bajkai Barbara Galla Sebastian Csermák Bianka Budinsky Albert Dékány Melánia Suchánek René 

 Galla Karoli Královics Kamil Dékány Barbara 
Hegedűs 
Szabolcs 

Gubo Szilvia Tanka László 

 Horváth Melánia Onódi Ádám Gubo Viktória Pócs Ádám 
Hegedűs 
Viktória 

Turák Krisztián 

 Lénárth Barbara Száraz Tamás Puk Laura Pócs Dominik Katona Erika Vanya Sándor 

  Vanya Attila Vermes Cynthia Vicena Marian Králik Vivien Zsapka Levente 

     Vanya Kinga  

     Vermes Vanesa  

 

 

Őrs neve Katicabogár őrs Függetlenek 

 

   

Őrsvezető Dékány Andrea      

       

Segédőrs-

vezető 
Hajdu Anikó      

       

Tagok Dobročáni 
Dominika 

Farkas Hajnalka     

 Farkas Bence Hodek Zoltán     

 Gasparík Gréta Lengyel Judit     

 Halász Dóra Németh Blanka     

 Halász Sámuel Páczer Lilla     

 Nagy Natália Salgó Andrea     

 Németh Albert Salgó Viktória     

 Németh 
Marianna 

Vadkerti Balázs     

 Pinke Lea 
Varga Hodek 

Anita 
    

 Šalgo Tamás      

 

Az őrs 

A csapat legkisebb, de legfontosabb egysége. Kisközösség, mely ideális esetben 7-8 egykorú 

tagból áll, egy náluk néhány évvel idősebb ügyes, rátermett őrsvezetővel az élén. Elég kis csapat 

ahhoz, hogy a tagok jól megismerjék egymást, de már elég nagy ahhoz, hogy alkosson. Az őrsvezető 

éppen elég fiatal ahhoz, hogy a rábízott gyerekek elfogadják ún. "bandavezérnek", de egyúttal már 

felelősségteljes jellemnevelő munkát tud kifejteni a próbarendszer alapján. A foglalkozások a heti 

rendszerességgel megtartott őrsi összejöveteleken folynak.  
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A csapat otthona = CSOTTHON 

1993-ban Elek László esperes-

plébános ösztönzésére indult be a 

cserkészet Udvardon. Akkoriban a 

plébánia épületében húztuk meg 

magunkat. Egy időben az öreg 

alapiskolában volt az otthonunk, majd 

Nagy Tibor plébános jóvoltából újra 

visszatérhettünk a régi plébánia 

épületébe. 

Hála Istennek sikerült olyan 

komfortot teremteni, hogy számos 

hazai és külföldi csapat is 

csotthonunkat veszi igénybe a kisebb 

cserkésztanyázások színhelyéül. 

Mivel az épületet is kikezdte az idő vasfoga, az egyház és a falu vezetősége úgy döntött, hogy 

hamarosan lebontják az épületet, ezért egy helyi vállalkozó felajánlott egy családi házat a Zsombék 

utcában, ahol átmenetileg meghúzhatjuk magunkat. Ezért ezúton is kérjük a Kedves Olvasó 

segítségét, hogy amennyiben tudna alkalmas helyet ajánlani a cserkészeknek, jelezze ezt a 

csapatparancsnoknál. 

 

A cserkészek igazi otthona: a természet 
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Rendezvények listája 2011-ben 

  

2011. január 2. Utószilveszter 

2011. február 19. Szülők-tanítók-iskolabarátok-cserkészek bálja 

2011. február 20. Zorró visszatér - jelmezes farsangolás 

2011. február 25. Csak Zeusz meg ne tudja! 

2011. március 6. Kisgyerekes családok találkozója 

2011. március 13. Via vitae - Kezdődjön a játék! 

2011. március 15. Március 15 - megemlékezés 

2011. március 18. Törivetélkedő 

2011. márius 26. Zsitva-party tisztogatás 

2011. március 26. 60 - A Föld Órája 

2011. március 27. Keresztút gyerekeknek gyerekekkel 

2011. április 1. ŐV Továbbképző 2011 

2011. április 3. Az üdvösség útja 

2011. április 8. Andersen est 

2011. április 21. A Föld napja 

2011. április 23. Őrségállás a Szent sírnál 

2011. április 25. Húsvéthétfő 

2011. május 1. Majális 

2011. május 8. 18 évesek lettünk 

2011. május 21. Majthényi megemlékezés 

2011. május 27. A LEG-ek útja 

2011. június 4. Gyereknap és kiállítás 

2011. július 8. Meseerdő 

2011. július 25. 4. Szövetségi Nagytábor - Ipolynyék 

2011. augusztus 7. Zöld ház tábor, Torockó 

2011. augusztus 26. Kiscserkésztanyázás - Nagyölved 

2011. szeptember 16. OAMB - Tardoskedd 

2011. szeptember 18. Kálváriabúcsú 

2011. október 1. Kövess engem 

2011. október 6. Aradi vértanúkra emlékeztünk 

2011. október 15. Leszek a barátod 

2011. október 29. Boszorkányszombat 

2011. november 19. Vezetői konferencia és mulatság 

2011. november 26. Csotthon - költözés 

2011. december 5. Mikulás 

2011. december 11. Karácsonyi fesztivál 

2011. december 23. Csapatkarácsony és Betlehemi láng 

2011. december 28. Taize találkozó, Berlin 
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Néhány beszámoló 

Szülők-tanítók-iskolabarátok-cserkészek bálja 
Egy pénteki meetingen Dandi arra 

kért minket, hogy a Szülők - tanítók - 

iskolabarátok bálján táncoljuk el a 

palotást és tanítóinkat kérjük fel egy 

keringőre. Az ötletnek mindenki 

nagyon örült.  

