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kedves vl-olvasók!
Köszönjük nektek az első lapszám hálás fogadtatását és a 
visszajelzéseiteket! Örömmel tudatjuk, hogy meg jelent az 
újra induló VL második száma is. 

Számos helyen jártunk, felkerestünk rengetek izgalmas 
embert, hogy egy tartalmas, hasznos és érdekes lap-
számmal tudjunk előállni. Részt vettünk a DisznóTouron, a 
Gasztrovásban elolvashatjátok, milyen egy igazi délvidéki 
disznóvágás. Interjút készítettünk Vidák Lászlóval, a köz-
kedvelt Tisza cipő igazgatójával, aki elárulta minden szép-
ségét és nehézségét egy magyar vállalkozásnak. Interjúz-
tunk olyan fiatalokkal is, akik részt vettek a Kőrösi Csoma 
Sándor programon, elmesélték, hogyan lehet cserkészként 
a külföldi magyarok segítségére lenni.  A Kocka őrs rovat-
ban összegyűjtöttünk egy csokor olyan alkalmazást, amire 
minden cserkészvezetőnek szüksége lehet, ám nem biz-
tos, hogy mindannyian ismerjük is ezeket. Az Alakuló ro-
vatban ebben a hónapban a Gilwell-munkacsoport mutat-
kozik be, kiderül, mivel is foglalatoskodnak ők pontosan, 
hogyan segítik a vezetők munkáját, és milyen változáso-
kat, újításokat terveznek a vezetőképzés területén. E havi 
témánk az egyenruha volt, megvizsgáltuk CserkéSzem-
mel mikor, hol, miért is hordjuk, és milyen változtatásokat 
tervez a Ruházati Szabályzatba a munkacsoport, akik az 
egyenruha megújításával foglalkoznak. A megkérdezett 
vezetők pedig válaszoltak nekünk, ők miképp gondolnak 
egyenruhájukra. 

Ötleteiteket és észrevételeiteket továbbra is nagyon várjuk, 
ha szeretnétek nekünk cikket, fotót, híreket vagy bármilyen 
érdekességet küldeni, megtehetitek a vl@mcssz.hu címen.
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gy régi fotó. Nyár, szederbokor, mosoly, cső-
vázas hátizsák, cserkészing. Ahol lehetett 
– ez lényegében minden időt jelentett –, ki-

tűrve hordtam. Mégiscsak: betűrve olyan nagyon 
jófiús, meg felnőttes. Rosszul áll, ciki meg kispolgári, 
meg amit akartok. Szerettem hordani, még akkor is, 
ha utána napokig fájt a vállam egy ponton – persze 
pont ott, ahol a vállpánt műanyag gombja volt.

Aztán lassan fordult az idő kereke. Manapság már 
nem csővázas a zsákom, és egyáltalán nem szere-
tem, ha ki van tűrődve az ingem. (Így is éppen ele-
gen szólnak, hogy melyik zsebem van éppen nyit-
va.) De van, ami nem változott 24 éve. Ami erősen 
kötődik a nyárhoz is, meg a szederbokorhoz is. Ami 
nem tűnt el és nem kopott ki. Az a nehezen magya-
rázható, mélyen gyökerező szeretet, ami megfor-
málódik egy (akár kitűrt) cserkészingben. Az a kü-
lönös, romantikus élmény, aminek füstszaga van, 
és homlokról gyöngyöző, sós izzadtságcsepp íze. 
Tudom banális: ahogy változik az idő, változom én 
is. Megélni, tudatosan átélni persze már egyáltalán 
nem banális. Hogy például miként köti össze a sze-
derbokros 17. nyarat és a jelent ez az előbb említett 
furcsa boldogság. Az utóbbi időben különös harcaim 
vannak az egyenruha kapcsán. Családos középko-
rúak – alapvetően boldogan vett – osztályrésze le-
het mindez: „…De azt azért nem gondolod, hogy egy 
ilyen helyre ebben a ruhában mész! Kopott a nyaka 
az ingednek! Oldalzsebes nadrágban nem lehet sen-
kit komolyan venni!”. Nemcsak odahaza, de a tár-
gyalóteremben is meghökkenést okoztunk. Tudod, 
talán ismered, az a kicsit lesajnáló mosoly a szem-
ben levő fél arcán, amit igazán elnyomni sem sze-
retne, ahogy megsimogatná a buci fejedet – no, ez 
jelent meg rajtuk. És legalább négy perc kellett – mi-
csoda önigazolás! –, hogy kiderüljön, nem feltétlen 

van helye bármiféle buci-simogató 
ál-nyájaskodásnak. Mert erő lakik a 
kopott ingnyakban és biztonságot 
ad az oldalzseb – identitást! Többet, mint bármiféle 
elegancia, és hajtókára tűzött felség jel.

Az egyenruha. Amit folyton változtatni kellene. Mert 
nem tetszik a lányoknak, túl nagy a gyerekeknek, és 
egyébként is túl drága. Amin persze lehet is változ-
tatni, hiszen a változás megújulást is jelent. Olyan, 
mint maga a mozgalom. A feladat valódi arányér-
zéket kíván: hogy megmaradjon mindaz, amit sze-
retünk – a „füstszag és az izzadtságos hegymenet”  
emléke, ám mégis frissítsen az újszerűsége. Néhány 
sebzett lelkű országban, a változtatás elkötelezett 
hívei eredeti színét sem bírják látni, hisz’ rossz idők 
emlékét hozza elő. Nyilván azokban a felnőttekben, 
akik akkor éltek. Így aztán a természetbe simul-
ni vágyás színe helyett kék lett, meg piros – csak a 
khekit elkerülendő. Néhol pedig az őskonzervatív di-
noszauruszok ellenében elegáns és laza teniszpó-
lóvá nőtte ki magát – hiszen ki hord ma már inget?! 
Eredetileg – ugye – azért lett erős anyagból készít-
ve, mert kellett valami könnyebb a zubbony helyett. 
A könnyebbség reméljük, nem hozza magával a 
munka tartalmának felpuhulását.

Az egyenruha, amit sokáig nem lehetett hordani, és 
amit bizony most is sokszor nehéz hordani. Hányszor 
néznek meg minket, hisznek félkatonáknak, vagy 
egyszerűen csak bájos (és bugyuta) kiscserkésznek?! 
Esély persze van a fordulatra: minél többen vállaljuk 
az egyenruha látható közösségét, annál jobb a híre, 
és annál nagyobb a társadalmi bázisunk.

Jó munkát!
Buday Barnabás cst. (16.) 

országos elnök

e

az egyenruhám
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programok
programajánló

márciusi emléktúra
Március 8-án ismét részt vehettek a ha-
gyományos Márciusi emléktúrán. A túra-
útvonalak a HÉV Pannóniatelep megálló-
helyéről indulnak. 12, 24 és 48 km-es távon 
mérettethetitek meg magatokat. Az előze-
tes jelentkezés március 3-án éjfélig tart, a 
szervezők kérik, hogy pontos létszámokat 
adjatok le a jelentkezés során. A nevezé-
si díj előzetesen 500 Ft, a helyszínen 700 
Ft, 12 éven aluliaknak pedig 300 Ft. A túrák 
útvonalait és az indulási időpontokat meg-
találjátok az cserkesz.hu-n.

ragadj tollat és pályázz!
Szó-kincs irodalmi pályázat! A 84. ünnepi könyvhét alkalmá-

ból ismét pályázatot hirdet az Aposztróf Kiadó. Vers és no-

vella műfajban várják a pályaműveket, melyeknek tematikus 

megkötésük nincs, pályázni akár mindkét kategóriában is le-

het. Nevezési díj nincs. A zsűri olyan műveket vár, amik ed-

dig még semmilyen formában nem kerültek publikálásra. A 

beküldési határidő 2014. március 10-e. A mű-

veket elektronikus úton a palyazat@aposzt-

rof.hu e-mail címre várják. Legyetek bátrak, 

papír, toll, klaviatúra elő, és pályázzatok! A 

nyertes pályaműveket az ünnepi könyvhét-

re készülő díszkiadásban jeleníti meg a ki-

adó. Részletes információkat itt találtok: http://palyazatok.org/

szo-kincs-2014-irodalmi-palyazat/

az emlékezés napja
1926 óta február 22-én Bi-Pi és fele-

sége, Lady Olave, a lánycserkészek 

vezetőjének születésnapján tartják 

a cserkészek világszerte az Emléke-

zés Napját (Thinking Day), amikor az 

alapító üzenetére, cserkésztestvére-

inkre, azaz egymásra gondolunk.

A közös nemzetközi nap igénye 

1926-ban, a 4. Cserkészlány Világ-

konferencián fogalmazódott meg, és 

ekkor választották az alapítónak és 

feleségének közös születésnapját, 

február 22-ét az Emlékezés Napjá-

nak időpontjául. 1999-ben, a 30. Vi-

lágkonferencián World Thinking Day-

re módosították az emléknap nevét, 

ezzel is hangsúlyozva, hogy ezen 

a napon a világ minden pontján ün-

nepelik a cserkészek összetartozá-

sukat.

Felvetődött az ötlet, hogy egy szüli-

nap akkor igazán szülinap, ha aján-

dékot is adunk. Ennek nyomán jött 

létre, és működik azóta is az Emlé-

kezés Napja Alapítvány. Lady Ol-

ave levelében arra kérte a lánycser-

készeket, hogy adományozzanak 

ezen a napon egy keveset („ just a 

penny”), amivel a Cserkészlány Vi-

lágszövetséget támogathatják. Szá-

mos hagyomány kapcsolódik ehhez 

a naphoz, ilyen például az új-zélandi 

cserkészek szokása, akik sötétedés-

kor felmásznak a Mount Eden tetejé-

re, és tüzet raknak, napkeltekor pe-

dig egy zászlószertartással üdvöz-

lik cserkésztestvéreiket a világban. 

A február 22-hez legközelebb eső 

hétvégén ünnepelnek együtt a lány-

cserkészek a ScoutLink-en keresz-

tül. Így a világ minden tájáról tudnak 

kommunikálni egymással rádiók se-

gítségével. Németországban a cser-

készek ezen a napon egyenruhában 

mennek iskolába vagy munkahe-

lyükre. Hagyomány az is, hogy feb-

ruár 22-én a cserkészek egy gyer-

tyát helyeznek az ablakukba, feli-

dézve a Máté evangéliumából me-

rítő amerikai gyerekdal sorait: „This 

is my little Guiding Light, I’m going to 

let it shine.”

Emlékezzünk idén is, egymásra, az 

alapítóra, törvényeinkre, de ne fe-

ledjük, hogy nem csak ezen a napon 

gondolhatunk egymásra szeretettel.

országos táncháztalálkozó  

és kirakodóvásár
Március 28-30. között idén 33. alkalommal kerül 

megrendezésre az Országos Táncháztalálkozó a 

Papp László Sportaránéban. A táncműsorokon kívül 

számos más izgalmat tartogat a hétvége, így például lesz összné-

pi tánctanítás, kirakodóvásár, koncertek, mesterség-bemutatók, et-

no-mozi, folk kocsma és még rengeteg érdekes program. Folyama-

tosan frissülő információkat a találkozó honlapján találtok.  

http://tanchaztalalkozo.hu/hun/index.php
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indezeken túlmenően, érezted már, hogy 
felvéve Neked, a viselőjének is „üzen” 
valamit? A külvilág 

számára értékközössé-
günket hivatott sugall-
ni. Ennek kapcsán azon-
ban el kell gondolkodnunk 
azon, hogy ez egyben fe-
lelősséget is ró viselőjére, 
hiszen a cserkészetet íté-
lik meg viselkedésén ke-
resztül. Ebből a szempont-
ból sem mindegy, hogy 
tiszta-e az egyenruhánk, 
ki van-e vasalva, esztétikusan vannak-e felvarr-
va a különböző felvarrók, be van-e tűrve, az al-
kalomhoz, az egyenruha színéhez illő egyéb ru-
hadarabokat viselünk-e vele.

A rajta lévő jelzések, felvarrók elsősorban cser-
késztestvéreink számára bírnak üzenetértékkel. 
Sokszor felmerül a kérdés: mit hova kell varrni? 
A legegyszerűbb szabály: az ing jobb oldala el-
mondja, honnan jöttem, a bal oldala pedig, hogy 
ki is vagyok, mit tudok, merre jártam már. Ezen 
utóbbi jelvények esetében fontos, hogy aktuális 
információt közöljenek: tehát a 20 évvel ezelőtti 

steiger anita őv. (412.) 
x. kerület regös szakvezető
vl  Szereted az egyenruhádat?
anita  Nagyon. Az elmúlt évek 
alatt annyiszor volt rajtam, hogy 
nagyon megszerettem. Amikor 
pl. a városban végigmegyek, 
sokszor annyira természetesnek 
érzem a viselését, hogy nem ér-
tem, miért néznek meg. Minden-
esetre egy női változatban még komfortosabban 
érezném magamat, de ettől függetlenül büszkén vi-
selem mindig.
vl  Mikor veSzed fel? 
anita  Táborokban, cserkészmiséken, ővk-s progra-
mokon és nemzetközi találkozókon.
vl  Ünneplő vagy Munkaruha? 
anita  Is-is. Ünneplő, ha megemlékezésen, cser-
készmisén, csapatkarácsonyon, vagy hasonló prog-
ramon vagyunk. Munkaruha kicsit, amikor 

kerületi nagytábor jelvénye már ne díszítse in-
günket. Nem valószínű, hogy ennek kapcsán ele-
venítenénk fel közös élményeinket egyik cser-
késztestvérünkkel. Nyakkendőnk pedig, ami ta-
lán a legbecsesebb kincsünk, nem mást, mint a 
fogadalmunkat jelöli. Viseljük, és kezeljük ennek 
megfelelően!

A fent leírtakból rögtön érezzük, hogy bizony az 
egyenruha és kiegészítőinek viselete kötelezett-
ségekkel is jár. Nem csak arra a sablonos intésre 
gondolok, hogy egyenruhában ne menj át a pi-
roson, vagy ne beszélj csúnyán. Sokkal kevés-
bé jut eszünkbe, bár nem kevésbé fontos, hogy 
az egykor megszerzett tudást és tapasztalatot 
megfelelően kamatoztatjuk-e. A megbízatásunk-

ból eredő kötelessége-
inknek eleget teszünk-e, 
igényesen, példamuta-
tóan végezzük-e cser-
készmunkánkat?

Gondold végig: a nyelv-
ismereti jelvényeidnek 
megfelelsz még? A 
cserkészpróbák, ve-
zetőképzők anyagával 

tisztában vagy? Egyáltalán: tudod mindegyik fel-
varródról, hogy miért viseled?

Mindemellett természetes, hogy az egyenru-
hánkra úgy is tekintünk, mint ruhadarabra, mely-
lyel kapcsolatban más típusú igényeink is felme-
rülnek. Legyen esztétikus, kifejező, kényelmes, jó 
minőségű, praktikus, és nem utolsósorban elér-
hető áron juthassunk hozzá. Ezen elvek mentén 
vizsgálta felül az egyenruhát, és a Ruházati Sza-
bályzatot munkacsoportunk. Tag jai között divat-
tervezők, ruhaipari mérnökök és a hagyományok 
megőrzésére ügyelő történészek segítik mun-
kánkat.

