724. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat
A 724. Számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat a világ második legnagyobb gyermek és ifjúsági
szervezetének egyetemesen viselt elvei és általánosan elfogadott gyakorlata szerint végzi munkáját, a
Cserkészek Világszövetségébe a Magyar Cserkészszövetségen keresztül be is tagolódva. Amint
viszonylag nagy sorszáma is mutatja a Magyar Cserkészszövetség nyilvántartásába a 30-as évek
végén került felvételre.
A magyar cserkészmozgalomnak 1909-tõl van nyomon követhetõ története. Az elsõ csapatot Dr
Szilasy Aladár gyermekgyógyász és Megyercsy Béla Kálvin téri református lelkész szervezte meg a
Budapesti Keresztény Ifjúsági Egyesület keretében, s ezzel az 1. Sz. BKIE néven nyitotta meg a
csapatok sorát a Magyar Cserkészszövetségben, amely pedig 1912 december 28-án, aprószentek
ünnepén alakult meg szintén a Kálvin téri református egyházközség épületében. Az alapítók között az
említett személyeken túl meghatározó jelentõséggel volt jelen Sík Sándor piarista tanár ( a 2. Sz.
csapat a piarista gimnázium csapata volt ), valamint Bing Ede az izraelita hitfelekezet képviseletében.
Ez a széles ölelésû ökumené korát megelõzõen jellemezte a cserkészetet, amely nemcsak tiszteletet
ébreszt a szabadgondolkodó krisztusiak között, hanem gyanút minden vallás és ideológia
szûklátókörû fundamentalistái között, s betiltást eredményezett mind a fasiszta mind pedig a
kommunista diktatúrák alatt.
Ennek a felekezeti, kulturális és társadalmi nyitottságnak a szellemében gyûjtötte össze varsány ifjait
(akkor csak fiúkat ) e mozgalom s adott nekik tartalmas, élvezetes és felnõtté érlelõ keretet a háború
borzalmai alatt és után. Az akkori csapat lelkes tagjai közül sokan még itt élnek közöttünk s ünnepi és
hétköznapi körülmények között osztják meg azokat az élményeket, amelyek nyilván meghatározóak
maradtak késõbbi életük folyamán is. Akkor is, amikor a mozgalom a többi biblikus és polgári értéket
hordozó mozgalommal együtt betiltatott. Az 1947-ben készült zászlót - az azóta már elhunyt - Csala
Andrásné õrizte meg, a tiszteletre méltó módon csak akkor bocsátotta az 1989-ben újjá alakult csapat
rendelkezésére, amikor megnyugtatóan megbizonyosodott arról, hogy az új csapat a régi szellemben,
az egész község számára nyitottan s mindkét felekezet támogatását élvezve kezdi meg
tevékenységét. A zászlót az elsõ fogadalomtétel alkalmával, ünnepélyes keretek között és biztató,
bátorító bölcs szavak kíséretében Csaplár Ferenc a csapat egykori parancsnokhelyettese adta át.
A csapat valóban Felfõdi Bertalan, akkori plébános kezdeményezésére ebben a szellemben alakult
újra. Elõször is létrehozott egy ökumenikus fenntartótestületet, amelynek elnöke Dr Bóna Zoltán lett, a
csapat parancsnoka pedig Felföldi Bertalan, aki még az 1948-as betiltás elõtt szerzett segédtiszti
képesítést. Az elsõ ünnepélyes fogadalomtételre 1989. júniusában került sor, és ez azt is jelenti, hogy
a Magyar Cserkészszövetség elsõ újjáalakult csapatai között van. Újjáalakulásunk kezdeményezõje
és csapatunk elsõ parancsnoka halála után Bálint Lászlóné mint leány parancsnok és Nagy Ferenc
mint fiú parancsnok vezették éveken át a csapatot, a fenntartó testület élén pedig mint társelnök álltak
Kiss R. Sándor plébános és Dr Bóna Zoltán református lelkész. A Magyar Cserkészszövetség
elvárásainak megfelelõen néhány éve a Kossuth Lajos Cserkészalapítvány tölti be a fenntartó
szerepét, s így az elnök Czifra Lászlóné az alapítvány kuratóriumának elnöke. A cserkészcsapat jogi
és pénzügyeit a fenntartó alapítványon keresztül intézi. Ennek az együttmûködésnek a legáldottabb
gyümölcse az 1994-ben megépült Kossuth Lajos Cserkészház, amely a cserkészek programjai mellett
otthont jelentett és jelent önkormányzati intézményeknek, társadalmi szervezeteknek, sok-sok
tanfolyamnak és alkalmi rendezvénynek.
Csapatunka már említett bibliás ökumenén túl nagy hangsúlyt fektet a magyar kultúra, a magyar
hagyományok és értékek megismerésére és a szociális érzékenység fejlesztésére. Ez utóbbit
nagyban segíti az a tény, hogy csapattagjaink nagy része a nehezebb sorsú nagycsaládosok körébõl
kerül ki. Hangsúlyt fektetünk a nemzetközi kapcsolatokra és a határon túli magyar cserkészekkel való
közös programokra. Nem utolsó sorban mûveljük a vízi cserkészetet, amelynek keretében - hasonlóan
a népdal és irodalmi témakörökhöz - országosan is példás eredményeket értünk el. Ezek sorából is
kiemelkedik a Gizella királyné Emléktúra, amelynek alkalmával 850 km távot tettünk meg Kelheim-tõl
Dunavarsányig, 16 zsilipen átkelve, szárazföldi kíséret nélkül. Valamint az 1848-as Forradalom és
Szabadságharc Emléktúra a Tisza teljes szakaszán Técsõtõl ( Ukrajna ) Titelig ( Szerbia ), szintén
szárazföldi kíséret nélkül. Mindkét alkalommal történelmi megemlékezéseket, kulturális mûsorokat
adva és koszorúzásokat tartva.

A csapat rendszeres programjai: õrsi foglalkozások hetente, csapatgyûlés kéthavonta, történelmi
megemlékezések, keresztény ünnepek megtartása, betlehemezés, toborzó minden októberben,
fogadalomtétel minden júniusban, õszi/téli/tavaszi portyák, nyári nagytábor, víziportyák, vízitúra,
sítábor, Habitat építõtábor minden júliusban.
A csapat parancsnoka: Surányi György cserkésztiszt