Az első próbán párba állítottak minket 

magasság szerint. Én a 

testvéremmel, Ricsivel, Szilvi 

Krisztiánnal, Vivi Sanyival, Meli 

Lacikával, Erika Renével, Bibi Levivel, 

Vani Danival és végül, de nem utolsó sorban Kinga Balázzsal.  

Először csak az alaplépéseket tanultuk meg, aztán fokozatosan raktuk össze a koreográfiát, persze 

mindezt Porubszky tanító néni segítségével.  Az egyik pénteki próba után Dandi és Anikó jöttek 

megnézni, hogyan haladunk a tánctanulással és megtanították nekünk a bécsi keringő alaplépéseit. A 

keringőzésben a legügyesebbnek Kinga és Levi bizonyult. 

A bál előtti héten megkaptuk a ruhákat az újvári gimnáziumból, legtöbbünknek fel kellett hajtani, mivel 

kicsit nagy volt ránk. Az utolsó próba a bálteremben zajlott, ahol segítettünk kidíszíteni a helyiséget.  

Szombaton a bál napján mindannyian izgatottan gyülekeztünk a mezőgazdasági iskolában. Mi 

fogadtuk a vendégeket, aztán eltáncoltuk a palotást. A nyitótáncot tanítóinkkal táncoltuk.  

Az igazgató nénivel Balázs, a helyettes nénivel Levi, Vadkerti tanító nénivel Sanyi, Szundi tanító 

nénivel Ricsi, Balogh tanító nénivel René, Strba tanító nénivel Lacika, Hajnalka tanító nénivel 

Krisztián, Mezei tanító nénivel Dani, Pál tanító nénivel Vivi, Kondicz tanító nénivel Vani, Szőgyényi 

tanító nénivel Meli, Prónay igazgató úrral Kinga, a Szülői szövetség elnökével Erika, Borka tanító 

bácsival Szilvike, Mezei tanító bácsival Bibi, Halász tanító bácsival pedig én. A keringő után tombolát 

árultunk és nagyokat mulattunk. 

A bálban nagyon jól éreztük magunkat és reméljük, hogy máskor is ott lehetünk. Köszönjük Porubszky 

tanító néninek, Anikónak és Dandinak, hogy foglalkoztak velünk és megtanították nekünk a táncokat. 

A többi vendégnek pedig köszönjük a jó hangulatot. 

 Erika 

 

Zorró visszatér - jelmezes farsangolás 
Ha tudtam volna előre ... 

Február 20, vasárnap 12:30. Hallom, hogy egyre hangosabban sikít az ébresztőm, én 

mégsem mozdulok. Képtelen vagyok. A szemeim minden egyes fénysugárral való érintkezéskor 

tiltakoznak a kinyitás ellen. Az agyam próbál parancsolni a testemnek, hogy ébredjek, elő kell még 

készülnöm a jelmezbálra, a testem még a hajnali 5-kor befejezett bál fáradalmait pihenné ki. Ha 
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tudtam volna előre, hogy a bál 

utáni ébredés ilyen nehézségekkel 

jár majd, nem teszek 

meggondolatlan kijelentéseket, 

hogy ha már úgyis báli 

hangulatban leszünk vezetők, 

szervezzük meg a bál után a 

csapatfarsangot is. 

A számomra legfinomabb, 

anyukám által készített vasárnapi 

húsleves és rántott hús után, nagy 

rohanás közepette betoppanok a 

csotthonba, ahol már szervezőtársam, Anikó lelkesen díszít a kis gárdájával. Jó őket látni, erőt ad és 

motivál. Lassan érkeznek a gyerekek is, mindenki készülődik, valakik őrsben-egyenjelmezzel, a 

kicsiket még anyuka vagy apuka öltözteti, van, aki jelmezestül alig fér be az ajtón. Miután mindenki 

elfoglalta a helyét a kifutó körül és megszólalt mindannyiunk egyik kedvenc Jacko száma, a kifutón 

feltűnt a házigazda, a divattervező és szőrmegyűjtő, a kutyák réme Szörnyella de Frász és kis foltos 

barátja (akiből még nem készült bunda). 

Őrsönként mindenki bemutatkozott, büszkén vonultak végig a vörös szőnyeggel borított 

kifutón egyedi tervezésű jelmezeikben. Legnagyobb (szó szerint) sikert talán hód barátunk aratta, 

kegyeiért szinte harcoltak a gyerkőcök. Miután elkészültek az őrsi fotók, nagy játék vette kezdetét. 

Előkerültek a tarsolyból a jó öreg farsangi bulik játékai, táncos, székes feladatok, amiket olykor - olykor 

megnehezítették a jelmezek. A bulit természetesen skót tánccal zártunk, amit a „nagyok” még a 

legkisebbeknek is megtanítottak. Jó volt együtt farsangolni, ha tudtam volna előre, hogy ilyen jó lesz a 

buli, ennyien eljöttök, és a legjobb barátom, hód is ellátogat közénk, rögtön kiugrok az ágyamból.  

