
 
 

Cserkésztábor Mozsgón 
 

Községünket a cserkészek szívesen választják táborhelyként. Július hónapban 

Gödöllőről és Budapestről érkeztek a gyerekcsoportok. Turi Gellértet, a budapesti 

székhelyű 25. számú Szent Imre Cserkészcsapat parancsnokát kérdeztük.   

 

 

Mikor alakult a csapat? Milyen korcsoportok vannak? Hány tagjuk van? 

Csapatunk alapításának éve 1920, ekkor döntött úgy a Budai Ciszterci Szent Imre 

Gimnázium néhány tanára és diákja, hogy be szeretnének kapcsolódni a viszonylag új, 

mindössze 8 éves magyar cserkészmozgalomba. 1921-ben már 90 jelölt tett 

fogadalmat, és vált így a csapat tagjává. A kommunista rendszer alatti betiltás után 

1989-ben szerveződött újra csapatunk, ami most már több mint 200 főt számlál. Mi 

11 éves kortól foglalkozunk gyerekekkel, és szerencsére egyre növekszik a már 

családot alapító cserkészeinknek is a száma.  
 

Ön mikortól tölti be ezt a vezető pozíciót?  

Nekem több szempontból volt nagyon nagy élmény a Mozsgói táborunk, ezek közül 

a legmeghatározóbb talán az, hogy itt kaptam meg a hivatalos megbízatást a csapat 

parancsnoki tisztségének betöltésére. Három év a most meghatározott szolgálati 

időm, ez után újabb belső választás fog következni. 
 

Miért éppen Mozsgóra esett a választásuk? 

Törekedünk arra, hogy minden 

évben egy újabb tájegységét 

fedezzük fel hazánknak, és az előző 

évek során már bejártuk Budapest 

környékét, így adta magát, hogy 

valahol Pécs környékén keressünk 

magunknak táborhelyet. A Mozsgó 

melletti nagyrétet ajánlották nekünk 

más cserkészek, és több helyszín 

megtekintése után teljesen egyértelmű volt, hogy ezt kell választanunk. Mikor 

kiderült, hogy sajnos foglalt az a terület amit kinéztünk, az erdészet nagyon 

előzékenyen sietett a segítségünkre egy másik mező ajánlásával, ami aztán végleges 



 
 

táborhelyünk lett. A falu nagyon szép, rendezett volt, tényleg jó érzés volt ide 

megérkezni az első napon. A kakasfesztivál pedig extra programként tökéletes 

időzítéssel állt az építkezést végző előtáborunk tagjainak a részére, nagyon izgalmas 

kulturális program volt számunkra.  

Hogyan kell elképzelni egy ilyen tábort, mivel töltik a napjaikat? 

Táborunk hagyományos nomád cserkésztábor jelleggel működik, a 120 gyerek 7-8 fős 

kisközösségekben, őrsökben él a táborban. Napközben közös játékokat, 

sportvetélkedőket szervezünk, de nem maradhatnak ki a programból a hasznos 

tudásra tanító forgószínpad jelleggel működő „oktatások” is, ahol a kisebbeknek és 

a nagyobbaknak is az erdőben, természetben való lét szabályait, praktikáit adjuk át. 

Minden évben egy kirándulás,  

 „portya” is része a tábori programban, mi idén az 5.-6. osztályosokkal Pécs városba 

mentünk, ahol városismereti vetélkedőt tartottunk nekik, míg a 7.-8.-osok gyalogtúra 

keretében Szigetvárra mentek, ahol egy szabad ég alatt eltöltött éjszaka után a 

termálfürdőben pihenték ki a tábor fáradalmait. 

Településünkön nem Önök voltak 

az egyetlen táborozók. Sikerült 

megismerkedni a másik 

cserkészcsapattal is? 

Természetesen, első élményünk az 

volt a 802. Szent Korona 

cserkészcsapattal, hogy gyorsabban 

lefoglalták azt a területet, amit 

kinéztünk magunknak először, 

azonban mivel hamar rendeződött ez a probléma, semmi gond nem adódott ebből. 

Több ismeretségi szál is összeköti csapatainkat. Közös szentmisén vettünk részt egyik 

vasárnap a 802-esek szervezésében, valamint a tábor közben adódó problémákban is 

segítettük egymást, a felmerült kérdéseket pedig sokkal egyszerűbb volt megoldani a 

tudásunk megosztásával. 

Hogyan érezték magukat? Volt-e kapcsolatuk a falu lakóival? 

Nagyon jól éreztük magunkat, tényleg nem is tudunk olyat mondani ebben a 

táborban, amire nem szívesen gondolnánk vissza. A falu lakóival rengeteg 



 
 

kapcsolatunk volt, tényleg nem tudjuk elégszer elmondani mennyire hálásak vagyunk 

Nekik a sok segítségért, tanácsért, amit nyújtottak nekünk. Sajnos név szerint nem 

tudunk megköszönni mindent, de biztos, hogy nem sikerült volna a tábor a 

kamionunkat péntek éjszaka felhúzó 3 traktor nélkül,  de ugyanúgy nélkülözhetetlen 

volt a köbös tartályunkat naponta cserélő Roli is. Azonnal segítségünkre siettek mikor 

terepjárónkat kellett bebikázni, és bármilyen kis kérdéssel bizalommal fordulhattunk a 

járókelők felé. Összességében elmondhatjuk, hogy nem voltunk még soha ilyen 

segítőkész, barátságos helyen, és ezt nem a köszönő levelek kötelező részeként írom, 

hanem teljes meggyőződéssel és hálával. 
 

Polgármester úrral napi kapcsolatban voltak, milyen segítséget tudott nyújtani?  

Igen, többek között polgármester úrral való első találkozónk miatt választottuk ezt a 

táborhelyet. Még ismeretlenként is nagyon szívesen fogadott minket, igaz, hogy 

éppen valami kerti munka közben zavartuk meg. Azonnal felajánlotta a saját és a falu 

segítségét is a táborunkhoz, és szavát nem csak tartotta, de az általunk elképzeltnél 

sokkal nagyobb előzékenységgel figyelte a táborozásunkat, éreztük, hogy érdekli az, 

hogy mit és hogy csinálunk, fontos volt neki, hogy ne legyen semmi probléma. Mikor 

végigsétáltunk a falun, és láttuk a mezőgazdasági telepet, a vágóhidat, és a többi 

önkormányzati intézményt, jó volt látni, hogy van még falu Magyarországon, akinek 

fontos a pozitív gazdálkodás, az önfenntartás felé való törekvés. Nagyon jó példát 

láttunk itt, biztos hogy sokáig emlékezni fogunk Mozsgóra, és jó hírét fogjuk 

terjeszteni az itteni település-vezetésnek valamint a kedves és vendégszerető 

lakosoknak. 

P. É. 

 


