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beköszöntő
Városi fiúk úri huncutsága? Vagy ugyanúgy szegény és 
gazdag, hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek 
közössége? Kiknek nyitott a mozgalom?  Van különbség 
vidéki és városi cserkészet között? Anyagiak kérdése, 
hogy valaki cserkész lehessen? Ennek a kérdéskörnek a 
mentén dolgozott a Vezetők Lapja szerkesztősége ebben 
a hónapban. Tekse Balázzsal, a Szövetség nevelési igaz-
gatójával beszélgettünk a városi és vidéki csapatok életé-
ről, a cserkészet szerepéről a hátrányos helyzetűek ese-
tében. A hónap kérdésében, pedig ezeket a témákat kér-
deztük vezetőtársaitoktól. Meglátogattuk Szikszai Nándi 
cserkésztestvérünket, girincsi birtokán, aki a környéken 
élő hátrányos helyzetűeknek biztosít munkalehetőséget. 
Gasztrovás rovatunkban az ő túléléshez is alkalmas re-
ceptjét találjátok.

 A PEPSZI-ben most eláruljuk, mit lehet kezdeni egy olyan 
tantárggyal, ami nem a legnépszerűbb az iskolában.  Eb-
ben a számban és a következőben is példákat olvashattok, 
hogyan lehet egy kis kémiát csempészni a cserkésztábor-
ba. A Szertárban pedig összegyűjtöttük az őrsi mentőláda 
elengedhetetlen kellékeit, mellékelve hozzá egy-két mód-
szertani öletet, amivel őrseiteknek is átadhatjátok ezt a tu-
dást. Balu folytatja tapasztalati beszámolóját az NNT-ről, az 
Alakulón ebben a hónapban a Program munkacsoport áll, 
a Kocka őrs pedig ismét készült egy-két infó tippel. 

Továbbra is várjuk ötleteiteket és észrevételeiteket, amiket 
megoszthattok a Szövetség facebook oldalán. Olvasó leve-
leiteket, amiket a következő számban már szívesen meg is 
jelenítünk, a vl@mcssz.hu címre várjuk.
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programok
programajánló

bibliodráma a párbeszéd házában
Rendben, de mi az a Bibliodráma?  Kapcsolatba lépünk 
a bibliai szöveggel: szituációkba, szerepekbe bújva fog-
lalkozunk egy-egy történettel, vagy annak részletével. 
A foglalkozások során azt keressük, mi a Biblia nekünk 
szóló, itt és most érvényes személyes üzenete. Találkoz-
zunk minden hónap első szerdáján 18.30-kor a Párbe-
széd Házában! További információk: http://www.parbe-
szedhaza.hu/program/bibliodrama

család és karrier? – új képzés indul!

A Magyar Jamboree Alapítvány 

szervezésében 2014. március 

24-31 között a Párbeszéd Házá-

ban (VIII. Budapest, Horánszky 

utca 20.) és a Sztrilich Pál Cser-

készparkban a párválasztást, 

családalapítást, gyermeknevelést 

segítő képzést tartunk a csalá-

di életre tudatosan készülő 18-30 

éves fiatal felnőtteknek.

A képzésen ismeretek bővítésé-

re, konfliktuskezelési módszerek 

megismerésére lesz lehetőség. 

A megválaszolatlan kérdések tisztázásában szakemberek 

nyújtanak támogatást.

A részletes program a honlapról tölthető le: http://cser-

kesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/csaladbarat_plakat.pdf

szépség és reklám
Minden csak a szépségről szól? Kilépsz az utcára és minden 
plakátról szebbnél szebb nők 
mosolyognak rád? A Szépség és reklám – A női ideál alakulá-sa a XX. században című kiál-
lítás nyomon követi a nők sze-
repét a reklámokban, átfogó 
képet adva a változó szépsé-
gideálokról, divatokról, vissza-
adva a korszakok hangulatát. 
A kiállítás május 31-ig tekinthe-tő meg a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. http://www.mkvm.hu

anyám tyúkja – a magyar irodalom kötelező versei

Április 11-én – a Költészet Napján – majd 12-én, 15-én és 30-án az Örkény István színházban egy 

rendhagyó előadást tekinthettek meg. Mindnyájunkban ott lüktetnek a magyar irodalom legszebb so-

rai. Tudjuk, hogy izzik a galagonya, tudjuk ki, Edward király, angol király, és rémlik az is, három nap-

ja nem eszek, de azt már nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, és hogy mikor lesz a nyűtt 

vonómból bot, na meg, hogy a kultúra miért hull le rólam. Az Örkény színpadán most próbára tehet-

jük közös versmemóriánkat, hozzátéve az iskolai emlékeket, kiegé-

szítve a kissé hiányosan bennünk élő sorokat. Gyertek, és tegyük 

össze a bennünk élő antológiát! Az előadás során mintegy száz 

ismert magyar vers fog elhangzani nagyszerű színészek előadá-

sában. Érdemes minél előbb jegyet foglalni a színház honlapján!

három hónap dél-koreában?