Remélem jövőre többen öltöztök be szőrös állatkáknak, jól jönne 1-2 új bunda :-) 

Szörnyella de Frász, alias Jucu 

 

Törivetélkedő 
Hosszas tanulás, készülődés után március 18-án, 

pénteken elindultunk a XV. történelmi vetélkedőre, amit idén 

Marcelházán rendeztek meg. Az alig fél órás út után az 

alapiskolában elfoglaltuk az osztályokat. Sok ismerős arccal 

találkoztunk, de új barátokat is szereztünk. A zászlófelvonás és 

a megnyitó után egy előadást néztünk meg II. Rákóczi 

Ferencről, a családjáról és a szabadságharcról. Az esti 

tábortűznél a palástiakkal együtt adtunk elő egy jelenetet Vak 

Bottyánról és Bercsényiről. A többiek jelenete a kurucokról és a 

labancokról szólt. Közben együtt énekeltünk népdalokat és 

népi játékokat játszottunk. Aztán takarodóig beszélgettünk, 

tanultunk és a folyosón asztaliteniszeztünk. Másnap reggeli 

után elkezdődött a verseny. A legérdekesebb fordulója az volt, 
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amikor az otthon elkészített jeleneteinket adtuk elő a zsűrinek és a többieknek. Az én kedvencem az 

volt, amikor kuruc módra kellett meginni az ásványvizet. A mi csapatunkat ebben a feladatban 

Suchánek René és Turák Krisztián képviselte, a 4. helyen végeztek. A gyakorlati feladatok után 

elméleti ismereteinkről is számot adtunk. Az eredményhirdetésen nagy meglepetés ért minket, mivel a 

3. helyen végeztünk. A másodikok az ipolyságiak lettek, a győztesek pedig a marcelháziak. A 

kiértékelés után mindenki értesítette az otthoniakat a jó hírről, aztán részt vettünk a szentmisén. A 

vacsora után egy kellemes tea mellett kapcsolódtunk ki, vicceket meséltünk. Másnap összepakoltunk, 

majd reggeli után elbúcsúztunk egymástól és hazaindultunk. Ez a hétvége nagyon jól telt. Jó volt újra 

látni az ismerős arcokat, és új barátokat is szereztünk. 

Lenčéš Erika 

ŐV Továbbképző 2011 
Április első hétvégéjén maguk 

az őrsvezetők gyűltek össze egy 

kikapcsolódó, szórakoztató, 

tanulságos hétvégére a palásti Ivánka-

kastélyba. 

Péntek este közel 30 

résztvevővel vette kezdetét az 

őrsvezető továbbképző hétvége, ahol 

őrstagok nélkül, csak magukra 

koncentrálva vettek részt az SZMCS 

őrsvezetői.  

Játékos ismerkedés után a kommunikáció nehézségeivel 

ismerkedtek meg a résztvevők, majd az ŐV Talkshow 

keretén belül megszólalt néhány legendás őrsvezető, majd 

jóhangulatú beszélgetéssel és társasjátékozással ért véget 

a nap. 

Szombat délelőtt egy ötletbörze keretében 

kézügyességi foglalkozásokat, játékokat és őrsvezetési 

trükköket osztottak meg a résztvevők, majd Matus Éva 

rajzelemző segítségével megismerhették a rajzelemzés 

alapjait. Délután a faluban oldottak meg feladatokat, majd 

egy lelki beszélgetés következett, ami után nem maradt más 

hátra, mint ollót, ragasztót, tűt és cérnát ragadni, és 

elkészíteni az első húsvéti díszt, vagy épp egy saját 

ujjbábot. 

Vacsora után egy vetélkedőn derült fény arra, hogy 

vajon a résztvevő őrsvezetők okosabbak-e, mint az 

őrstagjuk. A nap végén a palásti éjszakában megkeresték 

az őrsi szellemet, majd az őrsvezetői fogadalom megújításával fejezték be a napot. Vasárnap a 

búcsúzásé, a szentmiséjé és a rekord gyorsaságú, fél órás takarításé volt a főszerep. 

Bodzi 
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Andersen est 
Ezt a rendezvényt minden évben, a 

nagy dán meseíró, Hans Christian Andersen 

születésnapja körüli időszakban tartják 

szerte a nagyvilágban, minél több 

gyermeket bevonva a könyv, a mese, az 

olvasás iránti érdeklődés ébren tartásába. A 

gyerekek a rendezvényeken rajzolnak, 

maszkokat, jelmezeket készítenek, 

eljátszhatják, feldolgozhatják a meséket, 

formát adva fantáziájuknak és 

kreativitásuknak. 

 Az udvardi könyvtáros nénik 2011. április 3-án szervezték meg csapatunk legfiatalabb 

cserkészei számára az Andersen estet. Rengeteg játék, rajz és mese jellemezte ezt az éjszakába 

nyúló rendezvényt. Segítettünk Borisznak kiállni a király 3 próbáját, hogy elnyerhesse a szépséges 

Fióna hercegnő kezét. 

Dandi 

 

A Föld napja 
Föld napja alkalmából csapatunk 

kiscserkészei ellátogattak a híres feltaláló 

professzor műhelyébe és segítettek neki 

csupa kidobásra váró szemétből egy igazi 

csudajó kis szélforgót összeeszkábálni. 

Ezidő alatt a nagyobb cserkészek 

kimentek a közeli erdőbe és összeszedték a 

szemetet, majd visszatérve a 

cserkészotthonunkba, játszottak egy jót. 

