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Feri bácsi, a táborok megálmodója mindig nagy
szeretettel emlékezik vissza a régi táborokra, a
rengeteg élményre, az első nehézségekre.
„ A legbüszkébb arra vagyok, hogy 1966-ban sikerült elindítanom az azóta is működő nyári sátortáborokat. A majálisok bevételéből vettük az első
katonai sátrakat, fedeztük a gyerekek táboroztatását. Az országosan szinte egyedülálló, kétszer két
hetes táborban megszámolni sem lehet, hány
gyermek vett részt! Amikor nemrég a vasdiplomámat átvehettem, komoly, meglett emberek-egykori
diákjaim-jöttek hozzám, hogy felidézzék az örök
életre szóló tábori élményeiket.
Azt hiszem, erre vagyok a legbüszkébb!”
Szüllő Ferenc - A táborok megálmodója…
Fotó: Gyuricza Ferenc

Forrás: feol.hu
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Farkasgyepű eszperente nyelven: Egyszer, rengeteg esztendeje egy Ferencre keresztelt ember egy helyet keresett
egy hegyen, melyet Herend mellett elmenve fedezett fel. Eme helyen gyerekeknek lepleket emeltek cseppek ellen,
melyekben fedelet, fekhelyet leltek. E helyen egy sebes csermelyt lelhetsz, mely egy meredek helyen permetet vetve
esett le. Ebben estelente gyerekek kerestek enyhet.
Kedves, felejthetetlen esetek estek meg e helyen,
mert rengetegszer esett, meg esett, meg esett.
Egyszer egy esetben gyerekek egy megtelt
csermelyben kerestek tejfelt, meg egy kedvelt
eledelt, melyet egy eb emelt el.
Nem egyszer megesett: egy elemes szerkezetet beleejtett egy gyerek egy kerek fedeles verembe, melyen
estelente rengeteget nevettek.
Ezen eseteket nem felejtem, fejembe elrejtettem,
s szeretettel emlegetem.
Verseny a táborban…
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Kutas Hírmondó

Tábor
Mit is jelent ez a szó?
Eredetileg katonai kifejezés, hosszabbrövidebb ideig felállított, átmeneti szálláshely a
legszükségesebb felszerelésekkel, háború vagy
hadgyakorlat esetére. Sátrak mellett az adott
helyen található épületeket is felhasználták. Egy
ilyen tábor alkalmával mészárolták le Bánk és
társai Gertrud királynőt.
Másnak a bibliai Tábor hegye (Galilea)
jut eszébe, amiről a Prága melletti cseh város, a
husziták központja kapta nevét.
Soproni tábor - építők

Vannak, akik megborzongnak a szó hallatán, főleg német vagy orosz nyelven hallván („láger”), hiszen a halál-és büntetőtáborok réme jelenik meg előttük.
Az úttörő-, majd gyermektábor az ország döntő
részén szünidőkben, épített lakásokban töltött vidám nyaralást jelentett (jelent).
A vándortábor pár napos, csodálatos, időjárással
dacoló, fizikailag emberpróbáló („Hátamon a házam!”) túrákat idéz.

A „cserkésztábor jó és összetartó társaságot, kellő
megpróbáltatást és kalandot kínál” és„A résztvevők itt megismerhetik önmagukat, próbatételeken vesznek részt”- idézve a
Magyar Cserkészszövetség kiadványából. Érdemes utánanézni
az ilyen táborok napi programjának, meg fognak döbbenni,
hogy a kereszt kivételével mennyire olyan, mint a mi táborunké!
1965 augusztusában új tanító érkezett Mezőkomáromból a
lajosi iskolába: Szüllő Ferenc. Az ereje teljében levő, negyvenkét éves Peti bácsi (Kortársai hívták így, beceneve szülőhelyén, Zircen ragadt rá, mint az ilyen nevű cserkészújság kihordójára.) értesült a nyaranta szórványosan, bérelt épületekben zajló Balaton parti táborozásokról (Azok is felejthetetlen élményként vésődtek a résztvevőkbe!). Fejébe vette,
hogy volt cserkészként megtanítja, mi az „igazi” tábor! Nem
kellett egy év, s lezajlott az első sátortábor a Bakonyban.
Hogy mennyi utánajárás, meglévő vagy szerzett kapcsolat
kellett ehhez (Kell ma is!), nehezen hiszi el az, aki soha nem
próbálkozott hasonló szervezésével! Szállítás, élelmezés, biztonságos sátrak, programok, táborépítők és bontók, pénz,
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lebonyolító tanárok biztosítása akkor is és ma is évente megújuló gond. 1969 nyarától friss főiskolásként Varsányi László
is bekapcsolódott a táboroztatásba, majd Peti bácsi nyugállományba vonulása után átvette a szervezést. Őrizve a hagyományokat, többször újítva egy kicsit, de a mai napig azon az
ösvényen jár a TÁBOR, amit a háború előtti cserkésztáborok
tapostak ki! Mára már az első táborozók unokái is kiöregednek lassan az általános iskolás korból, más a gyerekek igénye,
szemlélete, s ehhez alkalmazkodni kell, ha tetszik, ha nem.
Ötvenedik tábor, zsinórban. Beleborzong az ember, ha kimondja. Nem tudunk hazánkban hasonló iskoláról, ahol ingyen felvállalják szabadságuk alatt a tanárok ennek a 15 napnak nyűgét. Hát, aki fiatalon nyűgnek érzi, ne is csinálja! Aki
megfáradva, lelassulva azért hagyja abba, hogy ne legyen
terhére kollégáinak, gátja a programoknak, az is táborozik
lélekben évről-évre nyaranta. Ezt teszi a kilencvenharmadik
évét teljes szellemi frissességben taposó példaképem, Peti
bácsi is, reméljük még sokáig. Ha egyszer majd felülről követi a tábort, a ragyogó ég az Ő elégedett mosolyát fogja sugározni sátorlakó gyermekeinkre!
Sirokai Ferenc