Mit csinálsz augusztus 21. és november 18. között? Biztos so-

kan meglepődnének, ha azt vála-

szolnád, hogy éppen Dél-Koreá-

ban leszel, pedig nem lehetetlen! A 

dél-koreiai Suncheon Cserkészpark-

ba fizetett segítőket várnak három 

hónapra, akik elmúltak 18 évesek, de 

még nem töltötték be a harmincat, 

jelenleg felsőoktatásban tanulnak, 

jól beszélnek angolul, az MCSSZ 

tag jai, és át tudnak adni cserkészismereteket a helyi gyere-

keknek. A fizetés mellett ingyenes szállást és ellátást, remek 

programokat, gyönyörű tájat, és sok-sok 

új barátot nyújtanak a 

szervezők. Ne hagyd 

ki a lehetőséget, je-

lentkezés június 30-ig 

az intercom@cserkesz.

hu-ra küldött e-maillel. 

A Suncheon cserkész-

parkról a Magyar Cser-

kész 5. számában ta-

lálsz leírást. (cserkesz.

hu/mcs)

érezd a természetet! szerbiai csapat dzsemboriA szerbiai Zajecar városának Djordje Simeonovic nevű cserkészcsapata szeretettel vár magyar cserkészeket is az Érezd a természetet! elnevezésű dzsemborijukra, amely 2014. augusztus 5-13.-ig tart. Változatos programok-kal várják a külföldi cserkészeket, cserkész és sport tevékenységek, vízi sportok, városnézés és kirándulások szerepelnek a programok között. A tá-bor díja: 85 euró
11 éves kortól várják a résztvevőket. Az őrsök minimum 6, maximum 12 fősek lehetnek, kizárólag egy korosztályból, egy 18 évesnél idősebb őrsve-zetővel. A vándor korosztálynak nem szükséges őrsvezető. A 12 fős őrsök vezetőjének nem kell tábordíjat fizetni. A résztvevőknek csak a táborhelyet biztosítják, így sátrat maguknak kell vinniük.

v. montenegrói dzsemboriA Montenegrói Cserkészszövetség sze-retettel vár magyar cserkészeket is az V. Montenegrói Dzsemborijukra 2014. július 11-20.-ig. A tábort Montenegró legnagyobb ki-kötővárosában, Barban tartják, ahol kreatív programokkal szórakoztatják az odaláto-gató cserkészeket. Cserkész történelem, cserkész tudás, tudomány, kultúra, meg-újuló energiaforrások, elsősegély és ten-gerparti világ a fő témakörök.
A tábor költsége: résztvevőknek 200 euró, IST-nek 100 euró. A tábor költsége tartal-mazza a napi háromszori étkezést plusz uzsonnát, a reptéri transzfert, és a progra-mok közti utazást.
Hét éves kortól várják a résztvevőket.

nemzetközi dzsembori izlandon! 

Az Izlandi Csekészszövetség szeretettel 

vár magyar cserkészeket is a 2014. évi 

nemzetközi dzsemborijukra Akureyri-

be, a HamrarScout Centre-be, július 20-

27. között.
A tábor díja: 350 euró. A szervezők 

10 és 22 év közti cserkészeket várnak 

a programra, ahol a 18 év felettiek IST-

ként is részt vehetnek a dzsemborin.

A dzsemborikra a jelentkezési határidő: 

2014. április 15, az intercom@cserkesz.

hu-ra küldött levéllel.
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jenes ottó csst. (426.), budapest  
Azt kell, hogy mondjam, sajnos az. 
Én Budapesten, ott is a XII. kerület-
ben nőttem fel, és úgy gondolom, 
hogy a csapatom és a környezetem 
egy gazdagabb társadalmi réteghez 
tartozik. A budai, valóban úri cserkészélet.

szabó pálma csst. (1227.) arnót  Úgy gondolom, vi-
déken nem úri muri cserkésznek lenni, inkább 
belevalóságot jelent. A cserkészet sem kerül töb-

be, mint bármilyen más szabadidős 
tevékenység, amit gyerekek folytat-
nak. Nem hiszem, hogy ez csak a 
gazdag rétegek kiváltsága lenne. De 
valóban, hozzánk is az jutott el, hogy 
a budai cserkészet kicsit fellengző-

sebb, ami ránk nem jellemző. Azonban nem hi-
szem, hogy különbséget kellene tenni a fővárosi 
és a vidéki cserkészet között, ám a hozzáállás 
valóban különbözhet.