Mielőtt mindannyian átmentünk a szentmisére még megcsodáltuk Ádám, Balázs és Ricsi művét, mely 

az udvardi harangláb kicsinyített mása wc-papír gurigákból. 

Dandi 

Majális 
A májusfa a természet 

újjászületésének szimbóluma, az ifjúság 

tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert 

szimbolikus kelléke. 

A májusfát csoportba szerveződve 

állították a legények a lányoknak, akiknek ez 

nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák 

voltak erre alkalmasak, melyeket a 

kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora 
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hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Általában az udvarló legény 

vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények a rokonlányoknak is állítottak fát. Gyakran 

a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte. 

A mi közösségünk nem a májusfánk kidöntését, hanem az állítását jött el május elsején az 

iskolaudvarra megünnepelni. Csapatunk néptáncosai felléptek ez alkalomból, a lányok felcsaptak 

arcfestőknek, amit a kicsik nagyon élveztek, valamint kipróbálhattunk néhány izgalmas fajátékot. A 

legkitartóbbak a nap végén széttáncolhatták cipellőiket egy remek táncházban. 

Dandi 

 

A LEG-ek útja 
A LEG-ek útja az udvardi cserkészek LEGfrissebb élményeinek forrása volt. Péntektől 

vasárnapig sok kilométert és látnivalót kínált az autóbuszkirándulás, melyet a 28. sz. Kaszap István 

Cserkészcsapat szervezett. A résztvevők életkora 6-tól 60 éves korig terjedt. Igen, a cserkészszülők is 

elkísérték a legkisebbeket. Az első nap a liptói víztározó (Liptovská Mara) fölött megbúvó ősrégi 

skanzent tekintettük meg, ahol eredeti 2000 éves emberi csontokat is láthattunk. Az estét 

Nagybobrócon (Bobrovec) vészeltük át a Magas-Tátra fölött cikázó villámok csattogása fényében. 

Szombaton rövid túrát tettünk a LEGszebb tátrai tó, a Csorba-tó (Štrbské pleso) környékén, 

majd Lőcse (Levoča) archaikus városát vettük célba. Itt a LEGnagyobb gótikus stílusban faragott 

faoltárt, Pál mester művét csodáltuk meg. A főtéren megtekintettük a néhai városháza árkádos 

épületét, majd Pál mester műhelyében berendezett kiállítást is, ahol testközelből vehettük szemügyre 

az utolsó szlovák 100 koronáson látható Szűz Mária szobrát. Korgó gyomrunkat egy tipikus szepesi 

"salaš"-on tömtük meg, majd az út porát a poprádi Aquacity-ben mostuk le. Ekkor már javában 
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szakadt a májusi "aranyat érő" zivatar. Éjjel Szepestamásfalván (Spišské Tomášovce) hajtottuk 

álomra fejünket. 

A vasárnapi szentmise után a Szlovák Paradicsom LEGszebb és a szülők számára talán 

LEGfélelmetesebb kilátójához barangoltunk el. Ekkor már éreztük lábainkban a megtett kilométereket, 

de utunkat töretlenül folytattuk a Szepesi vár (Spišský hrad) felé. Közép-Európa LEGnagyobb 

várromját a Szürke-Szakál (Sivá Brada) nevű forrás érintésével közelítettük meg. Az érdekes 

természeti képződmény láttán megújult erővel másztuk meg a méretével és gazdagságával lenyűgöző 

várromot. 

Késő este gurult be az autóbusz Udvardra, ahol az itthon maradottak már türelmetlenül vártak 

minket. Fárasztó, élménnyel teli és léLEGzetelállító kirándulás volt. 

Zolti 

 

Meseerdő 

 Már jó ideje nem láttuk Anikót a Katicák 

őrsi összejövetelein. Azt hittük biztos sokat kell 

tanulnia a vizsgákra, ma viszont kiderült, hogy 

az igazi oka a távollétének, hogy elrabolták. A 

Katicák sem voltak restek, rögtön elindultak 

megkeresni segédőrsvezetőjüket. Találkoztak a 

Sajtkukacokkal, akik szívesen csatlakoztak 

hozzájuk, hogy segítsenek. 

A nyomok a Kálváriáig vezettek, ahol 

átlépve a kapun az őserdőben találtuk 

magunkat. Meg is jelent a gonosz Sirkán, aki 

nem tagadta, hogy bizony ő rabolta el Anikót és 

fogva tartja. El is indultunk szépen egyesével a 

sűrű őserdőbe, hogy felderítsük hol rejtegeti a 

gonosz Sirkán szegény Anikót. Útközben 

találkoztunk Akelával, a farkaspapával, akinél 

be kellett mutatnunk a családunkat; Kának, a 

kígyónak segítettünk összepárosítani az 

évszakokat; majd Balu macival zenéltünk; aztán 

Hátinak, a kis elefántnak tanítottuk meg a színeket és a számokat; Bagirával utaztunk a különböző 

közlekedési eszközökkel; aztán jött Maugli, akinek segítettünk áthozni a labdáját a túlsó partról. Kiállva 

az összes próbát megérkeztünk Sirkánhoz, aki még egy utolsó kérdést tett fel nekünk az állatokról. 

Amikor mindenki jól válaszolt Sirkán belátta, hogy kénytelen lesz elengedni Anikót, mivel mi 

teljesítettük az összes feladatot, amit az utunkba gördített. 