Gyerekek írták:
Sátorszemle: Reggel gyerekek felkelnek, sepregetnek, rendet
tesznek, esetleg szemetet szednek, melyet emberek rendet
keresve megjegyeznek, s este felemlegetnek egy-egy ejnye bejnye mellett.
Palacsinta: Kerek test, melyet gyerekek megkenve rettenetesen szeretnek, s feltekerve esznek meg. Kedden ehetnek eleget, mert verseny lesz, melyet esetleg te nyerhetsz meg.
Róka: Kedves veres egyed, mely estelente rendszeresen megjelent eledelt keresve, de gyerekek serege elkergette.
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Tábor a Csurgó-kútnál/ 1966.
Nekem, aki nyaralhattam a legelső Lajoskomáromi sátortáborban, valamint szívvel – lélekkel táboroztam harmincöt évet
az iskola pedagógusaként, miről is szólhatna az egyik legkedvesebb emlékem,
mint éppen egy táborról.
Még ma is szinte mindegyikre emlékszem, rengeteg élmény, apró történet
kavarog bennem, de a legelsőt, melyet
diákként éltem át, sosem felejtem el. A
mai gyerekek el sem tudnának képzelni
egy olyan két hetes nyaralást, amilyen az
akkori diákoknak az 1966-os Farkasgyepűi tábor volt.
Ha behunyom a szemem, még ma is
magam előtt látom azt a kis erdei tisztást, közepén egy emlékoszloppal, a
gyors folyású patakkal, a közeli Csurgó
kúttal, az ütött-kopott katonai sátrakkal.

Hogy is indult?
Úgy, hogy egész évben gyűjtöttük és
ragasztgattuk a takarékbélyegeket a kis
könyvecskébe, szinte egykét forintonként spóroltuk össze a táborozási
díjat.
Amikor eljött a nagy nap,
vonatra szálltunk a csomagjainkkal. A táborhelyre csak traktorral lehetett
eljutni, így bennünket is
felpakoltak a pótkocsira,
és irány a tábor.
A katonaságnál leselejtezett sátrak vártak bennünket, melyekben ágyak
híján a földre fektetett
szalmazsákokon aludtunk.
Az otthonról hozott zsákjainkat csak nedves szalmával tudtuk megtölteni, mert szinte
minden nap esett. Volt olyan éjszaka,
amikor szinte kimosott bennünket az
esővíz a sátrakból, s másnap mindent ki
kellett pakonunk, a tisztást beterítette a
rengeteg száradó szalmazsák és ruha.
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Gyakran előfordult, hogy a lejtős talaj
miatt éjszaka egy-egy gyerek legurult a
szalmazsákról és a sátorárokban találtak
rá az őrök.
Voltak, akik abban a sátorban aludtak,
ahol a lisztet, cukrot, és az egyéb élelmiszereket tárolták. Szerencsétlenségükre a
darazsak is éppen ott találtak maguknak
szállást, így nem volt csoda, ha szegényeket agyon csipkedte néhány hívatlan
vendég.
Nem volt konyhánk és ebédlőnk sem, - a
zászlórúd köré ásott árok partján ülve,
ölünkben a tányérokkal ettük meg a
finom ételeket, - köztük erdei gombákból pörköltet - melyeket Szabó Mihályné,Teri néni és Sirokainé, Ilonka néni, a
két szakácsnő készített nekünk egy földbe ásott tűzhelyen. Ez a ponyvával lefedett kis „konyha „a sok eső miatt gyakran beázott, nem volt egyszerű ott a
munka. Hűtőszekrényül a patak szolgált.

1966. Farkasgyepű - A legelső tábor

Hol egy-egy rúd szalámit raktunk a kövekkel körülrakott lavórba, hol a tejfölt
és a tejet hűtöttük a Ceglédi kannában.
Aztán a mindennapos esőben a patak
megduzzadt és elvitte lavórostól a szalámit, kannástól a tejfölt, mi meg mezítláb,

vagy gumicsizmában járva kerestük a
patakban az elveszett uzsonnát. Nagy
volt az öröm, amikor a közeli major gazdája megjelent az egyik rúd szalámival,
mesélve, hogy a kutyája találta meg.
A szolgálat sem volt egyszerű, hiszen az
őrség mellett ugyanúgy megvoltak a
teendőink, mint most, csak persze minden sokkal mostohább körülmények között: Mosdás a patakban, napi bevásárlás
Ilonka nénivel gyalog a 2 km-re lévő
faluba, kiskocsit húzva, este zuhanyozás
a Csurgó kút nevű vízesésnél.
Ha távolabbi kirándulást szerettünk volna, akkor a közeli Termelőszövetkezetben dolgoztunk egy napot, hogy a pénzen elmehessünk valahova.
Sem a felnőttek, sem a gyerekek számára
nem volt egyszerű ez a két hét, hiszen
tele volt gondokkal, megoldandó problémákkal, de ugyanakkor rengeteg élménynyel is. Feltételezem, hogy nem csak
nekem, de az akkori
társaimnak és nem
utolsó sorban a
szervezőnek, Szüllő
Peti bácsinak is
feledhetetlen volt az
akkori tábor, mert
ha találkozunk, sok
szeretettel emlegetjük még ma is.
’66-ban kezdődött,
és azóta nincs megállás.
Az én életemben
mindenképpen
meghatározó volt
az a két hét, hiszen
a Peti bácsitól kapott útravalóval és a rengeteg élménnyel
feltöltődve, amíg tehettem, szívesen
mentem táborozni azzal a lelkes kollégákból álló csapattal, akik remélhetőleg
tovább ápolják majd a hagyományt.
Puskás Tiborné