A szabályzat megújításakor arra törekedtünk, hogy 
ne csak egy, a korábbihoz hasonló részletes le-
írás készüljön, hanem kézzel fogható „módszertani 
anyagot”, érdekes, színes, képes ismertetőt, útmu-
tatót is készítsünk. A korábbihoz hasonló felépítésű 
külalakleírás célja pedig az, hogy minél hosszabb 
időre biztosítsuk az egyenruhák állandóságát.

Az egyenruha „fizikai” megújításánál a hagyo-
mányok megőrzése mellett igyekeztünk egy di-
vatos, praktikus „outdoor” viseletet tervezni. Tö-
rekedtünk arra is, hogy az új egyenruha meg je-
lenésével ne jöj jön létre zavaró eltérés az új és 
régi darabok között, ne kényszerítsük cserkésze-
inket ruhatáruk azonnali cseréjére. A szabadban 
hordható kényelmes és célszerű viselet mellett 

tervezünk egy elegáns társasági egyenruhát is, 
melyben bátran meg jelenhetünk hivatalos ese-
ményeken.

A korábban leírtak alapján egyértelmű, hogy az 
egyenruha és viselési szabályzatának megújítá-
sa hatalmas felelősség: egyszerre a cserkészet 
arculatának egyik legmarkánsabb meghatározó-
ja, valamint fontos pedagógiai eszköz a ránk bí-
zottak nevelésében. Éppen ezért munkánkat egy 
kérdőív kidolgozásával és széleskörű vélemény- 
és igényfelméréssel kezdtük. Az így szerzett ta-
pasztalatok mentén dolgoztuk ki a szabályzatot, 
amit mihamarabb a cserkészközvélemény és az 
illetékes testületek elé tárunk. Várjuk majd építő 
kritikáitokat, javaslataitokat! 

m

az egyenruhánk 
csupán külsőség?

Elgondolkodtatok már azon, mikor 

egy cserkészrendezvényre rohanva 

felöltöztök, miért is veszünk egyen-

ruhát? Mit szeretnénk ezzel kifejezni 

és kinek üzenünk vele? Egy biztos, 

üzenetértéke van. Azonban az már 

nem ilyen egyértelmű, hogy kinek is 

üzen. A villamos népének? Egyáltalán 

felismerik, hogy ez cserkészegyenru-

ha? Vagy a társainknak? Kezdetek óta fontos jelképünk az 

egyenruha, és noha enélkül nem 

cserkész a cserkész, azért sokféle 

változata van szerte a világon. A 

solymári Disznótour-on megkérdeztük 

a résztvevőktől, mi a véleményük a mi 

egyenruhánkról.

írta: dr. Holndonner-Kirst Enikő csst. (432.)

cserkéSzemmel

kiképzőként vk-s hétvégén vagy a táborban va-
gyunk. Építkezni viszont semmiképpen nem egyen-
ruhában szoktam :D
vl  hogyan Motiválod az őrSödet, hogy vegyék fel?
anita  Nehezen lehet őket motiválni. Nem nagyon 
szeretik most még, de leginkább azért, mert be kell 
tűrni az inget. Egy női fazon sokat lendítene a dolgon.
vl  Milyen lenne a lány egyenruha Szerinted?
anita  Karcsúsított és blúz-szerű, tehát nem kellene 
betűrni. Olyan, ami nőiesebben néz ki szoknyával 
és nadrággal is.
vl  MáSként viSelkedSz, aMikor egyenruha van rajtad?
anita  Nem gondolom. Azt hiszem, egyenruha nél-
kül is ugyanúgy viselkednék, mert nem az egyenru-
ha tesz cserkésszé, vagy egy másik emberré, így a 
viselkedésemet nem annak viselete határozza meg.
vl  Mit jelent SzáModra az egyenruha?
anita  Közösségi szimbólumot, egy ismertető jelet, 
egy hovatartozási jelképet, különlegességet. 
vl  praktikuSnak gondolod?
anita  Nem vagyok benne biztos, hogy egy egyen-
ruhának leginkább praktikusnak kell lennie. Nem jó, 
ha utálják viselni a cserkészek, de nem gondolom, 
hogy a praktikusság a legfőbb szempont. Én például 
nem szeretek kirándulni benne, vagy nagyon bele-
izzadni.

egyenruha körkérdés
cserkéSzáj jal
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koenig boldizsár csst., (442.) 
stvk-kiképző:
Nekem olyan munkaruha, amit 
ünneplőként is szívesen hordok. 
De elsősorban munkaruha: le-
hessen táborban, túrán is visel-
ni, ne csak díszelgésre legyen jó. 
A lány egyenruhában ne legyen 
kizárólagos a szoknya – sok 
helyzetben nem praktikus. Az egyenruha a maga 
jelzésrendszerével nagyon sok információt hordoz, 
ami igen hasznos, és még a törvényünk „minden 
cserkészt testvérének tekint” pontjának megélésé-
ben is segít.

rudan jános cst. (25.), i. cskvt.
vl  Mikor viSelSz egyenruhát?
jani  Alapvetően ünnepélyesebb, 
különlegesebb alkalmakkor.  
vl  kényelMeSnek, praktikuSnak 
gondolod-e? ha változtatnál raj-
ta valaMit, akkor Mit?
jani  Alapvető probléma, hogy a 
Bi-Pi által megálmodott praktikus 

munkaruhának nem felel meg. Sem az anyaga, 
sem a szabása nem alkalmas arra, hogy munkaru-
haként viseljük. Másik nagy probléma, hogy túlsá-
gosan drága. 
vl  Mit gondolSz a kÜlföldi tendenciákról, az egyen 
póló éS nyakkendő viSeléSéről?
jani  Semmi esetre sem helyettesíti az egyenruhát 
(külföldön sem arra használják), ám bizonyos hely-
zetekben praktikusabb lehet. Amíg az egyenruhánk 
ilyen kevéssé praktikus, addig támogatnám. Ha si-
kerülne egy jóval használhatóbb, cserkész-életmód-
hoz jobban illeszkedő egyenruhát létrehozni, akkor 
ismételten érdekes lenne elővenni a témát. 
vl  elSőSorban Ünneplőként vagy Munkaruhaként gon-
dolSz az egyenruhádra?
jani  Más szabással, más anyagból készítve lenne 
alkalmas mindkét célra.  
vl  előfordult-e Már, hogy MáSként viSelkedtél, eSetleg 
azért tettél vagy neM tettél Meg valaMit, Mert egyenru-
ha volt rajtad?
jani  Nem gondolom, hogy egyenruhában más em-
ber lennék, mint nélküle. Nem a ruha teszi az embert. 
vl  Szerinted Milyen neveléSi eSzközként Szolgálhat az 
egyenruha? 

jani  Egy fontos aspektus lehet az összetartozá-
sunk kifejezése. Ezt azonban korosztályonként vál-
tozó módon kell megközelíteni: a cserkész, a kósza 
vagy a vándor korosztálynak biztos, hogy mást je-
lent ez a kérdéskör. Például a kószák szinte biztos, 
hogy „égőnek” tartják felvenni saját közösségükben, 
de büszkén viselik külföldi táborokban.

lakatos gergely csst. (442.),  
parancsnok, sztrilich pál cserkészpark
Szerintem a legfontosabb az 
egyenruhában, hogy legyen min-
denkinek, és szeressék hordani a 
fiatalok! Múltkor megkérdeztem 
az egyik őrsünk tag jait az egyen-
ruháról. Ők most 12 éves fiúkként 
éppen el akarják égetni (!) a ruhát, 
mert annyira nem szeretik. Ke-
mény az ing, szűk a nyaka, nem divatos szerintük.

Döntsük el, hogy díszegyenruha, vagy munkaru-
ha. Legyen lány és fiú szabás is. Döntsük el, hogy a 
nyakkendőt lehet-e ing nélkül hordani. A szabályzat 
legyen tömör, észszerű és naprakész. Ha a mosta-
nit vesszük alapul, akkor pl. a woodbadge-s hús-
nyakkendőt sem lehetne hordani az egyenruhához, 
hiszen ez a nyakkendő még nem szerepel a Ruhá-
zati Szabályzatban (RUSZ).

Szerintem ameddig 10.000 cserkész van Magyar-
országon, addig túlzás, hogy három cég is gyártat 
ruhát. Költséghatékonyabb lenne, ha a Szövetség 
felvállalná a gyártatást és negyedévente lehetne 
rendelni. Az áprilisi fogadalom/ígérettételi dömping, 
és a nyári táborok előtt, majd a szeptemberi tobor-
záskor, és Karácsonykor. Ausztráliában, Angliában 
és Írországban is „kétsebességes” az egyenruha. 
A „kicsik” a kenguruk földjén galléros pólót horda-
nak, a szigetlakóknál meg pulóvert, és csak később 
kapnak igazi egyenruhát. Ez praktikus is,hiszen ha-
mar kinövik a ruháikat ebben a korban, és később 
már komolyabban tudnak hordani egy inget, mint 
6-7 évesen.

Az ár mindig vita kérdése, én Budán lakom és itt is 
panaszkodnak a szülők, hogy 4-5000 forint sok egy 
ingért, aztán megveszik a 10.000 Ft-os márkás fo-
cicipőt, mert kell az edzésre. A cipő meg jó, ha egy 

évig húzza a cserkész(beton)ing meg 10 évig is ki-
bírja, örökölhető darab... Van sok csapat, akiknél mű-
ködik az egyenruha börze. Takarékos, családbarát 
megoldás. Lényeg, hogy ne húzzuk tovább: fél év 
alatt össze lehet tenni egy jó RUSZ-t, és egy modern 
+ kényelmes egyenruhát. Csak kell egy csapat...

solymosi balázs cst. (205.)  
országos vezetőtiszt
vl  Szereted az egyenruhádat?
balu  Igen.
vl  Mikor veSzed fel? 
balu  Amikor csak lehet. Minden 
cserkészrendezvényen, ha a 
cserkészetet képviselem, ha cser-
kész mivoltomban vagyok jelen.
vl  Ünneplő vagy Munkaruha? 
balu  Is-is.
vl  Hogyan motiválod az őrsödet, hogy vegyék fel? 
(csapattársaidat, stb...)
balu  A vezetés elsősorban példa. Elmagyarázom a 
megfelelő szinten, miért hordjuk, hogy a miénk (sa-
ját őrsi jelvényt hímeztünk rá). Hordjuk a jelvénye-
ket, amelyeket hordhatunk, így „egyéni teljesítmény- 
és büszkeség-íze” is van.
vl  MáSként viSelkedSz-e, aMikor egyenruha van raj-
tad?
balu  Mihez képest? Miért viselkednék máshogy? 
Ha van olyan, amit egyenruha nélkül megteszek, 
azt viselve nem, vagy fordítva, akkor nem cserkész 
vagyok, hanem szerepjátékos. Tehát nincs olyan, 
ami miatt másként viselkednék. Ember vagyok, és 
az egyenruha csak még egy emlékeztető, hogy 
odafigyeljek a helyesre. Még egy segítő erő, hogy 
tegyek a jobb világért. A közösségemet, az érték-
rendemet, a kiállást jelenti. Emlékeztet Bi-Pi-re, Sík 
Sándorra, Telekire és Sztrilichre, Kővárira és Ádám-
ra, a gyermekeimre, a családomra, a nemzetemre... 
Mindarra, amit Isten adott. A természetes közeg 
leg jobb kifejeződését jelenti. Otthon vagyok benne.
vl  praktikuSnak gondolod? változtatnál rajta? 
Mit?
balu  Igen, praktikus – általánosságban. Nem prak-
tikus a sípzsinór az árvízi homokzsákoláskor, és így 
tovább. Vannak egyes helyzetek, amikor oda kell fi-
gyelni. Fiúként praktikusnak tartom, és ki is haszná-
lom a zsebeket, a vállpántot, a tolltartót. A jelvények 
terén a vezetői jelzések ma túlságosan bonyolultak, 

valamint az MCsSzF jelvénynek helyet kell találnunk 
rajta. Van már szoknya is, nagyon meleg kötött pu-
lóver, liliomos polár, esőkabát, stb. Teljes lehet az 
egyenruhánk. Ezen túl nem változtatnék, hanem az 
árát nyomnám lefelé, hogy mindenkinek legyen tel-
jes egyenruhája!
vl  Mit gondolSz a kÜlföldi tendenciákról, az egyen 
póló éS nyakkendő viSeléSéről?
balu  Ez nem tendencia, hanem kultúra. Igen, az 
angolszász országokban inkább ünneplő a nyak-
kendő és ing, általános az ing, és van a gyakorlati 
tevékenységekhez külön viseletük, a  galléros vagy 
nem galléros póló. Azonban a BSA tag jai nem hor-
danak nyakkendőt pólón. A kérdés az, hogy hol 
van a határ? Cserkészing, ing, galléros póló, póló, at-
léta, izompóló, fürdőnadrág... A másik kérdés, hogy 
minek? Ha meleged van, akkor minek veszel nyak-
kendőt? Ha elbírsz egy nyakkendőt, elbírsz egy in-
get is. Nézzünk hasonló példát. Mit gondolsz a láb 
felrakásáról a dohányzóasztalon? Mit gondolsz a 
cipő levételéről? Mit gondolsz a kézzel étkezésről? 
Mit gondolsz a pontosságról? Csupa kulturális kér-
dés, és semmi más. 

cserkéSzáj jal

az mcssz

álláspontja
A cserkészegyenruha eredete BiPi-hez köthető, 
aki maga tervezte meg azt a formaruhát, amelyet 
a cserkészeknek gondolt. Teljesen világos, hogy 
a XX: század elején egy Brit-szigetekre tervezett 
ruháról beszélünk. Az egyenruha négy fontos 
értéke (testvériség, értékvállalás, informálás, mo-
tiválás) mindannyiunk számára jelentős, azonban 
annak formája, kerete változhat az évek során.Az egyenruhánkat leírja és meghatározza a 
Ruházati Szabályzat, így annak betartására 
buzdítunk mindenkit. Ez egyértelműen leírja, mi az 
egyenruha, és amit nem enged, azt ne is viseljük.Mindenkit buzdítunk az egyenruha hordására, 
mert nyakkendőt sokan hordanak (pl. zöldet is), 
de egyenruhája csak egy-két ifjúsági szervezet-
nek van. Ha pedig valamely helyen módosításnak 
látjuk értelmét, fogalmazzuk meg, és az OVT 
megfelelő bizottsághoz beköti az ügyet.
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nagy emese  tavaly, a jubileuMi tutajtúra idején ker-
eSted a kapcSolatot a cSerkéSzettel, hogy érdeMeS len-
ne öSSzefogni. Milyen lehetőSéget láttál ebben?
vidák lászló  Az egyik hírportálon láttam egy vi-
deót a tiszai kalandról, gondoltam érdekes, és si-
keres dolgot hozhatnánk létre. Abból indultam ki, 

kommunikálná a ter-
mékeinket a világ 
bármely pontján. 