Nagy volt az öröm, főleg akkor, amikor cserébe Anikó átadott 1-1 dobozt a két őrs 

vezetőjének. Tudjátok mi volt bennük? Az őrsi nyakkendőink, amire már mindkét őrs nagyon várt. A 

haranglábnál minden kis Katica Katicabogár ígéretet tett, majd őket követték a Sajtkukacok is. 

Büszkén viselték mindannyian az őrsi nyakkendőket és hát örömünkben még játszottunk egy jót. 

Dandi 
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4. Szövetségi Nagytábor - Ipolynyék 
2011. július 25. és 

augusztus 3. között sor került a 

Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség IV. 

Szövetségi Nagytáborára az 

Ipolynyék és Csall közötti Csali-

völgyben. 

A nagyszabású 

rendezvényen részt vett az 

SZMCS 33 cserkészcsapata, 

valamint magyarországi, 

vajdasági, erdélyi és kárpátaljai 

cserkészek is, így mintegy 600 fiatal táborozott együtt 6 altáborra osztva. A 300 éve befejeződött 

Rákóczi-szabadságharcot idéző történelmi környezetbe illesztett tíznapos sátorozás során a 

cserkészeknek lehetőségük volt kipróbálni a kézművesség számtalan formáját, bejárni a környező 

vidéket, ismeretségeket kötni határon innen és túl. Kocur László főszervező, és az őt segítő 38 fős 

szervezőcsapat úgy tervezte a tábort, hogy minden napnak legyen bizonyos fő motívuma. A cél az 

volt, hogy ezek a motívumok összhangban legyenek a cserkészmozgalmat átitató eszmékkel, így volt 

nap, amely az önkéntességről, az együtt dolgozásról, a kultúraápolásról, a testmozgásról, vagy éppen 

a környezettudatosságra nevelésről szólt. Az önkéntes munka keretében, Ipolynyék község 

önkormányzatával együttműködve, a fiatalok 

kitisztítottak egy tanösvényt, és rendbe hozták a 

helyi tájházat. A cserkésznapnak és 

zsibvásárnak elnevezett napokon pedig közel 50 

programból választhattak a résztvevők. Volt ezek 

között (a teljesség igénye nélkül) néptáncoktatás 

a Hárompatak együttes vezetésével, 11 fajta 

kézműves-foglalkozás, sportolás, zsonglőrködés, 

kalandjátékok, kopjafafaragás, lovaglás, teaház, 

de akár zumbázhatott is, aki arra vágyott. A 

kuruc kor szellemében még bajuszversenyre is 

sor került! A nevezők némelyike már hónapokkal 

a tábor előtt elkezdte a „felkészülést”, hogy a 

megmérettetésen majd ő pödörhesse a 

leghetykébbre a bajszát. 

            Első ízben került megszervezésre a 

családos altábor. A 23 cserkészcsalád a 

majdnem 30 kisgyermek miatt nem a völgyben, 

hanem Ipolynyék község általános iskolájában 

volt elszállásolva, de sokszor kilátogattak a 

táborhelyre. 
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A nagytábor hivatalos honlapjára, a www.nagytabor.szmcs.sk -ra minden nap felkerült a tábori 

lap, képgalériával és videóval együtt. Ezek továbbra is elérhetőek, ezért megtekintésére buzdítok 

mindenkit, akit részleteiben is érdekel, hogyan töltötte 10 napját az ország legnagyobb magyar ifjúsági 

szervezetének 600 fiatalja! 

Juhász Gergely 

 

Kiscserkésztanyázás 
Hol volt, hol nem volt, 

messze az operenciás tengeren is 

túl, valahol Szlovákia  

meseerdejében tanyáztak a kék 

kicsi törpök. Kik is ők? Hát Udvard 

és Kürt kiscserkészei. Aprajafalvát 

augusztus 26-án foglalták el, 

amikor a sok kis kék törp elindult 

megkeresni Hókuszpókot. 

Hókuszpók nyomai Sárai Attila 

atya plébániájához vezetett minket. 

Itt építettük fel gombaházainkat. 

Aprajafalvát most Törpanyó (Tünci) irányította, mert Törpapa (Balázs) elment törp bogyót 

keresni, mivel elfogyott! Rólunk Törpanyó gondoskodott, próbáltuk követni utasításait, hogy legalább 

így segítsük Törpapát. Aprajafalva  lakóihoz szombaton megérkeztek a Törpicúrok (Katicabogár őrs –

Udvard ovis kiscserkész jelöltjei) is, akiket szívesen fogadtunk és láttunk vendégül Aprajafalván. A 

Törpicúrok egy napig vettek részt Aprajafalva életében, sok új dologgal ismerkedtek meg, részt vettek 

egy törpolimpián, ahol megmutathatták milyen erősek, ügyesek, éberek, gyorsak, segítőkészek és 

hogy milyen jól tudnak együtt csoportban dolgozni. Persze nem utolsó sorban ők is elkészítették  

varázs karkötőiket, amikkel képzeljétek el Hókuszpók nem láthatta a kis törpöket. 

Aprajafalva életét  Hami kuchtái édesítették meg, Törperős törpjei bátorították, Tréfi törpjei  

pezsdítették fel mindennapjainkat és Nótata, segédjeivel együtt, gyönyörű dalokkal tette szebbé 

napjainkat. 