Kutas Hírmondó

Apró kis történetek a táborokból:
Az eltelt ötven év alatt rendszeresen visszatértünk kedvenc helyeinkre. Ilyenek voltak Bakonybél, Sopron, Királyrét, Magyaregregy, Bakonyszentlászló - Ördögrét, Kercaszomor... Szinte kivétel nélkül mindegyikben történt olyan esemény, amelyre mosolyogva, vagy kissé bosszankodva gondolok vissza. A kellemes és kellemetlen, vagy éppen mulatságos élmények mindegyike megmaradt az emlékeimben személyekhez kapcsolódóan is.
Puskás Tiborné

Elsőként kevésbé kellemes eseményeket felelevenítve,
Bakonybélben történt, hogy a takarodó után éppen szakácsnőnk névnapját készültünk megünnepelni. A gyerekek már elcsendesedtek, így mi nyugodtan köszönthettük az ünnepeltet egy kis likőrrel, vagy pezsgővel koccintva. Néhány perc múlva sietve jöttek az őrök, hogy
Bence rettentően fullad. Utólag kiderült, hogy nem akart
lemaradni az aznapi kirándulásról, fürdőzésről, ezért
kicsit többet pumpált az asztmás gyógyszeréből.
Mondanom sem kell, hogy azonnal autóba ültettük, és
aszerint nyomtam erősebben, vagy gyengébben a gázt,
hogy kedves kollégánk mit mondott Bence gyors, vagy
éppen alig érzékelhető pulzusáról. A bakonyi kanyarok
ellenére szinte negyed óra alatt beértünk vele a kórházba. Nagy volt az ijedtség, de szerencsére egy napos
megfigyelés után visszavihettük őt a táborba.

Gyakran kellett harcolnunk az ANTSZ - szel, vagy a Környezetvédőkkel, vagy éppen egy mobil WC-t kihelyező
céggel is. Ez az eset Sopronban történt a II. táborban.
Természetvédelmi területen táboroztunk, ezért nem engedték az ásott WC-k készítését, hanem megismertették
velünk a TOI-TOI nevű csodát. El lehet képzelni, milyen
állapotban volt az a két helyiség a táborozás negyedik
hetére. Többször hívtam az illetékes céget, de a fülük
botját sem mozdították. Amikor aztán már azzal jöttek a
gyerekek és a tanárok, hogy nem lehet ráülni, mert a közepe már kipúposodik, - fogtam egy botot és kénytelen
voltam kicsit megkeverni. Majd mindezek után az ÁNTSZ
-szel fenyegetőzve ismét felhívtam a céget, akik végre egy
-két óra múlva kiértek és megoldották a problémánkat.
Azóta is gyakran emlegetjük nevetve, hogy még „sz…t is
kellett keverni”.
Szinte minden táborban megtörténik ez a
kis baleset:
Ez éppen Ördögréten történt:
Zsuzska szaladt felém a sötétben kétségbeesetten:
- Ági néni, jöjjön gyorsan, mert süllyed!
- mondta lihegve.
- De, hát mi baj van, Zsuzska?
- Jöjjön gyorsan, mert süllyed a zseblámpám! Belelökték a WC-be!
Egy ifi fiú volt a közelben, aki egy gereblyét fogott, és azzal halászta ki a lámpát.
Egész csapat követte a gereblyén lógó
csodát, melyet aztán a vétkes kénytelen
volt letisztítani.

Királyrét - táborépítés

A Királyréti táborból kolléganőm akkor még kicsi fia jut az eszembe. Imádott mindent, ami a katonaságról szólt. Kedvenc játéka a számháború volt, ezért bármikor ilyent terveztünk, mindig az elsők között jelentkezett, pedig még a legkisebbek közé tartozott. Egyik este éppen fürdés után ballagott a sátra felé, tábori szokás szerint egy szál törölközőt a derekára csavarva. És ekkor valaki elkiabálta magát: SZÁMHÁBORÚÚÚ !!!
Meghallva a bűvös szót, otthagyott csapot-papot, és indulni akart játszani. A közelben lévő egyik felnőtt fogta vissza, hogy
előbb talán fel kéne öltözni, mivel a papucsán kívül semmi nem volt rajta.
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Hívatlan vendégek:
Szinte mindegyik táborban voltak apró kis
erdei látogatóink, amelyek nem nagyon zavartak bennünket. Hol egy pele, vagy mókus,
esetleg rókák dézsmálták meg az éléskamrát,
de tőlük nem kellett tartanunk.
Annál emlékezetesebbek az Ördögréti éjszakai látogatóink, akik egyik alkalommal éjfél –
tájban jelentek meg részegen egy autóval az
eldugott erdei tisztáson. Arra ébredtünk a
kolléganőimmel, hogy egy reflektor világítja
meg a sátrunkat. Mint utólag kiderült, azért
jöttek, mert úgy gondolták, hogy itt vannak
szép lányok, és hogy milyen jó buli lenne ez.
Miután elmondtuk nekik, hogy itt csak kis
gyerekek vannak, nagy nehezen elmentek
hosszas dudálás és kiabálások közepette. Az
ifik felébredtek a zajra Peti bácsival együtt,
aki akkor már jócskán nyugdíjasként egyedül
volt velünk, nőkkel.
Az éjszaka folyamán a randalírozók még két
alkalommal jöttek vissza egyre növelve a
hangerőt. Hiába kértünk, vagy fenyegetőztünk, nem tágítottak. Az Ifik meg is kergették
őket többször. Végül aztán két roham között
autóba ültem az egyik Ifi fiúval és hajnali
háromkor elmentünk a Zirci rendőrökért.
(Mobil telefon akkor még nem volt) A rendőrök hamarosan odaértek, de közben az újra
visszatérő részegeket Peti bácsi és az Ifik elkapták és egy fához kötözték. A rendőrségnek
már nem sok dolga akadt.
Mindezt a tábor többi lakója végig aludta, s
mikor másnap megtudták, hogy mi volt az
éjszaka, attól kezdve óriási nagy „Fa testápolókat” faragtak, mondván, hogy azzal kergetik
el a betolakodókat, ha még egyszer vissza
mernek jönni. Egyik gyerek sem emlékezett
félelemmel arra az éjszakára.
Magyaregregyen is rendszeresek voltak a
hétvégi hívatlan látogatók a közeli csárdabeli
DISCO miatt.
Egyik alkalommal is ez történt takarodó
után. Az őrök jelentették, hogy a Máré - várhoz vezető úton részeg fiatalok jöttek a tábor felé és tönkretették a röplabda pályánkat. Vitába szállni nem lett volna érdemes
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Kercaszomor