emese  ez azt jelentet-
te volna, hogy odaállí-
taSz egy teherautónyi 
Szép barna-zöld tiSza 
cipővel?
lászló  Teherautónyit 
nem mernék mondani, 
de arra gondoltunk, 
hogy szívesen csinál-
nánk egy kooperációt, 
közös termékfejlesztést. 
Ezt lehetne cipővel, ru-
hával, akár táskával is. Most hoztunk ki a piacra 
egy speciális táskát, amit egy régi cserkésztáska 
ihletett, ez a Tisza-Budapest táska koncepciónk. 
Fél éves, és máris nagyon sikeres. Egyedülálló 
forma, és egy cserkésztáskából indult ki! Jelenleg 
két modellt küldtünk ki az üzletekbe, de érdemes 
lenne tovább színesíteni a kínálatot. Lenne létjo-
gosultsága egy közös terméknek, ami a külföldön 
élő magyarok összetartozását szimbolizálná.

emese  Mi kell ahhoz, hogy bárMi MegSzÜleSSen a fe-
jedben? egy ilyen Márkát viSSzahozni a SÜllyeSztő-
ből… Mit láttál Meg benne annak idején, tizenegy évvel 
ezelőtt?
lászló  Talán a gyerekkoromat. Én gyerek-
ként atletizáltam, később fociztam és ez 
volt az egyetlen prémium kategóriás 
termék, a Tisza. Máshoz nem is le-
hetett hozzáférni. Aztán 2002 
körül, amikor más ci-
pőmárkák importőre-
ként dolgoztam, 

úgy láttam, érdemes lenne egy 
régi márkát feltámasztani. 
Puszta nosztalgiából.

emese  volt Már valaMi a leve-
gőben?
lászló  Igen. A Puma elővet-
te egy régi, avanti néven futó 
teremcipőjét, kicsit újragon-
dolva. A Puma gyakorlatilag 
vegetált ekkoriban, már rég 
semmi új jal nem jöttek elő. 
Akkor villant be nekem a 
Tisza! Annál is inkább, mert 
egy fickón láttam egy ere-

deti darabot, ami nagy becsben volt 
tartva. Látszott, hogy vigyáz rá, szereti.

emese  neM volt kiSSé kockázatoS vállalkozáS?
lászló  Hát dehogynem! – nevet. Szerinted? Egy 
magyar termékkel előjönni, mikor mindenki pont 
azt akarta, hogy csak ne magyar legyen, amit vi-
sel? Egyébként, amíg nem volt saját boltunk, min-
denki nagyon szeretett bennünket, aztán amikor 
meg jelent egy cikk: „Drágább, mint a Skechers!” 
(amerikai világmárka), már nem voltunk olyan 
édesek. De könyörgöm! Ha itthon gyártatsz – 
amire Európában nincs több példa, mert mindenki 
Ázsiában gyártat –, hogyan lehetne 

interjú
szöveg: Nagy Emese, Zöllner Anna

összekötőjegenerációk

A mai harmincasok-negyvenesek emlékez-

nek rá: BRG kazettás magnó, mosómacis 

Biopon, „vetkőzős”toll, Orion néprádió, Smena 

fényképezőgép, kesztölci tapéta, IKARUS 

66, Erika írógép, Skála-kópé, Fabulonos Ági, 

Trapper farmer, pécsi kesztyű, Tisza cipő… A 

mai huszonévesek pedig boldogan koptatják 

a flaszteren az egyre nagyobb sikert elérő, 

igazi trendi branddé vált csukát, Tiszán 

innen, Tiszán túl. Kettős interjú Vidák Lász-

lóval. Nagy Emese újságíró és Zöllner Anna 

segédtiszt kérdez.

hogy a természettel való kapcsolat a cserkészek 
körében világszerte ismert, és ez a fajta kötődés 
az urbanizáció következtében nagyon hiányzik 
már sokaknak. Ezért volt szimpatikus, amit lát-
tam, a kezdeményezés egésze. Az, hogy a ma-
guk készítette tutajokon hajóznak le a folyón 
több csapatban, nagyon tetszett. Az egyik fontos 
megállapítás, amire az évek során jutottunk a ci-
pők tervezésénél, hogy a színek kiválasztása 
nagyon lényeges momentum. Erre – persze sok 
minden másra is – különösen odafigyelünk. Tíz 
éve foglalkozunk az új jáélesztett Tiszával, és 
már az első modelleknél az derült ki, hogy a bar-
na és a zöld kapta a legnagyobb támogatottsá-
got. Ezek a természet színei, a földé. Más gyártó 

cégek inkább a feketét preferálták, ne-
künk a barna sokkal eladhatóbbnak bizo-
nyult. Ebből is látszik, hogy a vásárlóink 
erősen kötődnek a természethez, még 
ha városban is élnek.

emese  Mondtad, hogy az iS közrejátSzott, 
hogy a jubileuMi tutajtúrára a világ Szá-
MoS, távoli pontjáról iS érkeztek Magyarok. 
gondoloM Üzletileg tűnt ígéreteSnek.
lászló  Abszolút! Elég komoly jele a 
gyökerekhez való ragaszkodásnak, ha 
valaki veszi a fáradságot, és ideutazik. 
És elég sokan voltak. Szép dolog! Úgy 
gondoltuk, hogy ha valakinek ilyen 
erős az identitása, és fontos a szár-
mazása, akkor mindenképpen jól 

Vidák László 
a Tisza cipő 
hódító útjáról

tisza cipő

cégtörténet

A martfűi cipőgyár az 1930-as években létesült. 

1949-ben államosították, az így létrejött Tisza 

Cipőgyár Nemzeti Vállalat lett a legnagyobb 

cipőgyár Magyarországon. Minden iskolás egyfor-

ma tornacipőt hordott, az is a gyárban készült, és 

ettől fogva a T-logós cipő ott volt a KGST összes 

országában. Évi kétmillió pár cipőt szállítottak a 

szocialista piacra, de a hetvenes években már az 

NSZK, az Egyesült Királyság és az USA is rendelt 

Tiszát, vagy éppen gyártatott Adidas-t, vagy La 

Paz néven futó futballcipőt Martfűn. A rendszer-

váltás után megcsappant az érdeklődés a hazai 

termék iránt, és úgy tűnt, leáldozott a nagy múltú 

vállalatnak. Ekkor jött Vidák László, és 2003 nya-

rán előállt az első modernizált, de hagyomány-

tisztelő modellel.
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emese  Marketing SzeMpontból iS érdekeS volt a kez-
déSed. te az elSő cipő Modelleket a barátaid körében, 
éS a MűvéSz-zenei Szcénában kezdted el terjeSzteni, 
teSztelni. 
lászló  Ez volt a kézenfekvő, és nem mellesleg 
olcsó. Népszerű rádiós DJ-k viselték, akik renge-
teg bulit adtak akkoriban. Gondoltam, próbálják 
fel, hordják, és meglátjuk, milyen lesz a közönség 
reakciója. Aztán jöttek a bringás futárok és váro-
si riksások, őket is támogattam. Persze, jó lenne 
külföldön is megvetni a lábunkat, de a rivális 
márkák, amelyek szintén fel lettek támasztva a 
múltból – franciák, olaszok –, jelentős előnyben 

vannak velünk szemben, 
mert harmadannyi áron 
állíttatják elő a terméke-
iket, persze Ázsiában. 
Jó tendencia, hogy már 
vannak olyan német 
cégek, amelyek visz-
szatértek Kínából. En-
nek az az oka, hogy 

a tömeggyártás 
ázsiai színtere-
in semmi sem 
szent. Képesek 

bármilyen anyaggal ragasz-
tani, ami tönkreteszi a lábat. 
Nem nagyon figyelnek a kör-
nyezetvédelemre, hogy mi-
lyen szernek, milyen hatása 
van az egészségre.

anna  te a kezdetektől SzeMbe-
MéSz a gyakorlattal. a Szintén retro hangulatú 

Menza éttereM iS egyedÜlálló volt a Maga neMében. 
a liSzt ferenc tér igazi Sznob hely volt, te pedig nyi-

tottál itt egy Menzát.
lászló  Na, igen, a kétezres évek elején, a kör-
nyéken csak pizzák, és wokban sütött ételek 
voltak, normális magyar étel, amiben nincs sem-
mi hókusz-pókusz, az nem. Én csak egy húsle-
vest akartam enni, és tojásos nokedlit. Lehet, 
hogy túl akarjuk gondolni a dolgokat, pedig az 
egyszerű ötletek a befutók. Azokat kell tudni jól 
kezelni, jó érzékkel hozzányúlni. De ez még nem 
elég! Nekem egy csomó remek kollégám van, 
akikkel tíz éve dolgozom együtt. Ők koordinálják 

a dizájnt, a grafikát, a gyártást. A Menza eseté-
ben szintén így vagyunk mi régiek. Ha közösen 
hisszük azt, hogy jó lesz, amit csinálunk, akkor 
haladunk. Ezt egy ember nem tudná megcsinálni, 
kell egy csapat! 

emese  tehát jól kell tudni kiválaSztani a SzakeMbe-
reket, nincS engedMény.
lászló  Ez a legfontosabb. Nekik viszont szabad-
ságot adni, hogy kiélhessék magukat, élvezzék a 
tehetségüket.

emese  ezek Szerint 
neM akarSz Mindent te 
irányítani.
lászló  Nem, sem-
miképpen. Nem is 
tudok, nem is aka-
rok. Az igaz, hogy jó 
irányba kell állítani a 
folyamatokat, a ter-
vezést, meg kell beszélni kinek mi a feladata, az-
tán békén kell hagyni őket. 

emese  ezt neM Mindenki Szereti…
lászló  Igen, mert veszélyes. Olyan dolgokat is 
létrehozhatunk, ami aztán eladhatatlanná válik, 
vagy kiürül az étterem, és akkor tönkre-
mennénk. Ha valamelyik kollekció nem 
fogy úgy, mint vártuk, egy színösszeál-
lítás nem népszerű, egy étel nincs jól ki-
találva, akkor nekünk hiába tetszett, 
meg kell állni. Értékelni, elemezni, és újba 
fogni, nem olyan bonyolult ez. Nem ér-
tették a Menzával kapcsolatban azt 
sem, hogy miért szeretnék déli menüt 
bevezetni. Azért, mert ebédelni szeret-
nék ezer forintért, és ha boldog vagyok, elége-
dett, akkor visszajövök – így gondolkodik egy 
vendég. A Menza erre lett kitalálva. A környéken 
nappal az összes étterem zárva volt, csak dél-
után, vagy vacsorára nyitottak ki. Gondoltam, ha 
már itt dolgoznak a kollégák, készítik elő a kony-
hát, megy a gáz, miért ne főzhetnénk valami jót, 
jó áron? A stílust pedig a menza-feeling hozta 
magával. A díszítés az egykori Külker Üdülő bár-
pultjáról lefeszegetett rézberakás, a falakon az 
eredeti kesztölci tapétával pedig tisztelgünk a 

Jószerencsét termelőszövetkezet 
derék dolgozói előtt… Aztán azért 
van más mintájú tapéta a szom-
szédos falakon, mert nem volt 
több belőle: egy-egy tekercset tud-
tam szerezni öreg festőktől, de vi-
gyázunk, hogy ne legyen túl sok a 
retro, az nyomasztó lenne.

anna  Mi, huSzonéveSek gyakran érezzÜk azt, hogy 
kilátáStalan a jövőnk. ez iS nyoMaSztó. vajon Mi 
leSz velÜnk? Mit tanácSolnál a pályakezdőknek?
lászló  A Közgázon voltam egy márkaprezentá-
ción, és ott is elhangzott ez a kérdés. Úgy ta-
pasztalom, hogy kezd visszatérni a közgondolko-
dásba, hogy mi is értékesek vagyunk, van he-

lyünk Európában. Ha 
a saját értékeink-
ben hiszünk, ha 
valamit elkezdünk 
csinálni, akkor 
nagy az esélye a 
sikerességnek. A 
minap hallottam a 
rádióban egy inter-
jút Vágó Réka for-

matervezővel – egy időben nekünk is dolgozott 
–, hogy hitelek segítségével meg tud mutatkozni 
külföldön is. Az elmúlt öt-hat évben már szem-
mel látható, hogy a magyar termék, magyar áru 
– legyen az akár szellemi –, fellendülőben van. 
Tessék gondolkodni! Ha hárman kitalálják, hogy 
kötnek például sálat, sapkát, és azt felkapja egy 
közösség, akkor abból már kinőhet valami. Ebben 
hinni kell! Sokan a külföldben hisznek, én sosem 
gondoltam erre. Itthon kell figyelni, jó ötletekkel 
előállni, vagy észrevenni, mire van igény. 

összehasonlítani a két árat? Pont az a lényeg, 
hogy Magyarországon készül a termék, és azok 
készítik, akik régen. Jó munkát akarsz adni az 
embereknek, de az áru legyen olcsó? El kell dön-
teni: vagy olcsó tömegárut, vagy magyart, ami 
nem olcsó, de jó! 

zöllner anna  elejétől fogva ez volt a terved, hogy 
Magyaroknak adSz Munkát? Miért?
lászló  Üzletileg tán nem a legkifizetődőbb, de a 
terméket ott kell gyártani, ahonnan származik, 
akkor lesz hiteles, eredeti. Persze innentől kezdve 
nagyon kockázatos volt, de egyértelműen ehhez 
tartottam magam. Bezárt az összes 
gyár. Aki előtte a könnyűiparból élt, 
mással kezdett foglalkozni. Én vi-
szont úgy gondoltam, 
hogy ne csak Pick 
szalámi, meg Unicum 
legyen, hanem 
hozzuk vissza a 
divatot is. Kez-
detben nagyon 
veszélyes volt, le-
hurrogtak, de az 
idő talán engem 
igazolt. Tíz év után, 
hála az égnek, még két 
boltot tudtunk nyitni, ami 
elég jó. Nem tudom, 
melyik világmárka 
mondhatja el magáról, 
hogy országszerte 
nyolc márkaboltja van, pláne úgy, hogy a 
marketingre semmit sem költöttünk. Ez 
azt igazolja, hogy a minőség megtalálja a 
vevőjét. Négy-hat éves darabokat látok az 
utcán, és ezek még egyben vannak…

anna  de hát ettől SeM jó „bizniSz”, hogy évek után 
SeM Mennek a kukába...
lászló  Nem, de mindenki másképp csinál üzle-
tet. Én nem szeretem azt, ami feltétlenül üzleti 
alapon nyugszik, úgy, hogy kiszámítom előre azt, 
mennyit fogok keresni rajta öt év múlva. Fogal-
mam sincs! Ha van egy jó ötleted, bele kell vágni 
a megvalósításba. Aztán ha szerencséd van, ak-
kor sikeres lesz, ha nem, nem.