Aprajafalva lakói részt vettek egy önkéntes munkán, ahol a focipályát szépítették a törzs 

vezetésével. Sárai atyának  hála részt vehettünk  egy pompás igazi törplakomán, ahol a falu lakosai 

láttak vendégül minket. Minden törpöt más – más család látott vendégül, merem állítani  én, Lusti, 

hogy  minden törp jóllakva és elégedetten tért vissza gombaházaiba és gombaszobáiba. Ezért Sárai 

Attila atyának és a falu lakosainak lehetünk hálásak, akik befogadtak minket. 

A törpök megismerkedhettek Nagyölved szép és izgalmas tájaival, ahol egy meseerdő keretén 

belül megmutathatták bátorságukat és rátermettségüket is. A meseerdő útját Törpapa mutatta meg, 

aki próbálta elterelni Hókuszpók figyelmét arról, hogy mi itt vagyunk a közelben és nehogy 

törplevesként végezzük. Törpapa csak rövid időre jött haza, de Haminak oda adta a szörp receptjét és 

Hamira bízta. A törpök meseerdő keretein belül próbálták kikerülni Hókuszpókot, de a végén a 

begyűjtött varázsporral megszelídítettük őt. Hókuszpók egy fa alatt pihent, Sziamiau is aludt, így 

sikerült a törpöknek elvarázsolni őket. Hókuszpók ezután csak jókat cselekedett és nem is bántotta 
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többé a kis kék törpöket. Így együtt lakomázhatott velük 

Aprajafalván. A menü persze nem más, mint Hókuszpók 

kedvenc kajája volt és ez nem más, mint a LECSÓ. Ezután 

Törpanyó Törpapával karöltve egy törpdiscót szervezett 

nekünk, ahol törpzenére bulizhattunk, és a két kedves 

szakácsnéni fincsi törplakomával kedveskedett nekünk. 

Kürt fiú őrse, akinek Tréfi volt a vezetője kiscserkesz 

fogadalmukat újították meg, és Udvard lány és fiú őrse, ahol 

Dóri és Balázs az őrsvezető, cserkész fogadalmat tettek ezen 

a gyönyörű ünnepi estén. 

Szomorú törpöt még soha senki sem látott,  tudni illik 

mi nagyon vidámak vagyunk, de amikor el kellett hagynunk  

Aprajafalvát mindenki szomorkodott. Még Hokuszpók 

szemében is csillogtak a szomorúság könnyei. De lehet jövőre 

újra ellátogatunk Aprajafalvára, sose lehet tudni mikor toppan 

be Törpapa, hogy segítsünk neki. 

Lusti és Hami 

Kövess engem 
Október 1-én a verőfényes 

napsütésben a kálvárián gyülekeztek 

az udvardi kiscserkészek szüleikkel. 

Hirtelen egy padláson találták 

magukat, ahol Pisti, Rozi és 

kiskutyájuk Borzas játszottak, 

miközben rátaláltak a Könyvek 

könyvére. A vastag por ellenére, mely 

az évek alatt ellepte, a gyerekek 

felfigyeltek a belőle áradó 

fényességre. Miután kinyitották, 

megtudták, hogy ez egy csodálatos könyv, ami a múltba repíti olvasóit. 

Szép sorjában mind a kilenc család megkezdte az utazást a régmúltba. Így találkoztak a 

családok a mindig viccelődő Néri Szent Fülöppel, napfényben tündöklő Szűz Máriával, nagyszakállú 

Máté evangélistával, az elrepült galambját kereső Noéval, az átlagember számára csalónak tűnő 

Lukács evangélistával, a koldusnak álcázott Péter apostollal, valamint a sziklából vizet fakasztó 

Mózessel. Ők mindannyian eleget tettek Jézus hívásának, most pedig különböző feladatok által 

segítettek nekünk felfigyelni mennyire fontos Jézus jelenléte az életünkben. 

Miután megérkezett mindenki az időutazásról a plébániára, és megtömtük gyomrunkat 

édesanyáink fincsi sütijeivel és pogácsáival, a szülők és a gyerekek kicsit elváltak egymástól. A 

szülőknek egy fantasztikus előadásban volt készük a Halász házaspár jóvoltából, akik a 

szeretetnyelvekről beszéltek. Ezidő alatt a gyerekek csoportokba osztva fedezték fel a templomunkat. 

Nagyon sok érdekességet tudhattak meg Tibor atyától a templomban levő szobrokról, freskókról. 
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A nap csúcspontja a szentmise volt, ahol ifjúsági énekeket énekeltünk gitár kíséretében és 

Tibor atya nagyon kreatív módon vonta be a gyerekeket és szüleiket a prédikációjába. Zárásként 

minden gyerek lerajzolta legkedvesebb élményét a közösen eltöltött napról, a szülőknek pedig 

lehetőségük volt írásban átadni néhány intelmet gyermekeiknek. Ezeket gondosan borítékokba zártuk 

és pár év múlva minden családnak elküldjük. 

A találkozó nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a szülők körében. Elértük a célunkat, 

sikerült megmutatnunk és lehetőséget adnunk a szülőknek, hogy átéljék annak a sok jónak a 

töredékét, melyet gyermekük elbeszéléséből hallanak egy-egy cserkészrendezvény után, valamint 

játékos módon bevezetni a legkisebbeket a biblia világába. 

Dandi 

 

Boszorkányszombat 
Az udvardi 28. sz. 

Kaszap István cserkészcsapat 

roverjei aktív szervezői 

munkával láttak hozzá az 

október utolsó hétvégéjén 

megrendezett "Boszorkány-

szombat" programjainak 

megszervezéséhez. Az udvardi 

csapat erősen 

kiscserkészorientált vezetői, 

önmaguk keretein túllépve, 

meghívták a körzet 

kiscserkészeit is. 