Bakonybél - A megáradt Gerence patak

velük, így felkeltem, a hálóingem fölé felkaptam a mellényemet és egyik kolléganőmmel
elindultunk autóval a csárdához, hogy telefonáljunk a rendőröknek. Mikor odaértünk, Ági
mondta, hogy majd ő bemegy, ne én menjek
be hálóingben. De én közben már elindultam, így ő az autóban maradt. Mint utólag
kiderült, felesleges volt az aggodalma, én
voltam a legöltözöttebb, ugyanis meztelen
DISCO volt a csárdában és a mellette lévő
fürdőmedence partján.

Kutas Hírmondó

Éjjeli riadó!!!

„Tóni”

A tábori programok között lehetőség szerint gyakran szerepelt az éjjeli riadó. A történet általában arról szólt, hogy valakit, vagy valamit elloptak a táborból, és el kellett fogni a
rablókat, vagy megkeresni az elveszetteket. Takarodó után
hatalmas zörgés, csörömpölés, kiabálás a konyha felől. Ekkor
a táborvezető riadót kiáltott, ami gyülekezőt jelentett a zászlórúdnál. Az előzmények elmesélése után az őrsök elindultak
keresni az eltűnt társukat. Rendszerint rövid időn belül elkapták a támadókat, kikötözték őket egy fához, s bizony meg
is ruházták volna őket, ha közbe nem lépünk. A történet
végén mindig kiderült, hogy az „ellenség” Lajoskomáromból
jött, így mindenki először talán kicsit félve, de végül élményekkel, rengeteg kis sztorival élte meg az eseményt.
Az egyik ilyen alkalommal Bakonybélben viszont én voltam
az, aki nagyon megijedt. Hatalmas durranást hallottam a
riadó közben, s utána valaki kiabálni kezdett, hogy: Segítség,
meglőttek! (Azon a környéken gyakran jártak egyébként vadászok, néha várható éleslövészetről is olvashattunk figyelmeztető táblákat./
Azonnal a hangok irányába futottam, és láttam, hogy Gábor
ott fekszik az úton. Mikor a közelébe értem, akkor már észrevettem, hogy rázkódik a nevetéstől.
Utólag kiderült, az ifik közül az egyik földhöz vágott egy
petárdát, a többi zajt csapott, Gábor pedig kifeküdt az útra
és segítségért kiabált. Gondolták, hogy most ők „tréfálnak”
meg engem. Sikerült.
Hasonló volt az Ördögréti is, ott a Riadó végi létszámellenőrzésnél hiányzott egy gyerek. A közel 60 táborozó kiabálva
hívogatta Attilát, akit végül a testvére talált meg az ágyában,
ahol végig aludta az amúgy elég hangosra sikerült estét.

Peti fiam 8. osztályos, mint általános iskolás az utolsó tábori
két hetét töltheti idén nyáron Sopronban. Minap meséltem
neki, hogy milyen volt régen, amikor még én jártam táborba.
Mint a mókus fenn a fán…. reggeli zászló felvonás: kezdődhet
a nap.
Amikor kezdtem három időpontból lehetett választani,
ugyanis három kéthetes turnusban táborozhattak a lajosi
iskolások. Az első turnus lakóinak a sátor környékét ki kellett
árkolni, még virágoskertet is készítettünk a bejárathoz. Kezdetben zuhanyozni sem tudtunk, hanem bádog lavórunk volt
a tisztálkodáshoz, és a tábor melletti patak adta a vizet, később már jött a zuhanyzási lehetőség. A hálózsákot hírből
sem ismertük! Bőrönd tartót nekünk kellett faágból, madzagból tákolnunk. Mire ifik lettünk - ha szerencsénk volt - már
kaptunk plusz egy ágyat a bőröndjeinknek.
Ivóvizet a szolgálatos fiúk hoztak a közeli faluból, friss kenyérért a boltba minden nap tanáraink mentek.
A két hetet átívelték a sport versenyek, a végén győztesek
megkapták a csoki jutalmukat. A nagy röplabda versenyek
feledhetetlenek, mikor a tanárok, ifik, fiúk, lányok csapatai
vívták mérkőzéseiket. Sokat túráztunk, elsőként mindig felfedeztük a környéket, majd hosszabb túrára is mentünk. Akadályverseny, számháború, melyet éjszakai riadó után is lehetett vívni, ügyességi versenyek, autóbusz kirándulások tarkították a programot.
A Termelőszövetkezet busza szállított bennünket, melyet
elneveztünk Tóninak, mert néha tolni kellett. Szüleink jöttek
vasárnap látogatni, - ez egy különleges nap volt. Az egész
napot a táborban töltötték velünk. Megmutattuk a környéket, és azok a röpi meccsek, melyeket velük együtt játszottunk!!!
Minden nap ágakat gyűjtöttünk, hogy este tábortüzet gyújthassunk. Énekeltünk és körjátékoztunk.
Körben állva énekeltük takarodókor: Szellő zúg
távol, alszik a tábor….
Hálás szívvel gondolok azokra a tanárokra, segítőkre, ifikre, társaimra, szüleimre, akik lehetővé
tették számomra, és megélték velem ezeket a
felejthetetlen heteket. Nagyon szurkolok, hogy
legyen a szervezőkben kitartás, a gyerekekben
igény, hogy ez az ötven éve működő tábor még
sokáig adjon élményt, emléket a résztvevőknek.
Királyné Reizinger Márta ( Borcsa )