interjú

Lehet, hogy túl akarjuk 
gondolni a dolgokat, pedig 

az egyszerű ötletek a 
befutók. Azokat kell tudni 

jól kezelni, jó érzékkel 
hozzányúlni.
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zöllner anna  honnan jött 
az ötlet, hogy jelentkezzetek 
az öSztöndíjra?
hajdú csongor  Lassan 
már 17 éve néptáncolok, a 
csoportvezetőm szólt, hogy 
van egy ilyen lehetőség. Ek-
kor éppen Ljubljanában vol-
tam egy másik ösztöndíj jal 
fél évig, és úgy gondoltam, 
hogy ha már itt vagyok, ak-
kor akár lehetnék még mesz-
szebb is. Jelentkeztem, aztán 
nem sokkal később már utaz-
tam Kanadába. Nem volt kér-
déses, hogy jelentkezzek-e, 
úgy éreztem ezt a pályázatot 
rám szabták.

anna  Mit érteSz azon, hogy 
rád Szabták? 
csongor  Olyan embereket kerestek, akik jó kö-
zösségszervezők, jártasak a népművészetben, 
néptáncolnak, és emellett persze szükség volt ma-
gas szintű idegennyelv-tudásra és jó ajánlólevelek-
re is. Úgy gondoltam, nekem mindezek megvannak, 
így nagy eséllyel indulhatok a pályázaton.

volt számomra: egy 
5000 könyvből álló ha-
gyatékkal kellett valamit 
kezdenem! Ilyesmire is fel 
kell készülni, hiszen kinn 
bármilyen feladatot akkor 
és ott, egyedül kell megol-
danunk.

anna  a válogató után volt 
valaMilyen felkéSzítéS, vagy 
egyből bedobtak benneteket a 
Mélyvízbe?
róbert  Volt egy egyhóna-
pos felkészítés, ami leginkább egy egyetemi gyors-
talpalóra hasonlított. A nemzetpolitikai alapismere-
tektől kezdve a cserkésztörténelmen át a tréning 
gyakorlatokig próbáltunk minél több tudást gyorsan 
felszívni.

anna  MeSéljetek egy kicSit az elSő élMényekről! Milyen 
fogadtatáSban volt réSzetek?
csongor  Vancouverben például azt sem tudták, 
hogy eszik-e vagy isszák ezt a KCSS programot. 
Sokan egyből hátsó szándékokat kerestek. Na, 
most vajon mit akarhat Magyarország, minek küld-
te ide ezeket a fiatalokat? De szerencsére, pár hét 
alatt gyorsan megismertek, és amikor rájöttek, 
hogy mégsem kémkedni jöttem, hanem segíteni a 
helyi közösség építésében, megszerettek. Sokat se-
gítettek az első sikerek is, például, amikor először 
lépett fel a néptánc-csoportom. Minden szülőt sike-
rült lenyűgözni. Az idősebbek szívébe nehezebb 
volt belopni magam, ők könnyebben elkezdtek 
„kombinálni”. Rólam megállapították azt is, hogy ott-
hon feleségem és három gyerekem vár, és igazá-
ból nem is 24 éves vagyok. De idővel ezeket a fél-
reértéseket is sikerült tisztázni. 

anna  hogy kell elképzelni egy átlagoS napotokat? Mi-
lyen feladatokkal találtátok SzeMbe Magatokat?
csongor  Amikor odaértünk, nem volt konkrét fel-
adatunk. Először meg kellett ismerni a várost, az ot-
tani magyar csoportokat. Egyfajta helyzet- és 
igényfelméréssel kezdtem. Mert lehetek nagyon lel-
kes, hogy rajta, csináljunk egy néptánccsoportot, de 
ha már van belőle ötezer, nem valószínű, hogy 
igény lesz ötezer-egyedikre. Fontos volt azt is 

tudatni velük, hogy nem 
azért vagyok itt, hogy meg-
mondjam a tutit, ki mitől lesz 
magyar, hanem, hogy segít-
sek. Egy-két hét alatt kiala-
kult, hogy mi is lesz a fel-
adatom. Negyven gyerek-
nek tartottam néptáncórá-
kat, segítettem a vasárnapi 
iskolában, tanítottam fel-
nőtteknek is táncot, face-
book oldalt készítettem a 
Magyar Diaszpóra Tanács 

Kanadai Elnökségének, interjúkat készítettem a he-
lyi idősekkel, hogy történeteik fennmaradjanak az 
utókornak is, és segítettem a helyi cserkészcsapat 
beindításában. Most csak találomra soroltam egy 
párat. Feladatköröm nagyon sokrétű volt, de maradt 
időm a környék bejárására is, amit nem bántam, ha 
már 8600 km-re vagyok Budapesttől.

róbert  Ez az ösztöndíj tulajdonképpen egy kultúr-
misszionáriusi szerepbe tett bennünket. Nagyon 
nagy érték a helyieknek, hogy autentikus magyar fi-
atalok nagy lendülettel sok mindent hoznak Magyar-
országról, de ugyanennyit kapunk is. Én is készítet-
tem sok interjút, és kiderült mennyire más elképzelé-
seink vannak arról, miként élnek a kinti magyarok. 
A konkrét feladatom a Reconnect Hungary Program 
keretében egyfajta programkoordinátori szerep volt. 
Azon kevesek közé tartoztam, akik irodai munkát 
kaptak. Ezen kívül bekapcsolódtam a New York-i 
magyar néptáncegyüttesbe is, segítettem a helyi 
magyar könyvtárban, a Magyar Házban, és több-
ször eljutottam helyi cserkészcsapatokhoz is.

anna  hogy Működnek a kÜlföldi Magyar cSerkéSzSzö-
vetSég cSapatai? 
róbert  Fantasztikus élmény volt találkozni velük, 
ugyanis gyerekkoromban sokat hallottam róluk 
Ádám János atyától, aki még anno „pofozgatott” 
minket a miskolci jezsuita gimnázium udvarán… 
Most megtapasztaltam azt, hogy ők is személy 
szerint ismerik, tisztelik több ezer kilométerre Mis-
kolctól. Ez elmondhatatlan érzés volt. Amit én lát-
tam a KMCSSZ-ből az az, hogy nagyon jól csinálják, 
amit csinálnak! Elképzelhetőnek tartom, hogy ötven 
év múlva talán már csak a cserkészet és egy-két 

interjú
szöveg: Zöllner Anna

a diaszpórábanélmények

„Minek külföldre menni, amikor itthon 

is van mit tenni?” Vagy talán kül-

földön is van bőven feladat? Hajdú 

Csongorral és Velkey Róberttel (1227.) 

beszélgettem a Kőrösi programon 

szerzett élményeikről, tapasztalataik-

ról és a kinti cserkészekről.

anna  hogy zajlott a felvételi? ha jól tudoM, SokSzo-
roS túljelentkezéS volt az öSSzeSen 47 helyre.
csongor  Tényleg elég kemény volt a bejutás, há-
rom fordulón kellett helyt állni. Írásbeli, majd egy 
szóbeli feladat volt, végül pedig váratlan szituációk-
ban kellett feltalálni magunkat. Egyik feladatom nép-
tánc tanítás volt, egy kis csoportnak. Ez nem oko-
zott nehézséget, egy másik feladat viszont nehéz 

Velkey róbert  Én is pontosan így éreztem, hogy 
ez az ösztöndíj nekem szól! Előtte nem mentem se-
hova ösztöndíj jal, mert mindig is úgy gondoltam, 
minek elutazni, amikor itthon is bőven akad feladat. 
De amint elolvastam a követelményeket, egyértel-
műen azt éreztem, hogy ez rám van szabva. Nép-
táncolok, van cserkészvezetői múltam, biztos vol-
tam benne, hogy jelentkeznem kell! És a végén még 
az is kiderült, hogy külföldön is van bőven feladat. 
Én az USA-ba, New Yorkba mentem.

Kőrösi csoma sándor

program

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott 

Kőrösi Csoma Sándor Program célja a diaszpóra 

és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok 

erősítése. Az ösztöndíj jal azt szeretnék elérni, 

hogy magyarországi fiatalok látogassanak el 

a diaszpóra közösségeihez, segítsék értékőr-

ző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő 

tevékenységükkel erősítsék a Magyarországhoz 

való kötődésüket.
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cserkész tapasztalata-
im nélkül. Az első na-
pokban például nem 
volt szállásom, így az 
irodában aludtam, a 
könyvtárba jártam zu-
hanyozni. A sok no-
mád tábor után köny-
nyen vesz az ember 
egy ilyen helyzetet. Tu-
lajdonképpen itt arról a 

problémamegoldó szemléletmódról van szó, amit a 
cserkészetben tanulhatunk: ha szembe találjuk ma-
gunkat egy kihívással, akkor ne feladjuk, hanem 
valamilyen kreatív megoldáson gondolkodjunk.

csongor  Én ugyan nem voltam cserkész, de ta-
nár szüleimmel rengeteg nomád táborban vettem 
részt, valamint négy éve foglalkozom tanítással, így 
ezek a tapasztalatok nagy segítségemre voltak 
kinn is.

anna  Mit éreztek a kint töltött félév legnagyobb ered-
Ményének?
csongor  Tíz év után ismét sikerült felállítanunk 
egy magyar cserkészcsapatot Vancouverben! 
Amikor odamentem, egyáltalán nem működött a 
csapat, volt még egy két vezető, de ők harminc év 
felettiek, a családjuk és a munkájuk mellett nem 
igazán jutott idejük csapatalapításra. Sokat segített 
nekik, hogy újult erővel és lendülettel ment valaki 
közéjük. Beszélgettünk arról, hogy miért is lenne 
fontos egy csapat, hogy az ő gyermekeik is lassan 
abba a korba lépnek, amikor cserkészkedhetnének. 
Előjött sok régi emlék, végül sikerült felizzítani a pa-
razsat, a csapat újra aktív. Azóta is tartom velük a 
kapcsolatot, valahol olyan, mintha a gyerekeim len-
nének.

róbert  Az egyik legkedvesebb élményem a cser-
késztalálkozó volt az amerikai magyarság egyik 
hagyományos központjában Clevelandben. Olyan 
volt, mint egy nagy családi összejövetel. Mindenki 
ismert mindenkit, legalábbis úgy éreztük, pedig több 
ezren gyűltünk össze. Mindenki nyitott és befogadó 
volt. A nyitó szertartáson egy kicsi kárpát-meden-
cei őrssel sorakoztam, és borsózott a hátam, ami-
kor így együtt elénekeltük a cserkészindulót.

csongor  Az első tábortüzet egy zárt teremben 
kellett megraknunk, így egy piros izzó és néhány 
farönk helyettesítette azt. A gyerekek csillogó sze-
mekkel kiabálták, hogy Csoni bácsi, adjál egy szál 
gyufát, és a kezüket kezdték melengetni a „tűznél”. 
Döbbentem álltam, hogy egy ilyen közös tűz, mi-
lyen energiákat tud felszabadítani a gyerekekből. 
Amikor pedig a végén elénekeltük a „Szellő zúg…”-
ot, több szülő is könnyes szemmel jött oda hoz-
zám, hogy ezentúl mindig elhozza a gyerekét.

anna  Mit láttatok, Mi a legfontoSabb a kinti Magyar 
cSerkéSzeknek?
róbert  A módszer 
ugyanaz, mint itthon, 
de a cserkészetnek 
ott kettős szerepe 
van. A Bi-Pi féle 
cserkésznevelés 
alapvető érték kint is, 
ám ha csak ez lenne 
a fontos, járhatnának 
amerikai csapatokba 
is. A cserkészet kint 
eszköz a magyarok 
egyben tartására, 
identitásuk megőrzésére és a megmaradásra. A 
KMCSSZ-ben előírás, hogy magyarul kell beszélni.

csongor  A magyarság megtartásának a nyelv is 
szerves része, de nem gondolom, hogy kizáró ok 
lenne, ha egy gyerek nem tud magyarul. Volt, hogy 
néha angolul is el kellett mondanunk pár dolgot, hi-
szen ha nem értenek semmit, elveszítik az érdeklő-
désüket és elmennek. Úgyhogy érdemes megtalálni 
a kompromisszumot. Ehhez kapcsolódik egy nagyon 
kedves történetem. Volt egy kisfiú, akihez a szülei 
magyarul beszéltek, ám ő nem volt hajlandó ma-
gyarul válaszolni nekik. Elkezdett cserkészkedni, és 
egyszer csak boldogan újságolta az anyuka, hogy a 
gyerek otthon is magyarul beszél. Rájött, hogy ez 
nem valami ciki dolog, hogy mások is beszélnek kö-
rülötte magyarul, és tök izgalmas és érdekes. 

anna  utólag Mit gondoltok, hatékony volt a prog-
raM? ti Mit tanultatok belőle? 
róbert  Felelősségérzetet adott a diaszpórában 
élők iránt. Nagyon sokat utaztam, sok emberrel 

találkoztam, és azt mondhatom, hogy a legfonto-
sabb az lenne, hogy hidat építsünk. A gyökérkuta-
tásnak vagy az olyan programoknak köszönhető-
en, mint a Reconnect Hungary, egyre inkább nő a 
magyarul beszélők száma, és nekünk feladatunk, 
hogy segítsünk nekik a közösségépítésben. Ezt a 
mindennapi életemben is próbálom megvalósítani. 
Nemrég voltunk a néptánc együttesünkkel Stutt-
gartban, és sikerült kiépítenünk a helyi cserkészek-
kel egy csereprogramot, illetve másodszorra is je-
lentkezem a KCSS programra.

csongor  Sokkal érzékenyebbé váltam a magyar-
sággal kapcsolatban. Ko-

rábban sokáig azt sem 
tudtam, mi az a di-
aszpóra… Úgy érzem, 
nagyon sokat jelent, 
hogy semleges sze-
mélyként voltunk kint, 
és elindítottunk egy 
olyan folyamatot, ahol 
már nem az a fontos, 
hogy ki zöld, piros, kék 
vagy narancssárga, ha-
nem, hogy ott élő ma-

gyarok együtt jól tudjuk érezni magunkat. 

anna  Kinek ajánlanátok, hogy pályázza meg az 
ösztöndíjat?

róbert  Nagyon fontos a spontaneitás, a nyitottság, 
jól jön a cserkész múlt is. Fontos, hogy türelmes le-
gyél, de ennél is fontosabb az empátia, ugyanis 
számos sorssal fogsz odakinn találkozni, és csak 
akkor tudsz nekik segíteni, ha képes vagy belehe-
lyezkedni az ő életükbe. Csak így tudsz számukra 
fontos döntéseket hozni. Beszélgettem például Ottó 
bácsival, aki a gödöllői dzsemborin még együtt lo-
vagolt Telekivel, majd a világháború idején mene-
kült ki. El sem tudjuk képzelni, hogy hány különböző 
történettel találkozhatunk!

csongor  Szerénység és alázat! Mert lehetsz szu-
per cserkész és néptáncos, ha nagyképűen oda-
mész, és megmondod a tutit, hogy mitől lesznek jó 
magyarok, egészen biztos, hogy sikertelen lesz a 
vállalkozásod. 

nagyon profi nép-
tánccsoport lesz az, 
ami egybefog ja a 
helyi magyarokat. 
Sajnos a civil szférá-
ban lévő kisebb szer-
vezetek sokat mar-
cangolják egymást, és 
nincs is igazán más 
szervezet a cserké-
szeten kívül, ami ösz-
szefogná a New 
York-i magyar gyerekeket. 

csongor  Igen, szerintem is fontos feladatunk volt, 
hogy ezeket a széthúzásokat megszüntessük, le-
bontsuk a falakat és közösséget építsünk a gyakran 
széthúzó kinti magyarokkal. Ők sajnos kis „szigetek-
be” tömörülve élnek. Még olyat is láttam, hogy egy 
városon belül van két református templom, és a 
gyülekezet tag jai nem is szólnak egymáshoz, csak 
egymás háta mögött terjesztenek rémhíreket. Ne-
künk megvolt az a lehetőségünk, hogy semleges 
személyként közvetítsünk közöttük, és összekös-
sük a széttartó csoportokat. A tánccsoportomról úgy 
készítettem plakátokat, hogy feltüntettem a reformá-
tus, a katolikus és a magyar iskola közreműködését. 
Egy alkalmazott a Magyar Házból szájtátva jött oda 
hozzám, milyen hihetetlen, hogy sikerült összefogni 
a három társaságot. Én meg nem értettem mi ebben 
a nagy csoda, de ott ez nagyon nagy szó volt. 

anna  Mi lehet az oka, hogy ennyire ellenSégeSek egy-
MáSSal a kinti Magyarok?
róbert  Sok múlik azon, hogy ki, melyik hullámban 
emigrál. Minden generáció más és más. De hogy 
miért nem működik ennyire az együttműködés, az 
számomra rejtély maradt. Bármennyire is az ösz-
szefogás tűnne logikusnak, odakint is ugyanúgy 
működik az egymásra mutogatás, hogy ki milyen 
színre szavaz. A Magyar Házban például nem le-
het politizálni, de sajnos elég hosszú folyamat lesz, 
míg ez az elv meg is valósul. 

anna  Miben Segítették kinti Munkátokat a cSerkéSz Moz-
galoMban Szerzett tapaSztalaitok?
róbert  Már egyből a megérkezésnél eszembe ju-
tott, hogy valószínűleg nagy bajban lettem volna a 

interjú
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lesz segítségre, mert a ma-
gam erejéből nem tudom a 
célt elérni. 