Meghívásunkat elfogadta Kürt, Garampáld, Kisgyarmat, Nagymegyer és természetesen 

Udvard csapata is.  

Az így összeverbúválódott gyereksereget (közel 70 kiscserkész és vezető) Zoraida 

köszöntötte a boszi- és varázslóképzőben, majd bemutatta a professzorokat és segédeiket, valamint 

elosztotta a kis tanoncokat négy csoportra. 

Az őrült bájitalkeverő Jucovszky professzornál varázsfőzetet készítettek és elővarázsolták a 

láthatatlan bűbáj szövegét. Akácia professzor megmutatta, hogyan készíthetnek maguknak igazi 

Varázsbarátot fakanálból, aki mindig vigyáz majd rájuk. Bibircsóka professzor és segédei boszorkány 

make-up-ot varázsoltak az arcukra. Míg Albusz Matyidór professzorral gyakorolták a boszorkányok és 

varázslók fő erényét, a jókedvet és a játékot. 

Amikor már mindenki kellőképpen elsajátította a boszorkánymesterségek csínját-bínját egy 

boszorkányszerencsekerék mérkőzésben összemérhették boszi-intelligenciájuk szintjét is. Ha valakit 

elkerült volna a szerencse, akkor volt esélye még a varázspexeso játékban babérokat aratni. A 

versenyzők mindegyike ajándékokkal lett gazdagabb. 

Vacsora után már jóllakottan ugyan, de a félelemtől gombóccal a torkunkban lépegettünk az 

udvardi cserkészotthon pókhálós pincéjének korhadt falépcsőin, ahol hangulatos gyertyafénynél a 
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cserkészszellem védelmező szárnyai alatt rátaláltunk Moanára, aki ősi szokás szerint kinevezett 

minket igazi boszorkányokká és varázslókká. 

Miután mellünkre tűzték a boszik billogos jelét, csiribá-sörprőnkre ülve szálltunk hazafelé, a 

teliholdas éjszaka leheletfinom zúzmarával borított varázspálcánk suhintásában. 

Egyedül a nagymegyeri cserkészek voltak olyan bátrak, hogy a cserkészotthon denevér és 

pókokkal lakott sarkaiban hajtották álomra a fejüket, és ők vasárnap reggel vonatoztak haza 

otthonukba. 

Jó volt egy helyen ennyi kiscserkészt látni. Köszönjük a vezetőiknek, hogy elhozták őket 

hozzánk és azt is, hogy otthon időt nem sajnálva áldozatokat hoznak a legkisebbek élményteli 

szórakozása érdekében.  A rendezvényt támogatta: a szlovákiai magyar mágneses viharoktól irtózó 

vasorrú boszorkányszövetség alapítványa az SZMMVIVBSZA és Kismedve:) 

Zolti & Dandi 

Karácsonyi fesztivál (sok forrócsokival) 
Az Udvardi Vigadó Polgári 

Társulás december 11-én, vasárnap 

vásárral egybekötött karácsonyi 

fesztivált rendezett a helyi római 

katolikus templomban és annak 

kertjében. Míg a templomban fellépők 

váltották egymást, odakint kivetítőn 

követhették nyomon a műsort a 

látogatók. A templom falai közt 

csodás karácsonyi dallamok 

csendültek fel a Majthényi Adolf 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a 

szlovák alapiskola, valamint a 

művészeti alapiskola diákjainak 

előadásában. A műsort színesítette 

az udvardi 28. számú Kaszap István 

Cserkészcsapat előadása, valamint 

Zsapka Attila és Madarász András. 

Vendégszereplőként a kürti 

Hajnalvándor verséneklő együttesnek 

tapsolhatott a közönség. Az iskolák 

diákjai és a cserkészcsapat tagjai is 

kínálták portékájukat a vásáron: 

karácsonyi díszeket, mézeskalácsot, 

bejglit. 

Sztruhár Izrael Diána 
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Csapatkarácsony és Betlehemi láng 
2011-ben csapat-

parancsnokunk nagy feladattal bízta 

meg Renét. Ő lett az idei Betlehemi 

láng udvardi tűzmestere. El is ment 

néhány cserkésztestvérével 

Érsekújvárba, hogy az ottani 

cserkészektől átvegye a szeretet 

lángját és tovább tudjuk adni 

Zsitvabesenyőre, Koltára, Nagylótra, 

na meg persze Udvardra. 

December 23-án 

cserkészektől visszhangzott a 

Majthényi Adolf Alapiskola folyosója, mivel idén ott tartottuk csapatkarácsonyunkat. Nagy örömünkre 

szolgált, hogy idén is csatlakoztak hozzánk cserkészek Budapestről, valamint Józska bácsi és Gizi 

néni is elfogadta meghívásunkat, és velünk ünnepelt. Rajtuk kívül körünkbe tévedt egy eltévedt 

pásztor és egy napkeleti bölcs is, aki elveszítette a csillagot, melyet követett. Útba igazítottuk őket, 

hogy rátaláljanak a kis Jézus születésének helyére, közben pedig megajándékoztuk egymást saját 

kezűleg készített ajándékainkkal. Csapatunk is kapott egy nagy közös ajándékot, mégpedig az új 

cserkészotthonunkat, melyhez minden őrs kapott egy kulcsot. 