Bakonybél - Tóni a háttérben várja a hazaindulókat
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Pártoló tagságról...
A sátortáboroztatás elkezdése előtt már voltak kezdeménye30 éve dolgozó pártolók ajándéktárgyat, emlékplakettet kapzések a tanulók nyári üdültetésére.
tak. Ekkor került sor a táborépítés során készült fényképek
1958-ban egy egyhetes tábor(én úgy emlékszem, kis katonai
kiosztására.
sátrakban) Balatonaligán, majd 1963-65 között (épületben)
A második megbeszélést tavasszal tartottuk, itt mindenki
Balatonszárszón nyaralhattak a gyermekek. A táboroztató
nyilatkozott, hogy mit vállal a majálison ill. ki tud venni a
nevelők munkáját
tábor építésében és bontáifivezetők segítették
sában.
(A 63-as táborban,
Miben segítettek a tagok?
mint tanuló vettem
Az idők folyamán a tábori
részt, sok élményfelszereléseket mindig bővínyel gyarapodva).
tettük, javítottuk. Ezekben
A sátortáborozás
a munkákban mindig segítmai formában,
ségre találtunk a tagság
1966-ban kezdőkörében.
dött el. Mivel több
A majális előkészítésében,
szervezést és több
lebonyolításában- a sertések
munkát jelentettek
feldolgozása (napjainkban,
az ilyen jellegű
hentes végzi), majálison a
nyaraltatás, szükség
zsetonszerző helyeken a
volt a szülők támomunka elvégzése. Ha szükgatására. A tábor
ség volt a tábor előtt segífelépítését ők segítettek a felszerelések javítáMagyaregregy - Táborépítő csapat
tették. Az évek
sában, átnézésében.
során kialakult egy állandó gárda, akik támogatására lehetett
Legnagyobb feladatuk a tábor felépítése és bontása.
számítani a tábor felépítése során. Az évek múlásával a felA tábor építése és bontása során kialakult olyan segítő gárda
adatok nőttek, mivel a tábori felszerelés egyre több és
melynek csak a feladatokat kellett megmondani és elkészült a
„korszerűbb” lett, több segítő kézre volt szükség. Így 1975munka. Természetesen a feladatok mellett lehetőség volt a
ben megalakult a pártoló tagság. A megalakításban egy másik
kikapcsolódásra.
tényező is közrejátszott. Az iskolavezetés elhatározta, hogy
Ebből az alkalomból szeretném még egyszer megköszönni
gyakorlati műhelytermet épít társadalmi munkában. Szakemminden segítő önzetlen munkáját, azoknak, akik már nincsebereket kértünk fel rá. Akkori létszám kb. 50 fő volt.
nek közöttünk, azoknak, akik már tagok és a most aktívan
Minden támogató megkapta a pártólótag- igazolványt, jeldolgozóknak.
Varsányi László
vényt és az úttörőnyakkendőt.
csapatvezető, táborvezető
A pártolók munkáját minden év decemberében- vacsora melifivezető,csapatvezető,
táborvezető
let köszöntük meg. Ezen az ünnepségen avattuk az új tagokat és érvényesítettük az igazolványokat, valamint a 10, 20,
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Testvérek beszélgettek:
Kőhányáson történt, hogy két testvér beszélgetett a
konyhasátor előtt a tábor második hetében.
Az előző héten jelmezverseny volt, és a fiú elkérte a
testvére bugyiját, mert lánynak öltözött fel.
Most azonnal mutasd meg, hogy rajtad van-e a
Oldal 7

bugyim! – toppantott a kislány.
Dehogy, van rajtam! Hagyjál békén! – mondta a fiú.
De igenis mutasd meg!
Utólag kiderült, hogy a fiúnak a második hétre elfogytak. az alsónadrágjai, és valóban felvette a testvére bugyiját.

Kutas Hírmondó

Akik elmentek…..
A Gesztenyefasori Általános Iskola egykori és mai dolgozói,
diákjai, valamint Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel és hálával emlékeznek vissza azokra a pedagógusokra, szakácsnőkre, pártoló tagokra és támogatókra, akik
már nem lehetnek közöttünk.
A teljesség igénye nélkül szeretnénk felsorolni azokat, akik
meghatározó személyiségei voltak az elmúlt ötven évnek úgy
pedagógusként, szakácsnőként, támogatóként, mint pártolóként.
Táboroztató nevelőként is feledhetetlen élményeket szereztek
tanítványaiknak: Dr Tulcz István, Dancs János, Molnár Dezső,
Németh Ferenc, Sötéth Istvánné és Sötéth Ferenc.
Szabó Mihályné Teri néni, Sirokai Ferencné Ilonka néni és
Borbély Istvánné Edit munkája által finomabb lett a tábori
ebéd.
Sokat segítettek többek közt: Fehér István, Sziládi József, Jobbágy Lajos, Csida Ferenc, Orbán József, Megyeri István, Bartos István, Varsányi Mátyás, Németh László, Németh Sándor,
Abai István, Török István, Ulrich József, Fésü István,

Erdélyi András, Gargalics Ferenc és Pirmann József, akik
az eleinte kezdetleges felszerelés és nehezebb körülmények ellenére is lelkesen építették fel a táborokat.
Az egykori Termelőszövetkezet és Állami Gazdaság vezetői, Grószl Pál és Herczog Emil kisebb-nagyobb adományok mellett a gyermekek és a felszerelés ingyenes szállításával könnyítették meg a nem kevés pénzbe kerülő táborozást.
Értékteremtő munkájuk által él tovább a hagyomány.
Nem felejtjük Őket, nyugodjanak békében!
„Én nem haltam meg.
Az ,ami nektek voltam,még mindig vagyok.
Nevezzetek a nevemen,beszéljetek hozzám
olyan könnyen és egyszerűen,ahogy mindig.
Nevessetek és gondoljatok rám,hiszen én itt vagyok
veletek,csak én az út másik oldalán megyek !"