Ezért, ha azt látod, hogy rád 
bízott ember (lehet gyerek 
az őrsödben, vagy akár őrs-
vezető a rajodban) nem tud-
ja az elismerhető szintig jut-
tatni a viselkedését, munkáját, 
akkor segítened kell. Az eddi-
gi példánál maradva: ha gyak-
ran késnek a sorakozóról, akkor 
meg kell nézni, hogy mi ennek 
az oka (rosszul számítja ki az 
időt, csak a mobilján van órája és 
azt nem veheti elő stb.). Ezután 
beszéljük meg, hogy konkrétan 
mit kell másképp csinálni a siker-
hez. Afelől azonban ne hagy junk kétséget: nem 
nyugszunk, ameddig a kívánt szint nincs meg. 
Amennyiben valamely részterületen van előrelé-
pés, azt vegyük észre és ismerjük el!

3. lehetőleg elismerjünk
Fogalmilag a dicséret valamilyen tulajdon-
ságnak, képességnek, állapotnak a pozitív 

visszajelzésére szolgál. 
Ha azt mondjuk valakire, 
hogy szép, akkor az di-
cséret. A szépségét vi-
szont nem maga érte el, 
így egy tulajdonságnak 
szól. Az elismerés va-
lamilyen eredménynek, 
munkának, erőfeszí-
tésnek a pozitív visz-
szaigazolása. Így ha 
az előbbi hasonlatnál 
maradva azt mon-
dom, hogy „te mindig 
olyan ízlésesen tudsz 
felöltözni”, az már az 
ő teljesítményének, 
kitartó odafigyelésé-

nek a pozitív visszajelzése.

Nem célom a szavakon lovagolni, mert lehet, 
hogy te a fenti fogalmakat másképp használod, 
de a lényeg azt hiszem érthető: koncentráljunk 
az olyan dolgok elismerésére, amiben munka, tel-
jesítmény, erőfeszítés van. Nyilván emellett nem 
baj, ha a pozitív tulajdonságok dicsérete is meg-
marad. 

egy kis

elmélet

A pszichológia és erre építve a neveléstudo-

mány sok ismerettel gazdagodott az elmúlt 

évtizedekben, amit érdemes hasznosítani. 

Azt jó ideje tudjuk, hogy a szeretet és a 

biztonságot adó, ésszerű önállóságot nyújtó 

nevelői hozzáállás hatására normális, pozitív 

énkép jön létre a gyerekekben, fiatalokban.  

Azt is kutatások bizonyítják, hogy erősebb 

bennünk a másoktól kapott pozitív értékelés 

igénye, mint az önmegvalósítás, a fejlődés 

igénye. Ha ezt a két ismeretet egymás mellé 

helyezzük, akkor világossá válik, hogy a 

pozitív pedagógia minél teljesebb gyakorlása 

hatékonnyá tudja tenni azoknak a céloknak 

a megvalósítását, amit nevelőként kimondva 

vagy rejtetten közvetíteni szeretnénk.

zért fontos, hogy amit közölni szeret-
nénk, az minél inkább eljusson a felület-
re. Itt azonban a szándék kevés: az a jó, 

ha tudatos, profi eszközöket használunk az üze-
net írásához.

először a gyakorlat
Úgy gondoltam, hogy előre veszem a gyakorla-
ti tanácsokat, csak aztán írok az okokról, mert 
cserkészként gyakorlatiasak vagyunk. Az egyes 
elemeket rövid szabályokba szerkesztettem, ta-
lán így érthetőbb.

1. az kapjon figyelmet, ami jó
Ha valakit szeretünk, elismerünk, akkor meg aka-
runk felelni az elvárásainak. Ezzel így vannak a 
ránk bízottak is. Vezetőként egy szituációban le-
hetőség szerint azt emeljük ki, ha valaki úgy cse-
lekszik, ahogyan azt szeretnénk, vagy szerettük 
volna. Ő legyen az etalon, a követendő minta. Ha 
mindenki eleget tett ennek, akkor mindenki! Ve-
gyünk egy egyszerű példát: sorakozó. Mivel nem 
vagyunk hadsereg, így a sorakozó elvárásai (idő-
ben érkezz, énekelj, tudj vigyázban állni) nevelé-
si célt szolgálnak. Ezért, ha valaki ezt teljesítette, 
akkor figyelmet, dicséretet kapjon, ami örömmel 
töltheti el. Ennek formája korcsoportonként ter-
mészetesen különböző. Amennyiben valaki nem 

felelt meg a feltételeknek, akkor a sikeresek el-
ismerése után bíztassuk, hogy legközelebb ő is 
próbálja meg. A végeredmény ugyanaz, de ta-
lán nem mindegy, hogy azért sietünk a követ-
kező sorakozónál, hogy minket is ismerjenek el 
végre, és nem azért, mert milyen rossz lesz, ha 
újra leszidnak! A sportban is furcsa lenne, ha egy 
verseny végén az élen végzőkre megvonnánk 
a vállunkat, hogy rendben, ők azt csinálták, amit 
kell, a sereghajtókat pedig nyilvánosan szidal-
maznánk egy szertartás keretében.

Mit csináljunk azokkal, akik nem azt teszik, amit 
szeretnénk? Aki már foglalkozott gyerekekkel, 
az tudja, hogy még a legprofibb nevelőkkel is elő-
fordul. Az általános tanács, hogy a fegyelmezés 
minél inkább személyre szólóan és minél szű-
kebb keretben (lehetőleg négyszemközt) történ-
jen. Sokszor a problémás gyerekeknél a figyelem 
megszerzése a cél. Nekik a fent megfogalmazott 
szabály nagy segítséget jelenthet!

2. a kellő határozottság legyen  
barátságos és segítő
A neveléshez határozottságra van szükség és 
arra, hogy az általunk meghúzott kereteket (sza-
bályok, viselkedési normák) következetesen tar-
tassuk be. Csak így lehetünk képesek hatékony 
nevelővé válni! A sorakozó példáját használva 
mindez azt jelenti, hogy egyrészt aki tartja a ke-
reteket, azt elismerem, és ezzel bíztatom, hogy 
továbbra is tegyen erőfeszítést a sikeresség 
fenntartására. Másrészt nem hagyom szó nél-
kül azt, ha valaki nem tartja be, de bíztatom arra, 
hogy érje el a kitűzött szintet.

A sikertelen nézőpontjából: amennyiben az ered-
ményt viszonylag könnyen el tudom érni, akkor 
nyilván megpróbálom. Ha nem, akkor szükségem 

e

pepszi
írta: Székely András (442.)

pozitív
pedagógia

Minden nevelő – így te is – a gyerek, a 

fiatal lelkére, szellemére írhatsz, ami az 

egyetlen örökéletű felület a világon. Ter-

mészetesen ez nem olyan, mint a papír 

és a toll. Sokszor azt sem tudjuk, hogy 

mi marad meg abból, amit írni akartunk, 

hiszen az már nem a mienk.

18 19 vezetők lapjavezetők lapja  



szertár

szokásokkal foglalkozó könyvekben (ld. az írás 
végén az ajánlót). El lehet játszani őket, akár beöl-
tözve, akár bábokkal, de akár még saját szöveg-
gel, vagy nagyobbakkal Beugró-stílusban is.

húshagyókedd kedvelt szokása a vénlány/
öreglegény csúfolás, melynek többféle formá-
ja is létezett. Például a 
rönk- vagy tuskóhúzás, 
a kongózás, a szűzgu-
lya-hajtás és az álla-
kodalom, melyek mind 
nagy zaj jal, vénlány-, ill. 
legénycsúfolók éneklé-
sével, kiabálásával jár-
tak. Ilyenkor felkeresték 
a falu pártában maradt 
leányait, s a meg nem nősült vén legényeit is, 
akiknek a házánál hangzottak el a csúfolódások.

A legkedveltebb volt a magyarok körében az  
állatalakoskodás. Ilyenkor medvének, lónak, 
kecskének, vagy gólyának beöltözve párbeszé-
des, vicces jeleneteket adtak elő.  Például a med-
vét táncoltatják, a kecskét vásárra viszi gazdá-
ja, a gólya a lányokat csipkedi stb. Az állatalakok 
mellett kedvelt figura volt még a betyár, a cigány, 
a mennyasszony /vőlegény, a kéményseprő, a 
halál, az öregember és az öregasszony pólyás 
babával. Ezekhez az alakokhoz kapcsolható a 
szintén farsangban előkerülő, igen kedvelt halot-
tas, és lakodalmi játék is. Ezek a halottas játékok 
nagyon változatosak: sokszor nem csak élő sze-
méllyel, hanem szalmabábbal, vagy döglött állat-
tal eljátszott, az egész tél elmúltát jelképező far-
sangtemetések.

Ötlet: mindamellett, hogy a vicces szövegek re-
mekül eljátszhatóak, bábokat is lehet készíteni, 
akár marionett jellegűeket is, termésekből, fonal-
lal, vagy ping-pong labdából, egyéb alapanya-
gokból.

a kakasütés ősi, nemzetközileg is jól ismert já-
ték. A legtöbb helyen egy levágott kakasfejet ás-
tak a földbe. A vállalkozó szellemű legénynek 
bekötött szemmel kellett bottal eltalálnia a kakas-
fejet. Ha sikerült, akkor jutalomképpen a kakasból 

(a többi részéből :D) paprikást főztek neki az esti 
mulatságon. Egyes falvakban a lábánál beásott 
egész kakast igyekeztek bekötött szemmel le-
ütni. 

Ötlet: Kicsit talán morbid szokás, de meg lehet 
csinálni üres flakonokkal

Néhány helyről feljegyzett hagyomány, 
leginkább a bakonyi, a Balaton-felvidé-
ki és a mátrai falvakban, az „asszony-
farsang” megtartása. Ezt farsanghét-
főn tartották a lányok, asszonyok, ami-
kor is délelőtt férfiruhába bújtak, végig-
járták a falut, s ha az utcán járó-kelő 
férfival találkoztak, azt elkapták, és tré-
fásan megborotválták: különböző esz-

közökkel, pl. jégcsappal imitálták a tevékenysé-
get. Este férfiak nélküli mulatságot, ún. macska-
bált tartottak, ahol ettek, ittak, táncoltak, énekel-
tek, tréfálkoztak. Férfi ilyenkor nem léphetett be a 
házba, leszámítva a felfogadott zenészeket. 

Ötlet: Nem akarok részrehajló lenni, de a lány őr-
söknek, rajoknak mindenképp javaslom az asz-
szonyfarsang megtartását. :D Lehet ilyen elne-
vezéssel egy jó keretmesés őrsgyűlést tartani 
énekléssel.

Ezeken kívül persze lehet még számos dolgot ki-
találni, akár egy vetélkedőt a szokásokból, szo-
kásokhoz kapcsolódó kellékekből. De lehet rejt-
vényt készíteni, vagy kellékekből kiválogatni, 
hogy vajon mi tartozhat farsanghoz, és ezek 
alapján beszélgetni a szokásokról.

Néhány, akár a könyvtárakban is könnyen  
beszerezhető könyv a témában:
• Czita Katalin: Busó, az ősi árkádiai Pán 

(nagyon részletes könyv a busókról)
• Dömötör Tekla: Magyar népszokások
• Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színját-

szás
• Dömötör Tekla: Régi és mai magyar  

népszokások
• Magyar Néprajz VII. kötet
• Tátrai Zsuzsanna- Karácsony Molnár Erika:  

Jeles napok, ünnepi szokások. 

ízkereszt ( január 6.) és hamvazószerda 
közé eső időszakot farsangnak nevez-
zük.  A farsang a közelgő tavasz vá-

rásának ősi örömünnepe, amikor is eleink nagy 
evéseket, ivásokat tartottak, így próbálván a ter-
mészetet is a bőségre késztetni. A különböző fel-
vonulásokkal, alakoskodásokkal, köszöntőkkel a 
télvégi napokban felerősödő gonosz hiedelemala-
kok elűzését, a szórakoztatást, adománygyűjtést, 
valamint életük sikerességének befolyásolását 
célozták meg. Erre az időszakra időzítették a leg-
több lakodalmat és disznótort is.

A farsangi időszak legfontosabb része farsang 
utolsó három napja (farsangvasárnap, farsang-
hétfő és húshagyókedd), melynek legismertebb 
elnevezése: a farsang farka. Az ezt megelőző 
csütörtökön (zabáló csütörtök, kövércsütörtök) 
kezdték meg a farsangi ételek készítését. Bár 
hamvazószerdával lezárul a farsang, a követke-
ző csütörtökön még elfogyasztották a farsangi 
maradékot, ezért ennek a napnak a népi elneve-
zése: csonkacsütörtök.

