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Csapatparancsnokaink névsora:

 A Bükk19 újjá alakulásának egyik legfontosabb alakja, a cserkészek Laci 
bá-ja, Kapusi László volt. Az ő munkájának köszönhetjük létezésünk. Nem 
túlzás ilyen nagy szavakat használni, hiszen, ha nincs az ő, embert nem 
kímélő kitartása és fáradozása, lehet, hogy a cserkészet újkori történetében 
nem beszélhetnék a 19. számú Bükk cserkészcsapatról. A csapatot 1990-
től kezdte újjászervezni az avasi Kazinczy Ferenc általános iskolában, 
ahol több éven keresztül volt a Bükkösök otthona. Laci bá helyettese 
ekkor Tóth Arnold volt, aki a csapat motorjaként működött. A semmiből 
kellet a cserkészmunkát megszervezni, folyamatosan gyűjtöttük össze 
a táborozáshoz és a cserkészprogramokhoz szükséges felszereléseket: 
sátrakat, hálózsákokat, sátorlapokat, és egyéb szemléltető eszközöket 
vásároltunk különféle adományokból. A csapat kezdettől fogva részt vett 
minden kerületi és országos rendezvényen, és számos nemzetközi táborban 
is delegált a csapat valakit. Az első ilyen nagyszabású tábor 1991 nyarán 
volt, amikor Tóth Máté részt vett a Református Cserkészek Találkozóján, 
ahol már boltban kapható egyenruhában feszített a csapatban elsőként! 
Cserkészügyességi és tájékozódási versenyek állandó résztvevői voltunk, 
sok értékes díjat is elhoztunk. 

 1995-ben négy csapattag esett át a kemény válogatón, és vehetett részt 
a hollandiai Jamboreen, mely egy új lendületet adott a csapatnak. Ekkor 
már több őrsvezetővel és két segédtiszttel rendelkeztünk, a csapat aktív 
tagsága 20-30 fő. Ettől az évtől vette át Tóth Arnold a II. Cserkészkerület 
vezetőtiszti feladatait, és szintén a csapat tagja Jernei Péter a Kerület 
vezetőképzésének szervezését. A regös cserkészet meghatározó része 
volt a csapat mindennapjainak, néptáncolni, énekelni, regölni jártunk a 
fiatalokkal. 

 A Lévay József Református Gimnázium megalakulása, és a visszakapott 
épületbe való költözése után a csapat is visszatért a háború előtti 
gyökerekhez, és búcsút vett a Kazinczy Általános iskolától. 
 1999-ben három csapattaggal vettünk részt a chilei Jamboreen, amin 
Arnold már mint rajvezető vett részt. 

 „Kapusi László Gábor – Laci bá, a 19. sz. Bükk Cserkészcsapat fáradhatatlan 
szervezője és „örökös tiszteletbeli parancsnoka” 2000.01.20-án visszaadta 
lelkét a teremtőjének, minden élők Urának”.

 Laci bá után Parajos Tibor cserkésztiszt vette át a csapat irányítását. A 
csapat történetében az ő parancsnoksága tartott a leghosszabb ideig. Ez 
a csapatvezetési időszak a diákotthonból való nyugdíjazásával ért véget, 
de mint „tiszteletbeli parancsnok” jelenleg is a Bükkben tevékenykedik 
tanácsadóként. Visszavonulása előtt gondoskodott róla, hogy számos 
cserkész nevelése mellett kitanítsa a csapat jelenlegi vezetőit, Szarka 
Levente parancsnokot és Szabó Ferenc parancsnokhelyettest.
 Tibor bá három irányban indította el a csapat szervezését, a sport, a 
színjátszás és a hagyományos cserkésztevékenységek. Munkája során az 
„Aranycsapat” nevet viselő fiú csapat és a „Vadmacskák” névre keresztelt 
lány csapat rendszeresen jelenik meg labdarúgó tornákon és mindig 
eredményesen végez (kétszeres bajnokok). A színjátszó körrel a Tékozló fiú 
c. rockoperát adták elő több városban (Miskolc, Sárospatak, Hidasnémeti, 
Királyszentistván, Meggyaszó) Az előadásaikat siker kísérte. A Sion ébredj 
című előadásukkal meghívást kaptak az Országos Diákszínjátszó Fesztiválra. 
 A hagyományos cserkész programok sem maradhattak el, portyák, horgász 
hétvégék és lovastáborok adtak élményt az ifjú cserkész növendékeknek.

 Csapatunk kétszer jutott el önerőből a Csíksomlyói búcsúra, cserkészek, 
tanárok és a szülői munkaközösség tagjainak részvételével.

 Orovec Gergely, Pintér Lilla, Molnár Anikó az Országos Cserkész 
Szavalóversenyen 1-2-3 helyezést ért el.

 Megalapítottuk a „Csodaszarvas” Cserkész Lévay Labdarúgó tornát, 
melyen, a határon túli magyar csapatok és a Bükk csapatai mérhetik össze 
képességeiket. Korábbi rendezvényen Budai Barnabás MCSSZ elnök is 
tiszteletét tette.

 2012-ben a csapat egy mélyebb pontot élt meg és csapatparancsnok 
váltás történt. A csapatot Tóth Arnold vette át, ahol egy nehéz feladattal 
kellet szembenéznie. A csapat akkori létszáma kb 5 fő volt. Arnold 
célul tűzte ki, hogy a csapatot stabilizálja és lassan gyarapítsa. Sajnos 
munkáját nem tudta sokáig folytatni, így 2014-ben Gál Renátának adta át a 
csapatparancsnokságát. 

 Cél továbbra is a stabilitás kialakítása (egy keménymag megszületése) 
majd a csapat gyarapítása. Lassú folyamatnak tekinthető bár azóta szépen 
gyarapodik a csapat és egy összetartó közösségnek mondható. 2014-ben 
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megrendezésre került az első Éjszakai Hadijáték, amely azóta minden évben 
megrendezésre kerül, már hagyományként tekinthetünk rá. Csapatunk 
2015-ben megrendezte, az első méta bajnokságot, melynek segítségével 
sikerült kialakítani egy általános méta szabályzatot. Továbbá 2017-ben 
részt vettünk a kerületi nagytáborban, ahol csapatunk vezetői; szervező és 
altáborparancsnok volt. 

 Ahogy beléptünk a 2018-as esztendőbe mindannyian tudtuk, hogy egy 
meghatározó évhez ért csapatunk, hiszen alapításunk 100 évfordulóját 
ünnepeljük. Ennek alkalmából megalkotásra került a csapat logója, és 
csapatotthonunk felújítása. Illetve 3 esemény sorozattal emlékeztünk és 
ünnepeltük meg a 100 évet. Bízunk csapatunk további hosszas életében és 
kitartó cserkészek munkájába.
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