A diák-sereg útra kél
Emlékeim újra élem,
édes régi táborok,
az erdő illatát érzem,
felsejlenek várromok.
Épül már a sátor-város,
konyha-, lakó- s más egyéb,
szorgos kezek rakják rendbe,
a hidat, utat, rét-megyét.
Érkezik a diák-sereg,
elfoglalja lakhelyét,
játszik, sportol, meghódítja,
a környék összes nagy hegyét.
Puskás Zoltán– Sátrak az erdei tisztáson

Őrségben:
Sopronban történt, hogy a kis 3-4.
osztályos lányok panaszra jöttek az esti
őrség idején, mert a nyolcadikos fiúk
nem akartak elcsendesedni. Elindultam
hát velük a renitens sátorhoz, hogy
rendet teremtsek.
Belülről észrevették a zseblámpa fényét a fiúk, és azt hitték, hogy a kislányok ismét visszajöttek.
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Kiszólt az egyik:
- Gyere csak be Krinyuska, nézd meg, mit
mutat a bácsi!
Erre én beléptem a sátorba, és mondtam
Lacinak, hogy akkor most nyugodtan megmutathatja, amit az előbb akart!
Nem kellett aznap este tovább csitítani
őket, - csak halk pusmogás és kuncogás
hallatszott ki a sátrukból, aztán csend lett.

Elcsendesül a tábor,
orromba tiszta fa füstje szitál,
a tábortűz halkan ropog,
az éjben a „Szellő zúg távol”
dallama száll.
Lassan elalszik minden,
azok a gyönyörű tábori napok,
s mikor újra felébredek, érzem,
a tábori élet miatt,
(egy kicsit jobb) EMBER vagyok…
Sándor Szabolcs
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A DAL tovább él!
Gyerekkorom emlékei az ötvenes – hatvanas évekbe repíManapság sok gyereket arra is figyelmeztetni kell, hogy
tenek vissza. Abba az időbe, amikor még életünk fontos
legalább a sapkáját vegye le a zászló fel- és levonásakor.
állomásai voltak a Kisdobos – és Úttörő avatások. KészülA régi kedvencek helyett jött a Honfoglalás, a Nyolc óra
tünk rá, tanultuk a „Hat, majd a Tizenkét pontot „ és
munka, vagy a Repül a bálna, hogy csak az arra érdemebüszkén viseltük a kék és a piros nyakkendőt. Tisztelegsebbeket említsem. Nincs is ezzel semmi baj, hiszen ma
tünk a magyar zászló előtt, tudtunk fegyelmezetten memár más a világ, más zenéket kedvelnek a fiatalok. Vinetelni, vigyázz - ban végig hallgatni vagy énekelni a
szont egyre nehezebben megy a közös éneklés, a gyöHimnuszt és a Szózatot. A mögöttük lévő politikáról semnyörű népdalainkat pedig szinte már rühellni kell.
mit sem tudtunk, csak azt, hogy kisdobosként és úttörőVan azért valami, ami ötven év alatt sem tűnt el, nem
ként akadályversenyeken, menetdal – versenyeken vettünk
vesztette el a varázsát. Nem tüntette el a rendszerváltás,
részt, vagy számháborúztunk egyik raj a másik ellen, és
és a bennünket butítani próbáló média sem. Elég, ha
nagyon élveztük. Az akadályversenyeken főzött paprikás
csak elkezdünk az esti tábortűz végén kört alakítani,
krumpli íze még ma is
megfogni egymás kezét,
a szánkban van, még
majd az elcsituló zaj
akkor is, ha kicsit levégén felcsendül a dal:
kozmált, vagy teleszállt
Szellő zúg távol, alszik a
pernyével, - nagyon
tábor…
finom volt minden
Ha volt diákokkal beszélalkalommal, hiszen mi
getünk a régi nyarakról,
főztük.
ezt a dalt és az általa
A dalokat, indulókat
teremtett hangulatot
lelkesen énekeltük a
mindig a legkedvesebb
versenyeken, és egy –
emlékek közé sorolják, s
egy jó hangulatú esten
ha ellátogatva a táborba,
még ma is előkeressük
újra beállhatnak a körbe,
őket az emlékek sokasemmi pénzért nem
ságából, és lelkesen
hagynák ki.
énekeljük. Persze csak
Egy szeptemberi délután
Ropog a tábortűz
kis társaságban, halkan
volt, amikor ezeket a
a tábortűz mellett, nehogy valaki még félremagyarázza.
sorokat leírtam. Éppen az alig két és fél éves unokámat
Biztosan lennének olyanok, akiknek ez a régi rendszer
készültem elaltatni, - és már alig vártam, hogy hozzám
visszasírását jelentené, de nekünk csak a gyermekkorunbújjon csak arra a néhány percre is, amíg a kedvenc
kat idézi fel.
meséjét elmondom neki.
Különös hangulata volt a táborokban az esti tábortűznek,
S akkor a mese után Panni azt mondta: - Mama, a Táboahol körbeültük a lángokat és énekeltünk. Nem nyögverost énekeld nekem!
nyelősen ment az éneklés, hanem lelkesen, mert mindanyAzóta is az a reménnyel teli gondolat jár a fejemben,
nyian élveztük.
hogy talán egyszer még az egyik Lajosi táborban - az ő
Az ötven év alatt dalok jöttek, dalok mentek. Eltűnt a
kezét fogva -, együtt is elénekelhetjük majd ezt a kedves
Bunkócska és a Mint a mókus, vagy a Lent, hol a tölgyek,
dalt.
Puskás Tiborné
de sajnos eltűnt az éneklési kedv és a nemzeti jelképek
tisztelete is.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫
Szellő zúg távol, alszik a tábor.
Alszik a tábor, csak a tűz lángol.
Rakd meg rakd meg kedves pajtás azt a tüzet,
Jövő nyárig úgysem látunk megint ilyet.
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Hamvadó tűznek felcsap a lángja.
Kis falucskának szól a harangja.
Halkan, halkan szól a harang: bim-bam, bim-bam.
Erdő szélén/mélyén/ kél a visszhang: bim-bam, bim-bam
Dallama a Kis kece lányom kezdetű ismert népdal:

Kutas Hírmondó

Majálisok, juniálisok
Az 1966-os tábor két hétre annak idején 400 Ft-ba került.
Azóta eltelt negyvenhat év. Ez alatt a rendezvény óriási méEz az összeg akkor közel, vagy akár több, mint egy havi
retűvé fejlődött, hajnalig tartó mulatság lett belőle. Ezért egy
fizetésnek felelt meg. A gyerekek takarékbélyeg formájáideje Pünkösdre tervezik a szervezők. Így lett az egykori Juniban gyűjtötték
álisok helyett többössze a tanév
ször is Majális.
során.
Ma már az iskola diákMivel a szülőkjai mellett vendégfellének ez így is
pők, zenekarok, és
magas költség
egyéb művészeti csovolt, ezért a
portok, valamint tűzikésőbbi évektől
játék teszik színesebbé
az akkori Úttöa rendezvényt.
rőcsapat vezetéA kínálat bőséges.
se azt gondolta
Többféle étel: pörkölki, hogy Juniálist
tek, sült kolbász, palaszerveznek,
s
csinta, lángos stb,.
annak a bevételmellett bőséges italváét a táborozásra
laszték áll a vendégek
fordítják.
rendelkezésére.
Így kezdődött.
A mindenkori rendezAz első ilyen
vény bevétele a táboMajális— a kezdet kezdetén
rendezvény 1969
rozást segíti, vagyis a
-ben, még a Szedressel párhuzamosan elterülő akácosban,
manapság táborozó gyerekek a nyaralás költségeinek csak a
a focipályától Délre került megrendezésre.
felét fizetik.
Akkoriban nem voltak neves fellépők, az iskola diákjai
Köszönjük a sok támogató, vállalkozó, pártoló tagok és pedaadták a műsort.
gógusok munkáját, összefogásuk nélkül ez a rendezvény ma
A büfében csak hurkát kolbászt, bort és málnaszörpöt
nem működne.
Puskás Tiborné
árultak
⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂

Az akkori Juniálison fellépő diákzenekar tagjai közül
Braun Jánost és Drescher Györgyöt Wanderer Géza
tanította tangóharmonikázni.
A zenészcsaládból származó Palotai Kálmán autodidakta módon tanult gitározni, a jó ritmusérzékkel
megáldott Tatai József pedig a zenekar dobosa volt.
Mindössze egyszer léptek fel, ahol az iskolások énekét
kísérték, többek közt Szili Józsefét, aki az akkor felkapott Expressz együttes dalát, a „Szállj szállj madárt”
énekelte, innen ered az ő beceneve.
A zenekarról készült kissé megviselt kép, az iskola
folyosóján készült.
Majális— a kezdet kezdetén
A képen szereplők balról jobbra: Palotai Kálmán,
Drescher György, Braun János, a háttérben Tatai József
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Táborbontás
Minden tábornak eljön a vége és akkor megjelenik a bontó
azt, sem amikor Kercaszomoron a nagy pótkocsit 15-20
csapat. Én, ennek a csapatnak már sokadik alkalommal
férfi ember kézzel tolta be mint egy 200 métert, én pedig
voltam a részese. 2010-ben, Királyréten estem át a tűzkemint a sárkányhajózóknál szokás vezényeltem a csapatnak.
resztségen.
A fiatalabb korosztályHogy is zajlik a bontás?
nak még a zuhogó esőA csapatot hetekkel
ben is volt kedve rúgni a
előtte toborozzák, ám
labdát ebéd helyet. Igen,
mindig kevés a létszám.
ezek, a mi aranylábú
A bontáshoz mindig
„focistáink”. Történt
annyi ember kell, hogy
olyan is, amikor jött a
amit az építők egy hét
telefon, hogy a hazaszálalatt létre hoznak, azt
lító autó az autópályán
egy napon szétszedjük,
elromlott. Mi viccnek
felrakodjuk, és olyan
gondoltuk, de nem az
állapotba hozzuk haza,
volt. Telefonos segítséghogy az egyből raktárba
gel megoldódott a gond.
kerülhessen, és várja a
Mindig nehezebb a sok
következő évi indulást.
holmit hazafele felrakni,
A gyerekek sokat segítemint oda. Vajon miért?
nek azzal, hogy a lakó
Amikor a pótkocsi végéKercaszomor–
táborbontás
sátraikból kirakodnak
re felkerül, a meleg vizet
mindent. A bontást vezető elosztja a feladatokat, s akkor
adó speciális kazán akkor, azt jelenti, hogy a tábor indulhat
hajrá indulhat a munka. Az első csapat sátorbontás, hajtohaza. Az önkéntes tűzoltóink minden évben a lerakodást és
gatás. Második csapat „szociális” hely szakszerű szétszedéberaktározást végzik, ami szintén nem kis feladat hisz minse, de természetesen a végére kell hagyni egy
dent a megfelelő helyre kell elrakni a padlástól a pincéig
„egyhengerest”. Szép lassan eltűnik a tábor…Mindenki teszi
szó szerint. Bízom bene hogy még sok éven keresztül réa dolgát, de nem maradnak el az ugratások a poénkodások.
szese lehetek a bontó csapatnak, mert akkor sokáig élni
Amikor Királyréten és Kercaszomoron is ömlött az eső a
fog az országban szinte egyedüli táboroztatási mód.
Szilágyi László
bontás ideje alatt akkor is volt jókedv. Sosem felejtjük el