A farsang egyik 
legnépszerűbb 
étele szinte min-
den magyar te-
rületen a farsan-
gi fánk (pam-
puska), illetve a 

forgácsfánk (herőce). Érdemes kipróbálni a fánk-
sütést együtt is, mert jó móka. Nem olyan nehéz, 
és rengeteg remek és könnyű recept fellelhető 
az interneten, szakácskönyvekben, szülők, nagy-
szülők fejében!

busójárás: Napjaink leglátványosabb farsan-
gi szokása a Mohácson élő délszlávok (soká-
cok) alakoskodó felvonulása, melyet az UNESCO 
2009-ben felvett „Az emberiség szellemi kultu-
rális örökségének rep-
rezentatív listájára”. A 
busók felvonulásában 
három csoport vesz 
részt: 1. a busó alakos-
kodók, akik fa álarc-
cal, kifordított birkabőr 
bundában, kitömött 
fehér gatyában, ko-
lompokkal és kereplőkkel csapnak zajt, 2. Maska-
rának öltözött, nem fa álarcos alakoskodók, va-
lamint 3. a bekormozott arcú kísérők, akik távol 
tartják a tömeget a busóktól. A busók a termé-
kenység, bő termés, a jószág és a vagyonvéde-
lem jegyében különböző rituális cselekedeteket 
végeznek, például riogatják a leányokat. 

Ötlet: busó álarckészítés kartonból, a szőr rész 
akár fonállal, akár gyapjúval meg jeleníthető, 
vagy akár só-liszt gyurmából, temperával kifes-
tett busó kitűző készítése.

a cibere és a konc király, vagyis a böjti és a 
húsételek tréfás vetélkedését Európa szerte sok-
szor megszemélyesítve adták elő. Volt ahol beöl-
tözve, máshol bábokkal. 

Ötlet: Mind ehhez, mind pedig a többi farsangi 
alakoskodó játékhoz rengeteg anyag található a 

írta: Balajti Zsuzsanna

farsangi
népszokások

Magyar farsangi szokások, a teljesség 

igénye nélkül. Ötletek, amiket meg-

valósíthattok az őrsötökkel, rajotokkal 

külön-külön, őrsgyűlésen, vagy egyben 

egy farsangi délutánon is.

v
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kérdések
Nemzeti (tehát magyar cserkészek) 
avagy nagytábor (tehát meghívással 

részt vehetnek más országok cserkészei is)?

Az 1912-ben alapított MCsSz (tehát a 
Kárpátokon belül mindenkinek szóló) 

avagy a magyar (tehát a mai) MCsSzF tagok 
felé szóló?

Bemutatási lehetőség (tehát vendégek 
jöj jenek), avagy saját magunknak (tehát a 
résztvevőknek) szóló ünnepi tábor?

VIP (protokolláris látogatók) vagy vendé-
gek (tehát segítségnyújtással beenged-

hetőek)?

VIP (tehát mindenből a leg jobbat csak 
nekik) vagy vendégek (tehát így élünk, 

ebből részesülhetsz)?

A tervezés és működés folyamatában szelí-
dült a VIP munkacsoport Vendégek munka-
csoporttá, és minden nem magyar cserkészt 
és nem cserkészt átirányítottunk hozzájuk. 
Így a válaszaink is megszülettek, bár érez-
zük, ezek nem mindenhol hoztak tökéletes 
megoldást.

zt tapasztaltuk, hogy 
érdemes a tábori éle-
tünket is megmutatni 

a velünk együttműködőknek, 
támogatóinknak, és egyet-
len percig sem kell számuk-
ra felépíteni egy álságos, ro-
mantikus igényeiket kielégítő 
műtábort. Élvezettel nézték, 
hogy mi mindent hoztunk lét-
re, és mi mindent alkottunk 
meg, ami különösen nagy el-
ismerés pl. a honvédelmi mi-
niszter, vagy a vezérkari fő-
nök szájából. Buzdítjuk a csa-
patokat, hogy a plébános 
vagy a lelkész szolgálatra 
hívása ne csak ebben me-
rüljön ki, hanem bátran tart-
suk ott, hívjuk meg egy étkezésre, vonjuk be az 
életünkbe. A leglelkesebb „vendégeink” azok a 
honvédek voltak, akiket idevezényeltek munka-
végzésre.

A másik tanulnivaló, hogy energiát kell és érde-
mes fektetni az államhatárok átlépésébe, lelki el-
törlésébe. Mindannyian, akik magyarok vagyunk, 
megértjük és átéljük azt a helyzetet, amelyet a 

válaszok
Igen, nemzeti nagytábor, ezért magán viseli a 
magyar cserkészet jellegzetességeit, így akiket 
meghívtunk, ilyen keretekben hívtunk meg. Ez 
azt jelentette, hogy a WOSM Európai Régiójában 
minden szövetség kapott egy, létező őrs részvé-
telére meghívást. Ezzel ketten éltek, a lengyelek 
és az egyiptomiak (akik kevésbé részei az ESR-
nek :D).

Terveink szerint ez a Kárpátokon belül minden-
kinek szólt, így kifejezetten kértük is, hogy er-
délyi román, kárpátaljai ukrán, stb. cserkészeket 
keressenek meg az ott élő cserkésztestvérek, 
ebből végezetül semmi nem lett. Mivel azonban 
az eszmeiség fontos, így az alakulón felhúztuk 
azon országok zászlóit is, amelyek állampolgá-
raiknak ismerik el a Kárpát-medence magyar-
ságát.

Mivel cserkésztábort szerveztünk, kifejezetten 
nem akartuk, hogy állatkerti bemutatóhoz vagy 
állatsimogatóhoz váljék hasonlatossá az NNT, 
ezért egy, a látogatóknak kialakított sétautat ter-
veztek meg a Vendégek munkacsoport munka-
társai, és a beérkezőket végigvitték ezen. Ebből 
Tihany altábor kivételével vajmi keveset észlel-
hettek a táborlakók.

Megértve, hogy a VIP vendégnek a jó benyo-
máshoz elengedhetetlen a kényelem, a „mi így 
táborozunk” érzésének átadását is megkerülhe-
tetlennek tartottuk. Így abban maradtunk, hogy 
lesz VIP sátor, és annak kiszolgáló sátrai. Minden 
vendégről a Vendégek munkacsoportnak kel-
lett tudnia, akik szükség esetén az érintett mun-
kacsoportoknak és/vagy a táborparancsnoknak 
adtak jelzést. Ezzel együtt is voltak „partizán” lá-
togatók – a kalocsai érsek például egy személya-
utó utasaként tett látogatást, és mindenféle pro-
tokolláris részt megkerülve távozott is… Minderről 
utólag értesültünk.

A VIP vendégek némi előnyt élvezhettek (pl. hű-
tött italok, szendvicsek), de alapvetően nem tet-
tünk velük kivételt. Amennyiben volt szabad au-
tónk, örömmel szállítottuk őket, de ezt sem kapta 
meg mindenki. A tábor részeseivé lettek!

a
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tapasztalat
írta: Solymosi Balázs cst. (205.)

nnt után
A tábor tervezésekor több bonyolult 

szempont merült fel, melyek azonnal 

ellentétpárokká rendeződtek. Izgalmas 

volt kitalálni, hogy azok közül, akik nem 

az alapvetően meghatározott célcso-

portból jönnek, kinek és milyen helyen 

legyen lehetősége belelátni, meglátogat-

ni, részt venni a száz éves évfordulón.

vendégek vagy VIP? 
mai államhatárok jelentenek számunkra. Azon-
ban abban a hihetetlen előnyös helyzetben va-
gyunk, hogy szinte bármerre is indulunk, a szom-
szédos államok területén képesek vagyunk ma-
gunkat megértetni. Érdemes az országunk jó hí-
rét vinni mindenhova, és Assisi Ferenc imájával 
azonosulva a béke eszközévé válni. Megismerni 
mindazokat, akik között élünk, és megérteni az 
ő gondolkodásukat, életüket, kérdéseiket. Ennek 
egyik leg jobb eszköze a cserkészetünk. Érdemes 
részt venni a V4 országok nagytáborán (CCEJ), 

vagy a dzsemborin/moo-
ton úgy jelen lenni, hogy 
elhatározásunk változtatni 
azon a világon, amely ilyen 
mondvacsinált határok 
mentén tesz minket meg-
osztottá.

Végezetül egy nagy ta-
pasztalat, amit mindig sej-
tünk, de nem mindig tudjuk 
jól használni (sejtettük, de 
nem tudtuk – mondta a tel-
jes zavarban lévő színész a 
filmbeli szerepe szerint): sok-

kal többen akarnak minket 
segíteni, mint ahányat gon-
dolnánk. Amikor a tábor ügyei 
miatt a későbbi vendéglistára 

felkerülőkkel egyeztettünk, mindenki elképesztő-
en kedvesen, és minden energiájával támogatta 
az ügyet, és akart tenni érte. Sok esetben isme-
retlenül is, esetenként pedig pont a megkeresés-
kor derült ki, hogy mind a két oldalán az asztal-
nak cserkészek ülnek. Egyszóval érdemes ko-
pogtatni (ezt mondta az Úr is!), és hinni abban, 
amit elterveztünk. A segítséget pedig megadja 
hozzá az Úr! Folytatás következik… 
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google alkalmazások
Az egyik legtöbbet nyújtó és legkönnyeb-

ben elérhető „csomag” a google-é. Itt 
szinte mindent megtalálunk, az 
e-mailtől kezdve a naptáron át a 

szövegszerkesztőig. Ami egysze-
rűvé teszi a használatot, hogy minden 

szolgáltatást elérünk egyazon fiókkal, és nem 
kell mindenhova külön beregisztrálni. Ezen kívül 
az egész struktúra olyan felépítésű, hogy min-
dent meg lehet osztani, és ebben nagy segítség-
re van a 15 GB-t tárhely is, ami minden fiók mellé 
ingyenesen jár. Emellett nincs rendszerhez kötve, 
ezért ugyanúgy használhatjuk az asztali gépün-
kön, mint az okostelefonunkon.

Az e-maileket elég jól lehet címkézni, valamint 
szűrőket is be lehet állítani, így könnyen csopor-
tosíthatjuk a levelezéseinket, elkerülve ezáltal a 
teljes káoszt a fiókunkban. Beállíthatunk automa-
tikus válaszüzenetet portyák, illetve táborok ide-
jére, így tudatva mindenkivel, hogy nem vagyunk 
elérhetőek.

A naptáron belül létre lehet hozni „alnaptárakat” 
is. Ezzel a megoldással egy fiókból tudjuk kezelni 
a személyes, iskolai/egyetemi és csapatnaptárt 

is. Különböző értesítéseket (felugró ablak, email, 
sms) is beállíthatunk, ezért aki valamelyik naptá-
rat hozzáadja a sajátjához, értesítést kap a prog-
ram előtt, meghatározott időben. 

A google dokumentumkezelője böngészőből el-
érhető és futtatható, tehát nem kell külön szoft-
vert telepíteni a gépre. Lehet vele dokumentumot, 
táblázatot és prezentációt létrehozni, szerkesz-
teni. Nem nyújt annyi lehetőséget, mint egy Mic-
rosoft Office, de általános szerkesztésre bőven 
megfelel. Programszervezéshez is használható, 
mivel bárki tud írni a megosztott dokumentumba.

A google task egy emlékeztető alkalmazás, aho-
vá teendőinket vihetjük fel. Ezt az e-mail és a 
naptár résznél érhetjük el. Amennyiben a telefo-
nunkhoz is hozzáadtuk az alkalmazást, ott külön 
felugró ablakként jelenik meg a figyelmeztetés. 
Ez segítheti a határidők betartását is. 

any.do
Ez egy önállóan működő feladat-
kezelő program, viszont igény ese-
tén összekapcsolható a google fi-
ókunkkal, így bővítve a funkcióit. Kezelése na-
gyon egyszerű, beírjuk a feladatot, majd eldönt-
jük, hogy kérünk-e emlékeztetőt. Ha igen, akkor 
kiválasztjuk az időpontot. A különböző feladatok-
hoz adhatunk jegyzetet, meg jelölhetjük kiemelten 
fontosként, sőt ismerőseinkkel is megoszthatjuk. 
Létrehozhatunk különböző tematikájú csoporto-
kat, mint például egyetem, cserkészet, munka stb.

Amennyiben a google fiókunkkal jelentkezünk be, 
és hozzákapcsoljuk az Any.do-hoz, plusz funkci-
ókat érünk el. Automatikusan bekerül a program 
a gmail böngészőfelületébe. Ha például kapunk 
egy e-mailt, amire épp nem tudunk válaszolni, 

kocka őrs
írta: Kriszbacher Gergely (217.) írta: Fábry Bálint (205.)

Sokszor jól jönne, ha elő tudnánk húzni 

egy-egy határozót, szakácskönyvet, 

bibliát, vagy esti mesét, de inkább ott-

hon hagytuk, mert így is alig tudtuk fel-

emelni a hátizsákot. A most következő 

okostelefon alkalmazások egyike sem 

helyettesíti a kézzel fogható gyakorla-

tot, de hasznosak lehetnek.

beállíthatunk rögtön egy emlékeztetőt, hogy még 
a nap folyamán pótolhassuk ezt. Ezen kívül auto-
matikusan importálja a tasks-os feladatainkat, így 
nem kell két különböző alkalmazást kezelnünk.

térképek
Túrákon jól használható térképeket Magyaror-
szágon a turistautak.hu közössége készít, amiből 
sokféle programhoz gyárt kimenetet az Open-
Maps.eu, kiegészítve a környező országok tér-
képeivel. Az összes programban közös, hogy 
internethozzáférés nélkül használhatók, vekto-
ros térképeket is tudnak kezelni. A térképek be-
gyűjtésével ugyan otthon foglalkozni kell, cserébe 
nagy jából 50 megabájtban miénk a teljes ország.

g:hu: eredetileg a geocaching.hu és 
a gpsgames.hu játékosainak készült 
alkalmazás, de a térkép funkcióját 
sokan használják. Mivel nem erre 
tervezték, nem tud útvonalat rögzí-
teni, és nem lehet rajta keresni sem.

oruxmaps: Ez az elsőre kicsit bo-
nyolultnak tűnő program rengeteg lehetőséget kí-

nál, de kell egy kis idő, amíg beleta-
nul az ember. Keresni ezen sem le-
het, de az útvonalrögzítés, távolság-
mérés, útpontok lerakása nem gond, 
és rengeteg információt megtudha-
tunk a megtett utunkról, a gps vétel-
ről, stb. Ha ez nem elég, biciklis tér-
képnek is használható a megfelelő 
térkép és skin letöltésével.

osmand: Ugyan nem olyan szép 
a térkép rajzolata mint a többiének 
(pl. R+ jelöli a piros keresztet), de az 
útvonaltervezés és navigáció le-
hetősége bőven kárpótol a kényel-
metlenségekért. A szintvonalak 
meg jelenítéséhez külön plugin kell, 
ami letölthető  ingyen, vagy meg-
vásárolható online.

mire használd a telefonos térképet?
Nagyszerű lehetőség, hogy bármikor megmutatja 
a telefon, hogy hol vagyunk, de mégsem bátorítok 

senkit, hogy sokat használja őrsi (és bármilyen 
más) túrákon. A távolságbecslő képességed való-
színűleg javulni fog az állandó visszajelzés miatt, 
viszont rövid idő alatt elfelejtesz tájékozódni, meg 
úgy általában megfigyelni a környezetedet. Pró-
báld ki: vezess autós navigációval fél órát, és találj 
vissza nélküle. Egy napi hidegélelem ajánlott. Meg 
honnan lesznek a kalandos történetek, ha sosem 
tévedtek el? Akkor viszont mire érdemes tényleg 
használni? Szerintem leginkább mérőszalaggal le-
mérhetetlen hosszúságú becslős játékokhoz: 
• Pl. 500 métert gyaloglunk, és aki úgy gondolja, 

hogy már ott vagyunk, az szól a telefonosnak. 
Ő felírja, hogy mennyinél szólt, aztán megyünk 
tovább, amíg mindenki nem jelez. Az nyer, aki 
a legpontosabban becsülte meg a távolságot.