pályi antal zsolt csst. (878.), kecskemét  A mai vi-
lágban nem mondanám kifejezetten drága dolog-
nak a cserkészetet, szerintem elérhető áron van-
nak a költségek. A kerületi és csa-
patprogramokra igyekszünk anyagi 
hátteret is biztosítani, ezek lehetnek 
iskolai vagy fenntartói forrásból, il-
letve az önkormányzat pályázatai 
útján, ezáltal próbáljuk a táborozta-
tást megerősíteni.

bartha kata csst. (1945.), jármi  Egy jó program és 
a megfelelő egyenruha nagyon költséges. A 

szatmári térségben ezt nem könnyű 
kivitelezni, hiszen egy-egy kirándulás-
hoz, portyához is buszt kell bérel-
nünk, és a családok nem feltétlenül 
rendelkeznek olyan anyagi háttérrel, 
hogy ezeket támogatás nélkül 

finanszírozni tudják. Ezért van az, hogy nem 
mindig tudunk részt venni a nagyobb, és távolab-
bi helyszínen megvalósuló cserkészprogramokon. 
Ebből kifolyólag kevésbé tűnünk aktívnak.

metz márk csst. (313.), békásmegyer  Bár kétségte-
lenül van bizonyos anyagi vonzata, azért a cser-
készet egyértelműen nem pénz kérdése. A prog-
ramokhoz el kell jutni, meg kell venni a BKV bér-
letet, egyenruhát, nyakkendőt, de ezek 
olyan költségek, amik más szaba-
didős tevékenység során is felmerül-
nek. És több megoldás létezik, amivel 
olcsóbban kijöhetünk! Például ha né-
met katonasági inget veszünk, az 
csak ezer forint, míg a szabályos magyar ing hé-
tezerbe kerül. Tudom, erre a megoldásra fújoz-
nak a központban, de akkor is: ezer forintért 
megveszem a német inget, leszedem róla a fel-
varrókat, rácsapom a Hungária háromszöget, 
meg a többit, és csókolom! 

vl  TeháT akkor pénz kérdése, hogy valaki cserkész le-
gyen?
ottó  Nyilván hátrányosabb helyzetből indul az, 
akinek kevesebb a pénze, vagy elmaradottabb 
vidékről származik. Számít, melyik régióban él, il-
letve hogy nagyvárosban, vagy falun, Nyu-
gat-Magyarországon vagy keleten. 

pálma  Arnótnak például nincsen saját cserkész-
csapata, de a miskolci csapatban, amelyhez az 
iskolánk tartozik, vannak lehetőségek. A jezsui-
ták és az iskola alapítványa egyaránt tudnak tá-
mogatást adni a rászorulóknak. Főként azokat a 
családokat részesítik előnyben, ahol több gyer-
mek is cserkész. Két gyerek után már sokkal ol-
csóbb nekik táborozni.

zsolt  Mi is segítünk, ahol tudunk. Például a 
nagycsaládosok esetében a negyedik cserkész 

gyereket már támogatjuk. Kerestek már meg 
olyan szülők is, akik hoznák mind a három gye-
reküket, de egy után is nehezen tudnák finanszí-
rozni a költségeket. Arra kértem őket, hogy dob-
ják össze legalább az egyik gyerek költségeit, én 
pedig megpróbálok a másik kettőre támogatást 
találni a cserkészkerületnél és az iskolában.

kata  Nem pénz kérdése a cserkészet, ugyanak-
kor sokszor anyagi vonzata van annak, hogy az 
érdeklődőknek és a csapattagoknak izgalmas 
programokat kínáljunk. A lelkesedés, elszántság, 
az abszolút ingyen van, mert ez belülről jön, de 
vannak olyan fiatalok is, akiket egy-egy különle-
gesebb foglalkozással lehet csak megérinteni, és 
utána alakul ki bennük az az érzés, hogy való-
ban cserkészek akarnak lenni.