Sokszor állított bennünket nehéz feladat elé az időjárás is.
Pilisszentlászlón egy mélyebb területen táboroztunk, ahol a
szülők látogatása előtt csütörtökön kezdett el esni nagyon az
eső. Szinte átfolyott a sátrakon az ágyak alatt a víz. Amikor
még pénteken sem hagyta abba, akkor este már kb. fél méter
mély árkokat kellett ásni a tábor közepén a víz elvezetésére,
valamint talicskával kellett hordani a vizet a patakmederhez.
Volt olyan csoport, akiket ki kellett költöztetni a sátrukból is.
Szerencsére volt ott egy kis lepusztult faház, amit kitakarítottunk és oda költöztettük az elázott sátorlakókat. Volt olyan
szülő, aki hazavitte a gyermekét emiatt. Bizony mi, felnőttek is
legszívesebben ezt tettük volna, de az eső vasárnap délután
elállt, és attól kezdve csodálatos második hetünk volt.
Hasonlót éltünk át Kakasdon is egy este, amikor a nagy esőben
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minden felnőtt egy gyereksátorban tartózkodott és nyomta
le folyamatosan a vizet a ponyváról. A nagy munkában
megfeledkeztünk a férfi tanári sátorról, amely közel 100
liternyi esővíz súlyától össze is rogyott. Szerencsére senki
sem volt benne, mert még belegondolni is rossz lenne, mi
történt volna akkor.
Kercaszomoron két óra leforgása alatt közel nyolcvan mm
eső zuhant ránk, de ott is álltuk a sarat. A konyha olyan
szinten úszott, hogy a műpadló lebegett a víz tetején. Voltak olyanok, akik az asztalok tetejére menekültek a víz elől.
Az erősebbje pedig órákig lapátolt, söpört, terelte a víz
útját.
A sok természeti csapás sem tudta elvenni a kedvünket, azért is jól éreztük magunkat!

Kutas Hírmondó

Lajoskomáromi táborok
A tábori programokat Szüllő Ferenc,
Varsányi László, Bajcsi Ildikó és Puskás Tiborné készítették.
Bérelt épületben:
Szervező
1958.
Balatonaliga
Molnár Dezső
1963.
Balatonszárszó Tulcz István
1964.
Balatonszárszó Tulcz István
1965.
Balatonszárszó Nagy Ilona
Nomád sátortábor
Táborszervező
1966.
Farkasgyepü
Szüllő Ferenc
1967.
Magyaregregy Szüllő Ferenc
1968.
Lillafüred
Szüllő Ferenc
1969.
Pusztavám
Szüllő Ferenc
1970.
Várfölde
Szüllő Ferenc
1971.
Mátraballa
Szüllő Ferenc
1972.
Magyaregregy Szüllő Ferenc
1973.
Pálihálás
Szüllő Ferenc
1974.
Pusztavám
Varsányi László
1975.
Parádsasvár
Varsányi László
1976.
Sopron
Varsányi László
1977.
Bakonybél
Varsányi László
1978.
Magyaregregy Varsányi László
1979.
Lipótfa
Varsányi László
1980.
Parádsasvár
Varsányi László
1981.
Bakonybél
Varsányi László
1982.
Kisoroszi
Varsányi László
1983.
Magyaregregy Varsányi László
1984.
Bakonybél
Varsányi László
1985.
Sopron
Varsányi László

Táborok

Bakonybél
8 alkalom
Magyaregregy 7 alkalom
Sopron
6 alkalom
Királyrét
4 alkalom
Bakonyszentlászló 3 alkalom
Parádsasvár
3 alkalom
Pusztavám
3 alkalom

Kercaszomor
Lovasberény
Farkasgyepű
Lillafüred
Várfölde
Mátraballa
Pálihálás

1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2 alkalom
2 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom

Magyaregregy Varsányi László
Kőhányás
Varsányi László
Királyrét
Varsányi László
Bakonybél
Varsányi László
Magyaregregy Varsányi László
Sopron
Varsányi László
Bakonyszentlászló Varsányi László
Királyrét
Varsányi László
Bakonybél
Varsányi László
Magyaregregy Bajcsi Ildikó
Parádsasvár
Bajcsi Ildikó
Pilisszentlászló Bajcsi Ildikó
Bakonyszentlászló Bajcsi Ildikó
Sopron
Bajcsi Ildikó
Bakonybél
Bajcsi Ildikó
Királyrét
Bajcsi Ildikó
Kakasd
Bajcsi Ildikó
Bakonyszentlászló Bajcsi Ildikó
Pusztavám
Horváth Lóránt
Kercaszomor
Horváth Lóránt
Lovasberény
Sirokai Ferenc
Somogyacsa
Havranek György
Sopron
Havranek György
Bakonybél
Havranek György
Királyrét
Horváth Lóránt
Kercaszomor
Horváth Lóránt
Lovasberény
Horváth Lóránt
Abaliget
Horváth Lóránt
Bakonybél
Horváth Lóránt
Sopron
Horváth Lóránt
Lipótfa
Kisoroszi
Kőhányás
Pilisszentlászló
Kakasd
Somogyacsa
Abaliget

1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
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