• Azt is le lehet mérni, mennyit mentünk légvo-
nalban. Vagy a kilátóban azt, milyen messze 
van az útkereszteződés. Térképen kb. 5 méter 
pontosan megtudhatjuk a távolságot.

messze a tökéletestől:  
zsebszakkönyvek
Sokszor jól jönne, ha elő tudnánk húzni egy-egy 
határozót, szakácskönyvet, bibliát, vagy esti me-
sét, de inkább otthon hagytuk, mert így is alig 
tudtuk felemelni a hátizsákot. A most következő 
appok egyike sem helyettesíti azt, hogy egyszer 
csak rámutatsz egy bükkfára, összevadásszátok 
a termését, levelét és a mellette lévő farakáson 
megszámoljátok, hány évesen vág ják ki őket. De 
amikor rákérdeznek a srácok egy gombára, ami-
ről fogalmad sincs, akkor sem kell az „otthon utá-
nanézek” szöveggel beégni.

Kövekhez jó az Ásványkalauz, gombákhoz a 
HungiFungi, vagy a Terra Gombalexikon jön szó-
ba, gyógynövényekhez a HerbIndex, fákhoz a 
Terra Fa lexikon való. A legtöbbjükben lehet szűr-
ni különböző tulajdonságokra, mind tud magyarul, 
és sok helyet foglalnak a képek miatt. Vélemé-
nyem szerint ezek a programok nem ütik meg a 
szakkönyvek minőségét, de a semminél biztosan 
sokkal jobbak. Direkt kihagytam a csomókötő ap-
pokat, mivel rengeteg van belőlük, és egyik rosz-
szabb mint a másik. Ha mindenképpen csomókat 
akarok tanulni, akkor nálam google, youtube, cso-
mós könyv a sorrend.

alkalmazások

 vezetőknek
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regös szakág idén is alkalmat kerített egy 
kis lazulásra, amikor a cserkészvezetők 
egymás között lehettek egy kellemesen 

hűvös januári napon. Most te is megtudsz mindent 
a kolbászkeverésről.

Az úgy kezdődött, hogy Kecskeméten ki lett vá-
lasztva a koca. Százhetven kiló körüli jószágra szá-
mított az 55 fős társaság, akik Solymáron, a cser-
készotthonban várták, mikor fordul be az udvarra 
a platós gépjármű. A rács mögött zötykölődött utol-
só útjára a disznó, akit Bendegúznak nevezett az 
éhes közönség, pedig tudjuk jól, hogy minden vág-
ni való sertés Dezső, még ha lányról is van szó. Mi 
egymás között az Alíz nevet adtuk neki. Még pir-
kadat előtt bevégezte sorsát. A becsültnél valami-
vel több, 183 kilógramm feküdt a földön, azt kellett 
egy raklapra dönteni, hogy megkezdődhessen a 
feldolgozás.

Az első lépés, hogy le kell forrázni a test felületét, 
ettől puhul a bőr, és persze tisztább is lesz. A fiúk 
beizzították a gázzal működő pörkölőt, és megtisz-
tították a disznót. Hajbel Olivér, Öcsi így magyaráz-
za a teendőket: „Először a szőrt és a felső hámréte-
get pörköljük le, aztán forrázunk megint, és másod-
jára a szőrtüszőket égetjük ki a mélyebb rétegek-
ből. Aztán lekaparjuk késsel és kefével. A forrázás 

abban is segít, hogy a szalonna könnyebben váljék 
el a bőrtől. Ha jól csinálod, nem is kell késsel fejteni, 
lejön az kézzel is. A nyers, pörkölt bőrt magában, 
kis sóval esszük meg. Ez az első fogás a disznó-
tornál.”

Öcsi a megtisztított kocáról először a fejét távolítot-
ta el, egyszóval lefejezte. Ezt azzal indokolta, hogy 
sietni kell, így gyorsabban halad. Aztán a másik vé-
gén kezdte egy meglepően kicsi, de veszélyesen 
éles késsel felvágni az állatot. Óvatosan bevágott 
a bőrbe, és felnyitotta a hasüreget, majd késtartó-
nak használta a medencecsonti vájatot, és kézzel 
bontotta tovább a kényes részeket. Kerestük a kö-
zelben a bárdot, amivel szét szokták hasítani a me-
dencét, de Öcsi rutinjával elég volt az a kis kés is, 
hogy megtalálja a medencét összetartó porcot. Így 
egy mozdulattal kettéválasztotta az ízületeket. „Aki 
nem tudja, az bárddal csap oda, aki tudja, késsel át-
vág ja! Akkor nem kell törni a csontot, és nem lesz 
gond.” – adott leckét Öcsi. 

Később értettük meg, miért fontos ez. Előkerült egy 
póló, amit a kettéválasztott medencére fektetett, 
majd a nyelőcsövet kötötte el, nehogy visszajöj jön, 
aminek nem kell. A beleket is kézi munkával szedte 
ki, ezt öregapjától tanulta, pedig így a nehezebb, de 
biztonságosabb. A póló azt a szerepet kapja, hogy 

a

gasztrovás
írta: Nagy Emese

nincs itt érzelem!
ez csak hús!

Hajbel Olivér nem számolta eddig, hány 

sertést vágott le, de neki már nem gyűl-

nek könnyek a szemébe, ha erre kerül 

a sor. A törökkanizsai lakatos „öntanult 

böllérként” jellemzi magát. „Öregapja” 

tudását leste el, aki a hagyományos 

délvidéki szokás szerint vág ja, darabolja 

és dolgozza fel az állatot.

bibolkat - katolikus igenaptár: 
Teljes Szent István Társulatos Bib-
lia, de van belőle Káldi-Neovulgáta 
is. Könnyű benne keresni, és a napi 
Szentírási részek gyorsan elérhető-

ek. Általában ott lapul a 
zsebemben még néhány 
szakácskönyv, esti mesé-
nek használható novella-
gyűjtemény vagy regény, 
illetve az őrsöm összes 
adata a diákszámoktól kezdve az al-
lergiákig. Ezekhez Adobe Reader-t illet-
ve Moon+ Reader-t használok.

kütyüs játékok
Csomó izgalmas játékot lehet gyártani, ha van 
kb. 3-5 emberenként egy-egy okostelefon, meg 
egy kis fantázia. A következő játékokat érdemes 
keretmesével vagy bármi mással kombinálni.

snøg avalanche buddy limited: egyszerű al-
kalmazás, amire lavinaveszélyes környezetben 
senki sem bízná az életét. Annyit tud, hogy adó 
módban egy wifi hálózatot hoz létre, vevő módban 
pedig kijelzi az érzékelt wifi hálózatokat és a jel-
erősségüket. Minél erősebb a jel, annál jobban pity-
tyeg. Pl. az őrsvezető eldug ja az időzített „atom-
bombáját” adó módban a csapatotthonban, vagy 
még jobb, ha egy behatárolt területen, lakott terület-
től kicsit távolabb (ott nincsenek más zavaró háló-
zatok), a sok kis James Bond pedig a saját bomba-
kereső készülékével ezen a pénteken is megment-
heti a világot. Üvegben, vagy fóliázva valamennyire 
el is lehet akár ásni, így egész nehéz is lehet a já-
ték. (ES File Explorer-rel át lehet küldeni egymásnak 
a telepítőt, ha nincs internet a környéken.)

kódfejtés
qr code reader: igen, ez meg egy QR kód ol-
vasó. Remek játékokat lehet gyártani hozzá azt 
kihasználva, hogy bármilyen szöveget el tudunk 
rejteni a QR kódokba. Leolvasás közben nagyon 
izgalmasan csippan meg zizeg a telefon, és meg-
fejti. Néhány ötlet:
• Rengeteg kódot gyártunk, mindegyik egy-egy 

állatnevet/számot rejt. A feladat csapatonként 
minél többet összecsippantani, az nyer akinek 

nagyobb farmja 
van a végén.
• Valami vég-
ső kincset ke-
res mindenki, 
a területen pe-
dig csomó kód 
van többé-ke-
vésbé elrejtve, 
amiket meg-

találva egyre több infónk van, 
akár újabb kódokról, akár a kincsről

• Lehet mozgó kód is pl. valakinek a hátán
• Kisebb városban a helyi csapat csinálhat állan-

dó városfelfedező játékot arra portyázó csa-
patoknak. Térképen vagy leírással vagy bár-
hogy máshogy megadott helyeken lehet kódo-
kat csippantgatni, amik leolvasáskor elárulják, 
hogy hány pontot érnek, és mit érdemes tudni 
arról a helyről.

Kódgyártásra a goqr.me oldalt ajánlom, ha sok 
kell egyszerre, akkor a qrexplore.com/generate 
vagy a classtools.net/QR oldal segíthet.

egyéb
skymap: Egy remek alkalmazás, 
amivel könnyen beazonosíthatjuk 
a csillagképeket, bolygókat. A tele-
fon helyzetéből kitalálja, hogy épp 
mit láthatunk az égen. Latin nevek-
kel operál, így érdemes “szótárt” is 
vinni hozzá.

tuner - gstrings free: Gitár vagy bármi más 
hangolására alkalmas alkalmazás. Sajnos nem 
tudok gitározni, így nem keresgéltem sokat, az 
első működővel megelégedtem, szóval lehet, 
hogy van jobb.

augmented reality protractor: Szögmé-
rő, ami haladóbb becslési feladatoknál (magas-
ság) jöhet jól, ha mindenképpen okostelefonozni 
akarunk. A kamera képére rajzolja rá a telefon 
elfordulását. Vigyázz, a szögfüggvények kilen-
cedikes anyag, addig a 45 fokos derékszögű há-
romszögön kívül mást nem könnyű elmagyaráz-
ni. Egyébként sokkal izgalmasabb építeni valami 
egyszerű szextánst. 

ráadás

program

Battleships: Elengedhetetlen alkalmazás vezetői 

megbeszélésekre: bluetooth-on játszható torpedó. 

Kicsit szenvedős összekötni a telefonokat, ronda 

a grafikája is, de nagyon szórakoztató elfog-

laltság. Ügyes rajparancsnokok a hangosan 

gondolkodókat hívják ki egy párbajra, így sokkal 

gyorsabban lehet végezni. (Érdemes megtartani a 

telepítőt, mert a Play áruházban nincs fenn, meg 

így könnyű átküldeni egymásnak.)
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védi a beleket, nehogy a csont kiszakítsa, akkor 
kárba mehet a hús. Öcsi azt mondja, ugyan le lehet 
mosni róla, de nem biztonságos. Ha megtörténik a 
baleset, inkább kivág ják a szennyezett húst.

Tapintásra kell éreznie a böllérnek, merre jár a test-
ben: vastagbél, vakbél, vékonybél, húgyhólyag, 
vese, lép, máj, gyomor, tüdő, szív. A beleket, és az 
azt körbevevő hájat el kell távolítani. Hagyományo-
san a szétválasztott beleket használják fel a töltés-
hez, mi steril, bolti beleket vettünk. A vastagbél két 
részből áll, az egyikbe kerül a rizses hurka, a má-
sikba a májas, a vékonybélbe pedig a kolbászt töl-
tik. De hol vagyunk még ettől! 

A koca vére hagymával sült az udvaron, a lányok 
kavargatták. Többen a frissen sült máj felismer-
hetetlenül finom ízével, állagával barátkoztunk, 
akik még nem ettek, csak bolti májat. A fokhagy-
más agyvelő is kellően krémesre sikerült. Azt is 
megettük. Az abálóba került a kettévágott fej, raj-
ta a porcos fülek, és a legfinomabb húsrész, a 
pofa. Benne úszott még a nyelv, bőr, szalonna, 
némi hús, és a maradék belsőség. Ha megfőttek, 

vl  pár éve nagybátyádal ket-
ten vezénylitek le a diSznó-
tourt. Miként alakult így?
pilisi andor  Három évvel 
ezelőtt voltam először Disz-
nó Tour-on, ahol résztvevő-
ként jelentem meg. Sajnos 
nem felelt meg az esemény 
az elvárásaimnak, mert az 
egész késő estig tartott, az 
emberek főként csak lézeng-
tek, az ételek esetlegesen ké-
szültek el. Ezután beszélget-
tünk Csanády Soma bará-
tommal, aki előtte volt már 
nálunk disznóvágáson a Dél-
vidéken. Arra jutottunk, hogy nálunk ez egészen 
más, sokkal pörgősebben működik! Egyszóval ná-
lunk van hagyománya, amit meg lehetne tanítani itt 
is. Két évvel ezelőtt édesapámmal vágtuk a disz-
nót, ekkor családom is besegített, de még ez sem 
volt az igazi, mert édesapám már nem ezzel fog-
lalkozik. Így jött az ötlet, hogy nagybátyám vág ja a 
disznót, mert ő igazán ért ehhez, és nagyon szereti 
csinálni.

vl  Mit jelent ez a bizonyoS délvidéki vágáS? 
andor  Az igazi különlegesség az ételekben és 
kész termékekben van, mert ahány tájegység, any-
nyiféle hagyomány létezik. Nálunk először a sült 
vért szolgálják fel reggel erősítő gyanánt a további 
munkához, majd kora délután van az ebéd, ahol 

ledarálják, és abalében főzött rizzsel elkeverve 
kerülnek a hurkába. Egy másik hatalmas kondér-
ban olvadt a töpörtyűnek való háj, és az ebéd-
nek való pörkölt is hamar fazékban volt, míg egy 
csapat lány forrázott káposztalevelekbe töltötte a 
darált, ízesített, rizzsel elkevert húst. A maradék 
alapanyagból mind kolbász lesz. „Mi délvidéken 
a húst vesszük ki először a disznóból, csak az-
tán fejtjük le a bőr alól a szalonnát. A rizses hur-
kába zsiradék, bőr, főtt hús, bors, só és majorán-
na keveréke kerül. A vastagbélbe töltjük a májast. 
Ebben pirított vöröshagyma, aprított fokhagyma, 
só, bors és szegfűbors jut. Kolbászból kétfélét ké-
szítünk. Egyiket sütni, másikat füstölni fog juk. Én 
a sütnivalóba kis fahéjat is teszek, ez az én spe-
cialitásom. Persze a só, bors, fokhagyma, és a 
kétféle – édes és csípős fűszerpaprika adja meg 
az alapízét. A zsír-hús aránya 20-25 százalék 
legyen. Az öregebb, vagy mondjuk inkább, na-
gyobb disznó húsa ennyit nyel el, míg a fiatalabb, 
úgy 3-4 hónapos jószág, ami olyan száz kilós, 
csak tíz százalék zsiradékot tud felvenni, mert az 
öregnek szárazabb a húsa.” – avat be minket a 
kolbászfélék elkészítésébe Öcsi. 

gasztrovás

délvidéki vágás
Hajbel Olivér unokaöccse, Pilisi Andor 

volt a DisznóTour „karmestere”. A 

tizenkilenc éves cserkészen látszott, 

hogy nem először végzi ezt a feladatot. 