Az ajándékozás után átment az egész cserkészcsapat a templomba, ahol átadtuk a Betlehemi 

lángot és a Káplán úr áldásával indultunk őrsönként 7 irányba a faluba, hogy több mint 120 családhoz 

tudjuk eljuttatni a szeretet lángját. 

Dandi 
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A csapat sikerei 
Csapatunk 2011-ben több megmérettetésben is részt vett. Ezek közül a 

legbüszkébbek a márciusi XV. Országos Történelmi Vetélkedőn elért eredményre 

vagyunk. A nagyon szoros versenyben sikerült megszereznünk a harmadik 

helyet.  

 

Nagy örömünkre a Cserkész havilap címoldalán láthattuk viszont a csapat csoportképét, mely a 

Szepestamásfalvi-kilátón készült. Ezen kívül rendszeresen jelentek meg cikkek csapatunk életéből a 

Cserkész, Remény és Új Szó újságokban. 

 

  
 

 

Udvardi résztvevők: 

Dékány Melánia 

Králik Vivien 

Lencsés Erika 

Suchánek René 

Turák Krisztián 

Kísérő: Vida Réka 
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Miről ismered fel az udvardi cserkészeket? 
A 28. számú Kaszap István Cserkészcsapat 2002-től 

megtalálható a Világhálón is. 2003-ban a csapat 10. 

születésnapjára kapott egy saját domént: 

www.udvardicserkesz.sk. Azóta több kozmetikai műtéten ment 

át, de az alapmondanivalója nem változott: egyfajta áttekintést 

nyújt a csapat felépítéséről, részletesen követi a 

rendezvényeinket, az interaktív naptárban előre tudjuk 

egyeztetni az őrsi és csapatprogramokat. Az őrsvezetőknek 

segítséget és inspirációt nyújtunk kézügyességek és játékok 

terén. 

2011-ben a „láttatás” több formáját is kipróbáltuk. 2010 

októberében elkészült a csapatpólónk, mely elég sok 

érdeklődőt megszólított, így utánrendelést is kértünk a 

beszállítónktól. 

A diákok egy „szeretem a cserkészetet” feliratú tollat 

kaptak, hogy ezzel is büszkélkedhessenek osztálytársaik előtt, 

hogy ők az udvardi csapat tagjai. 

Néhány 

kiemelkedő 

támogatónknak 

ajándékba egy 2011-

es falinaptárat 

készítettünk a csapat 

fényképtárából. 

 

Hogyan lehetsz cserkész? 

Tetszett az évkönyvünk? Olyan fényképeket láttál, melyek megmozgatták a fantáziádat? Te is 

szeretnél velünk tartani? Akkor ide süss: 

A cserkészet egy olyan nagyszerű mozgalom, ahol minden olyan gyerek megtalálhatja a 

számítását, akiben van némi elszántság. Általános iskolás gyerekek, középiskolás fiatalok mozgalma 

ez, mégpedig a legrégibb és legnagyobb ilyen mozgalom a világon. Benne van minden, amit csak el 

tudsz képzelni: természetjárás és táborozás, színjátszás és éneklés, sport és játék, országjárás és 

külföldi utak, szolgálat és a másokon való segítés.  

Gyere közénk! Jelentkezz e-mailben, vagy személyesen a csapatparancsnoknál: Salgó 

Viktróriánál. 

http://www.udvardicserkesz.sk/
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Köszönetnyilvánítás 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az egész év 

folyamán támogattak minket. Cserkészszülők, akik segítségére bármikor 

számíthattunk, öregcserkészek, Majthényi Adolf Alapiskola, Plébánia Hivatal, 

Községi Hivatal, vállalkozók és természetesen azok, akiket név szerint nem 

említünk, de erkölcsileg és anyagilag is támogatnak minket.  

Továbbá mindazok, akikről még lehet, hogy mi sem tudunk, de támogatásukat, bíztatásukat 

ezúton is köszönjük. Ezen kiadvány Udvard község pénzbeli támogatásával jelent meg. 

Külön köszönet azoknak, akik a 2011-es évben vagy adójuk 2%-ával, vagy más módon, de 

jelentős anyagi hozzájárulással támogatták csapatunkat: 

Abrahámová Daniela 

Ács Pál 

Andrejka Gábor 

Bajkai Ondrej  

Ing. Bajkai József 

Ing. Bajkai Viktória 

Bartová Margita 

Benko Erzsébet 

Csontosová Anna 

Ing. Dékány László 

Dékány Ferenc 

 

Mgr. Dékány Marianna 

Dékány Piroska 

Fyse s.r.o.  

Galbavy Róbert 

Gubová Helena 

Halász László 

Hodek Zoltán 

Ing. Hodek Zoltán 

Horváth Gabriel 

Husárik Zdenko 

Kálaziová Helena 

 

Kečkéš György 

Ing. Lengyel Ferenc 

Lengyel Eszter 

Mgr. Gallová Szilvia 

Nagy Lívia 

Páczer Katalin  

Ing. Páczer Alexander 

Pócs Tibor  

Ing. Salgó Tibor  

Szláviková Eva  

Ing. Varga Zoltán  

 

és még számos ismeretlen jólelkű támogató. 

Az ebből befolyt pénzt az ifjúság nevelésére fordítjuk, legfőképpen a tábordíjak csökkentésére, 

a cserkészrendezvények finanszírozására és a cserkészotthon kisebb rekonstrukciójára. 
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