A bajai 567. sz. Mészáros Lázár cserkészcsapat életrajza

A kezdetek
Jó munkát! A cserkészek köszöntésével üdvözöljük mindazokat,
akik honlapunkat böngészik és felfigyelnek a mozgalom létére.
Múltra és jelenre.
Honnan jöttünk hát és kik vagyunk?
A mozgalom megalapítója Baden-Powell. – Jelmondatunk 1908tól, az alakulástól: „Isten, haza, embertárs!”
Ez a három szócska és a 10 cserkésztörvény szinte mindent elmond róluk. Talán
ezért is terjedt el olyan gyorsan a mozgalom Európában és az egész világon.
Hazánkban 1912-től sorra alakulnak a cserkészcsapatok. Városunkban, Baján a 20as években már 7 csapat működött. Az 567. sz. Mészáros Lázár cserkészcsapat
megalapítója és első parancsnoka Bajai József tanár volt.
Szép eredményeket értek el, töretlen hittel és szorgalommal dolgoztak az 1948-as
betiltásig. Persze a szép és nemes dolgokat nem lehet a szívekből hatalmi szóval
kiirtani, a cserkészek illegalitásban dolgoztak tovább. Hamarosan jött a megoldás.
Vezetőiket bebörtönözték, Kosztolányi Józsefet, a parancsnokot és Harczos Lászlót
kivégezték. A cserkészet a rendszerváltás hajnalán, 1989-ben újra indult. Az öreg
cserkészek segítségével, a fiatalok lelkesedésével vezetői tanfolyamot indítottak és
1990-re készen álltak a fogadalomtételre, mintegy 80 cserkésszel. A parancsnok
Werner József fiatal kántor lett, aki 24 év óta töretlenül, teljes optimizmussal végzi
ezt a csodálatos munkát.
Az újra induló cserkészet vezetői képzést indító vezetői közül néhány név:







Dr. Czoboly Zoltán gyermekorvos
Cserba György iparos
Hamvas József
Hamvas István
Dr. Somos Tibor belgyógyász
Dr. Lovass György állatorvos.

A segédtiszti kar az induló 567.sz. Mészáros Lázár cserkészcsapatból:








Werner József kántor
Tóth Béla
Nievel Béla
Ikotity József tanár
Majorcsics Gábor
Hegedűs Erzsébet
Jekl József
(A teljesség igénye nélkül!)
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A 40 évig rejtegetett Damjanich J. cserkész zászlaja. Tiszteleg Ikotity József

Zoli bá’, a fiatalok, a parancsnok és a vendégek

Ezen a nyáron még a tábori életet is kipróbálták. Az „ifjú” csapattal a városhoz
közeli Máriakönnyén verték fel a sátrakat, majd az utolsó napokon Budapestre
látogattak.

2

Október 24-én egyszerűen, gyászolva „ünnepelt” a csapat.

Vidám, szép és nehezebb napok váltották egymást a csapat életében. 1990 évén
(Mikulás, Karácsony) és 1991 tavaszán a farsang.

De megrendítő és felejthetetlen az 1991. március 15!
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„Amire vártunk beteljesedett, 133 év után hazatérhetett szülővárosába névadónk,
Mészáros Lázár honvéd altábornagy hamva. Újra temetésén elkísértük.
Altábornagy Úr! Isten hozta! Nyugodjék békében itthon szülővárosában!”- írta a
korabeli krónikásuk.
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A tavasz folyamán az újoncok is sikerrel letették a cserkész-próbát.

Aztán jött a nyár és a 90-es évek csodájának számító esemény boldog részese
lehetett a csapat. A parancsnok véletlen találkozás alkalmával barátságot kötött
egy német cserkész házaspárral, akik meghívták a csapat egy részét 10 napos
táborra Ettelscheid-ba /Köln közelében/. Hogy milyen volt a táborozás, elmondja
Masa György cserkész.

Világjáró cserkészeink. / Nekik akkor ez jelentette a „Világot”
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A barátság a német cserkészekkel ma is él. Advent utolsó vasárnapján a
Betlehemi láng fogadásánál minden évben jelen vannak.

De térjünk vissza egy kis időre még ehhez a nyárhoz. Júliusban itthon várt rájuk
az igazi tábor, ezt ők szervezték és vitték végig. Kárászon.

Az elmúlt 24 évben az ország minden táján táboroztak az 567. sz. Mészáros
Lázár cserkészcsapat Werner József parancsnok úr vigyázó felügyelete mellett.

Néhány tábor a legemlékezetesebbek közül:






Óbánya
Bános
Gödöllő, Erdély, Székelyudvarhely
Ópusztaszer
Lakitelek
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A cserkész életet nemcsak táborok, túrák, játékosság, hanem komoly tanulás és a
kulturális munkába való bekapcsolódás is jellemzi. A MCs.Sz. sokféle versenyt
hirdetett, azokban a cserkészeink részt vettek. Emlékezetes az 1992. február 8-án
Szegeden rendezett cserkészettörténeti vetélkedő, ahol a Turul őrs 1., a Vadgalamb
őrs 4. helyezést ért el.

Oklevél – Turul őrs
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Oklevél –Vadgalamb őrs

Az országos megmérettetésen 4. helyen végeztek.
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A versenyzők, Díjkiosztó
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A hagyományokat és a versenyszellemet ma is tartják. A vetélkedés már
országhatárokon átívelő (Szerbia, Horvátország, stb.) és modern eszközökkel folyik.

A csapat zászlaja is elkészült 1991 karácsonyára, de csak 1992. május 31-én
szentelte meg ünnepélyes szentmisén Jávor Ferenc plébános, a csapat fenntartója.
Zászlóanya tisztére Cserba Györgynét kérték fel.

Az új zászló / Ma is őrzik, tisztelik.
Zászlószentelési ünnepség után a csapat.
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Az új zászlóra szegeket készítettek, amelyeket meg lehetett vásárolni. Az összegyűlt
pénzből és az adományokból a csapat vezetősége létrehozta az ifjúság nevelése
segítésére Cserkészek az Ifjúságért Alapítványt.

Az alapítvány segítségével nagyon szép eredményeket ért és ér el a csapat. Irányítja
a vízi életet, felügyeli a Czoboly Zoltán cserkész vízi telepet, szervezi a szülők és
támogatók közösségét, stb.

1992 nyarán viszontlátogatásra érkezett a vendég német csapat. Az ország sok szép
tájára elkísértük őket.

Az év végén az egyházi ünnepeinket megtartottuk, a csapat együtt vett részt ezeken.

Itt járt a Mikulás

Ezek voltak a kezdetek!
Elindult vagy inkább folytatódott egy szép és tartalmas közösségi élet a fiatalok
körében. A mai cserkészek, a „késői” utódok örökölték a nemes hagyományokat, az
őszinte, tiszta eszmeiséget, barátságot – a határon túl élő magyar testvéreink
megbecsülését és nem utolsó sorban a magyar haza szeretetét.
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