Kiderült, részben neki köszönhető, hogy 

ilyen professzionálissá vált a cserkészek 

szervezte nyilvános disznóvágás.

interjú Pilisi Andorral

csontlevest, sült májat és sült húst, majd pörköltet 
eszünk. Azért ezeket, mert a disznó feldolgozása 
közben ezek készíthetőek el legkorábban. Estére 
töltött káposztát és hájas kiflit , majd kezdődhet a 
hajnalig tartó beszélgetés!

vl  MoSt érettSégiztél, hova tovább? 
andor  Amikor Magyarországra költöz-
tünk a családommal, az volt szüleim cél-
ja, hogy tanulhassunk. Bár mindig is tud-
tam, hogy én mezőgazdasággal szeret-
nék foglalkozni. Most lehetőséget kap-
tam arra, hogy ezt magas fokon elsajá-
títhassam. Jövőre a Szent István 
Egyetem mezőgazdasági mérnöki sza-
kára szeretnék menni. Amennyiben ez 
sikerül, akkor az otthoni családi földjein-
ket értékesítve akár egy önellátó gazda-
ság létrehozása is szóba jöhet Magyaror-
szágon. A mintagazdasággal szeretném 
elérni, hogy a városi ember is megismer-

hesse a vidéki kultúrát. Későbbi tervem, 
hogy ezen a gazdaságon vendéglátással is foglal-
kozzak, így akár a cserkészeknek is tudnék tartani 
programokat! 
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munkája okán egy országos lefedettséget biz-
tosító csapat állt össze, bár létszámunk eltér a 
kerületek számától. A kéthetente ülésező mun-
kacsoport az alapoktól gondolja újra a vezető-
képzést. Feladatunk, hogy a központ által támo-
gatott és elkezdett munkát folytassa, és ösz-
szefog ja. A vezetőképzés céljának átgondolá-
sa után az alapfogalmakat tisztázzuk, majd a 
jelenlegi rendszertől elszakadva újragondoljuk, 
hogy a cserkészetünkben hol van szükség ve-
zetőképzésre, és ennek megfelelően határoz-
zuk meg a vezetőképzési szinteket.  Ezt köve-
tően határozzuk meg azokat a fejlesztési te-
rületeket, ahol a jelöltekkel foglalkozni akarunk, 
valamint azt is, hogy az egyes vezetőképző 
szinteken milyen szintre akarjuk hozni őket. 
Nagyon fontos, hogy az egyes vezetőképzési 
szintek egy egymásra épülő, fejlesztési ívet al-
kotó program részei legyenek.

Ugyanakkor fontos mindenkinek a saját hagyo-
mány és tapasztalata, így ezek tiszteletben tar-
tásával végezzük munkánkat. Elengedhetetlen a 
közös alap, az egységes tudás, a mindenki által 
értett és beszélt nyelv és a kölcsönös bizalmat 
megalapozó akkreditált minőségű képzés.

Ha a vezetőképzésben más módszerekkel kez-
dünk el dolgozni, akkor valószínűleg másfajta 
felkészültséggel is kell a kiképzőknek rendelkez-
ni. Egy másik munkacsoport keretén belül a ki-
képzők felkészítésének rendszerét építjük ki. Így 
2015-re felkészítjük azt a csapatot, amely a köz-
ponti kiképzőképzést fog ja működtetni. 

Mind a Kiképző Képzés, mind a Gilwell munka-
csoport munkája során a vezetőképzés kiadvá-
nyainak új sorozata fog meg jelenni 2015 nyarára. 
Fontos, hogy ezt a munkát a honlapon mindany-
nyian végigkövethetitek és véleményezhetitek. 
Nem szeretnénk, hogy csak a végeredményt lás-
sátok, de annak elkészültébe ne szólhassatok 
bele. A fenti munkacsoportok szakmai munká-
ja mellett fontos faladatunk még a kommuniká-
ció. A levelezőlisták és a rendszeres személyes 
egyeztetések mellett minden tavasszal a VK pa-
rancsnokoknak, ősszel pedig a kiképzői közös-
ségnek szervezünk szakmai konferenciát, amely 
egyben találkozási alkalom is.

Végül, de nem utolsó sorban hozzánk tartozik 
maga a Vezetők Lapja is, amelynek szakmai tar-
talmáért a Gilwell Csapat felel. 

ár az idézetből nem derül ki, de Bi-Pi ter-
mészetesen a Scouting for Boys-ra gon-
dolt. Biztosan veletek is előfordult már, 

hogy egy-egy filmet vagy könyvet évek múltá-
val újra elővesztek, és új dolgokat, új jelentéseket 
fedeztek fel benne. Először egészen fiatalon ol-
vastam Bi-Pi könyvét, majd azóta párszor elővet-
tem már. Ahogy egyre idősebb lettem, úgy nyert 
új értelmet sok minden, és úgy halványodtak el 
olyan dolgok, amik korábban fontosnak tűntek.

Ahány vezetővel beszéltem, mindenki hason-
ló élményről számolt be. Ezért is kérte Bi-Pi, hogy 
időnkét újra lapozzuk fel az írását. Ez ugyanis 
frissen tartja a cserkészetet, és kijelöli a helyes 
utat. ma is feladatunk, és a megújulásunk, a cél 
szerinti működésünk alapja, hogy rendszeresen 

újraolvassuk és újragondoljuk, mit is csinálunk tu-
lajdonképpen. Természetesen minden VK-ban fo-
lyamatosan gondolkodnak a kiképzők azon, hogy 
hogyan lehet naprakészen tartani a képzést, és 
hogyan lehet hatékonyabban fejleszteni a jelöl-
teket. Mégis két dolog tisztán látszik, ami miatt 
szükség van most egy átfogó reformra.

Bár minden vezetőképző fejlesztett a saját kép-
zésén, mégis a kevés volt köztük a kommuniká-
ció, a szakmai gondolatcsere. Nem a mindenna-
pi kapcsolattartásra gondolok, hanem a szakmai 
beszélgetésekre. Így minden VK, szinteken belül 
és szintek között is elkezdte járni a maga útját. A 
múlt évben befejezett, az OVT által életre hívott 
HŐK munkája mutatta meg a legvilágosabban azt, 
hogy mennyire hiányzott az a közösségi munka, 
ami azonos színvonalat tud biztosítani az ország 
bármelyik vidékén.

Az MCSSZ kiemelt projektjében a vezetőkép-
ző táborok támogatása mellett ez a fejlesztői 
munka kap helyet. A tartalmi fejlesztéssel fog-
lalkozó Gilwell munkacsoportba olyan aktív és 
egykori kiképzőket hívtunk meg, akik tapaszta-
lataikkal több vezetőképzési szintet és képzést 
is képviselni tudnak. A munkacsoport hatékony 

Kérhetném-e arra tehát 
a cserkészvezetőket, 
hogy időnként olvassák 
újra a könyvüket?

Bi-Pi, 1913

b

Gilwell Csapat:
vezetőképzés újratöltve

alakuló

a 2013-as Vezetőképző Konferencia résztvevői

A VK-iroda munkatársai: Zöllner Anna csst.(1926.), Huszár András  
csst. (217.), Pótor József cst. (304.) és Radics Zsuzsanna csst. (304.)

írta: Pótor József cst. (304.) parancsnok, Gilwell Csapat
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éves jelentés leadási határidő
Mostanáig 88 csapattól érkezett a 2013-as évre 
vonatkozó évi jelentés az ECSET-be. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni a csa-
patparancsnokoknak, hogy hatá-
ridőre elküldték a jelentést! Látható, 
hogy több csapat már a tagdíjfize-
tési kötelezettségének is eleget tett 
a kerülete felé, amit szintén köszö-
nünk!

Ezúton kérjük viszont mindazon 
csapatparancsnokokat, akiknek 
még nem sikerült teljesítenie az évi 
jelentés leadásának kötelezettségét, hogy mielőbb 
tegye meg azt. 

Amennyiben valakinek technikai jellegű problé-
mája adódna, kérem, hogy írjon a titkarsag@cser-
kesz.hu címre vagy hívja a 20/5481-766-os tele-
fonszámot.

ichtüsz program
Szeretettel hívunk és várunk Titeket 2014 március 
21-től 23-ig a Magyar Cserkészszövetség ICHT-
HÜSZ Közösségének a szokásos éves közgyűlé-
sére, Balatonfüredre. 

Kérlek, készüljetek, fontos dolgokban kell felelős 
döntést hoznunk! Az utánpótlásra is gondoltunk, 
külön kis cserkészprogrammal. 

A részvételi díj támogatással együtt 10 000 Ft/fő/
hétvége.

Kérlek, készüljetek egy-egy beszámolóval is, 
hogy mi történt a csapatban a 2013-as évben (ha 
lehet képekkel), és hogy mit terveztek 2014-évre. 
A hely korlátozott befogadóképessége miatt mi-
nél előbb jelentkezzetek!

árvízi emléknap 2014
2014. március 8-án, délelőtt 10 órától 10. alkalom-
mal kerül megrendezésre az Árvízi Emléknap a 

szegedi Dóm téren. Az 
előző évekhez hason-
lóan idén is igyekszünk 
minél színesebb prog-
ramokkal felkelteni az 
érdeklődést, így remél-
jük, ismét több száz 
cserkész látogat majd 
ki március 8-án a térre 
(a több ezer érdeklődő 
polgár mellett).

Terveink szerint kéz-
műves programok, 
mise, tábortűz, kiállí-
tások, sok-sok játék, 
városi cserkészjáték, 
a TITOK klub prog-
ramjai (öko-sátor), 
orgona-bemutató, 
kovácsolás, íjászat és kiscserkész rajzpályázat is 
vár Rátok.

A regisztráció kezdetét vette, kérjük, figyeljetek 
a határidőkre (ami február 28., kivéve a pólóren-
delésnél, ahol február 26.). Hirdessétek a rendez-
vényt a csapatokban, őrseitekben! Várunk Ben-
neteket sok szeretettel!

beszámolók
Újra van cserkészcsapat Kaposváron. Erről a So-
mogy Megyei Hírlap is beszámolt a hétvégén, ol-
vassátok el, hogyan alakult új já ott 
a mozgalom:
• http://www.sonline.hu/somogy/

kozelet/a-donnerban-mar-hallat-
szik-legy-resen-535706

hírek

az Országos
Elnökség hírei

vizslat rendszer bevezetése
Nemrég indult el a VIZSLAT rendszer (Vadászok 
Integrált, 
Zártkörű 
Segédlete, 
Letölthető 
Alap-Tér-
képe), 
mely számunkra, cserkészek számára is fontos 
és hasznos információkkal bír.

A rendszer célja az erdőjárás biztonságának nö-
velése, az ezzel kapcsolatos információk elér-
hetősége. A VIZSLAT biztos információt nyújt a 
zajló vadászatokról, könnyebb lesz az útvonal-
tervezés a túrák előtt.

A projekt jelenleg véglegesítési fázisban van, kö-
zel a 100%-os rendelkezésre álláshoz. Az alábbi 
linkeken még több, részletesebb információt talál-
hattok a VIZSLAT Rendszerről.

• http://www.youtube.com/watch?v=K8388bf-
co1U&feature=youtu.be

• http://www.youtube.com/watch?v=v4KB3Lpd-
k68&feature=em-upload_owner

• https://www.youtube.com/watch?v=jKMZP-
zWDalQ

• https://www.facebook.com/vizslatrendszer

projektor + vászon  
és vándorkiállítás
A Szövetség segítségével el-
érhetővé vált 
egy-egy projek-
tor és vetítővá-
szon, valamint 
egy-egy vándor-
kiállítás a Kerüle-
tek számára, me-
lyet a csapatok 
használatba ve-
hetnek programja-
ikhoz. 

A projektort a kerületi pedagógiai fejlesztő mun-
katársaknál lehet igényelni.  Bízunk benne, hogy 

ezeket az eszközöket a megfelelő 
óvatossággal fog játok használni, így 
sok cserkészprogram számára lehet 
majd hasznos kellék.

kerületi fejlesztő munkatársak:
I. ker. - Kovács Vanda 
II. és IX. ker. - Bernáth Richárd 
III. ker. - Harkay Gabriella 
V. ker. - Kerekes Mária 
VI ker. - Pótó Judit 
VIII. ker. - Horváth György
X. ker. - Kádár Cecília

interjú egy cserkész-
testvérünkkel
„Kisparasztnak 
szólítottak a gúnyo-
lódó gyerekek a ce-
cei tájszólásom mi-
att. De ez nem volt 
fontos. Négy évig a 
Pannónia utcai pol-
gári iskolába jártam. Cserkész lettem nyomban, 
a cserkészet pedig integráló intézmény volt. A 
cserkészcsapatban mindenféle gyerek volt, nem 
csak iskolás, hanem például inas is.”

interjú horváth jánossal: 
• http://mandiner.hu/cikk/20140127_

horvath_ janos_interju_a_multrol_
es_a_ jovorol 
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sátorszemle

vezetők
az mcssz-ben

Képesítések Fiúk Lányok Összesen

Nincs 3689 3402 7091

Őrsvezető 467 483 950

Segédtiszt 383 254 637

Cserkésztiszt 125 50 175Forrás: ECSET, 2013. 12. 12. (aktív cserkészek létszáma)

SZOMBATHELYIII

KECSKEMÉTVIII

SZEGEDV

SZÉKESFEHÉRVÁR IV

PÉcS VI

BUDA I

MISKOLC II

DEBRECEN IX
PESTX

Nincs 377 318 695
ŐV 60 61 121
ST 30 13 43
CST 12 3 15

Nincs 167 139 306
ŐV 24 24 48
ST 23 11 34
CST 8 4 12

Nincs 73 61 134
ŐV 3 6 9
ST 5 4 9
CST 2 0 2

Nincs 780 664 1444
ŐV 79 81 160
ST 93 50 143
CST 33 9 42

Nincs 1237 1133 2370
ŐV 161 165 326
ST 126 77 203
CST 44 15 59

Nincs 192 133 325
ŐV 16 15 31
ST 21 17 38
CST 11 3 14

Nincs 288 182 470
ŐV 46 34 80
ST 22 19 41
CST 10 3 13

Nincs 417 415 832
ŐV 45 55 100
ST 45 34 79
CST 10 2 12

Nincs 217 165 382
ŐV 34 26 60
ST 22 8 30
CST 3 0 3
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2015. JÚLIUS 28–AUGUSZTUS 8.
cserkesz.hu/dzsembori

Jelentkezz te is a magyar csapatba!