vl  egy kis falusi csapaToT hogyan leheTne beindíTani? 
ha azzal állsz elő, hogy vegyél haTezer forinTérT 
egyenruháT, fizess húszezer forinToT egy nagyTáborérT, 
rögTön kizárjuk őkeT. hogyan leheTne anyagi erőfor-
rásokaT TeremTeni ezeknek a fiaTaloknak? 
ottó  Alapvetően a vidéki cserkészet lenne a 
cserkészet. Ezek a fiúk és lányok kevesebb szó-
rakozási, kulturális lehetőséghez jutnak, mint mi, 
akiknek szélesebb kínálatot biztosít a város az is-
merkedésre, barátkozásra, kikapcsolódásra. Be 
kell látni, hogy falvanként nem lehet cserkészcsa-
patokat felállítani, de tanulságos példa, hogy 
Svájcban például falvanként vannak őrsök, és őrsi 
együttműködésben szervezik az életüket. A kül-
földi magyar cserkészek közül Németországban 
hétvégenként tartanak cserkésznapokat, ott talál-
koznak egymással az iskola és a különórák után. 

kata  Jármiban, ahonnan származom, már 21 
éve van cserkészet, melyet Somogyi Dezső And-
rás kezdeményezett. Segített a csapat elindításá-
ban. Sokat jelentett az aktivitása, a szoros kap-
csolattartása a parancsnokkal. Szerintem ez ma 
is segít, ha van egy segítő a csapat mellett. Ná-
lunk szinte minden fiatal belekóstol a cserkészet-
be, és sokan több év után is aktív tag jai a moz-
galomnak, igaz, sokan ki is szállnak, amikor el-
kezdik a középiskolát. Az nagy segítség lenne, 
ha az alakuló csapatok valamennyi kedvez-
ményben részesülhetnének az első egyenruha 

megvásárlásához. A táborokat illetően pedig hoz-
zájuk is eljutna a hír, hogy milyen pályázási lehe-
tőség van. Helyi szinten is lehetne támogatókat 
keresni.

vl  hogyan leheTne, kellene-e a romákaT bevonni a 
cserkészéleTbe? a cserkészmódszerek közül miT vá-
laszTanál a romák inTegrálására? 
ottó  Nehéz kérdés, de valóban fontos dolog len-
ne őket bevonni. Cigány – nem cigány: fiatal. Ép-
pen úgy szüksége van a közösségi élményre, kö-
zösségépítésre. A cigányság esetében a háttér 
nehezíti meg a helyzetet. Az Erzsébet-tábor egy 
jó lehetőségnek bizonyult, mert ott betekintést 
nyerhettek a cserkész életbe.

zsolt  Komoly kihívás! Tervezünk egy kihelyezett 
rajt a kecskeméti Rákóczi iskolába ahol roma ta-
nulók nagyobb számban vannak. Sportiskola lé-
vén mi sportos cserkész tevékenységekkel 
igyekszünk őket megfogni, csapatprogramokra 
hívni. Ha megfelelőképpen, egyenlőként kezeljük 
őket és odafigyeléssel, akkor meg tudjuk csinálni! 

pálma  Most indult Miskolcon a jezsuita gimnázi-
umban egy olyan projekt, ahol az Avas lakótele-
pen élő, többnyire cigány fiataloknak szerveznek 
programokat, játékokat. A cigány gyerekeket is, 
mint bármely gyereket, értelmes, élvezetes játé-
kokkal lehet lekötni.

mini  Mi csak pár évig tudtunk roma gyerekeket 
bent tartani a közösségünkben. Aztán a szociális 
hátterük miatt nem tudtak együttműködni. A 
szülők ez idő alatt váltak el, az anyuka pedig 
egyik pillanatról a másikra eltűnt a gyerekekkel, 
sajnos kiestek a rendszerből. 

kata  Ez egy nagyon nehéz kérdés. Igazából az is 
befolyásolja ezt, hogy a településen mennyire sike-
rült beilleszkedniük. Nálunk, szerencsére ez meg-
valósult, jól integrálódtak. Igaz, csak egy család 
van, ők viszont igyekeztek mindenben alkalmaz-
kodni, és képesek is voltak erre. A cserkészethez 
sokáig nem csatlakoztak, de ma már lelkes tagok, 
és elmondhatjuk azt, hogy nem másabbak, mint a 
többi gyerek. Szerintem nagyon jó dolog velük dol-
gozni, és rengeteget lehet tőlük tanulni. 

úri muri 
cserkésznek lenni?

cserkéSzáj jal
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vl  kezdjük Talán oTT, hogy úri mulaTság-e a cserké-
szeT vagy nyiToTT mindenki számára?
tekse balázs  Hogy úri muri-e? A cserkészet 
mindenki számára nyitott, a ki elfogadja annak 
elveit. Mind e mellett cserké-

szetünknek van egy társadalmi küldetése is. Ez a 
két tény meg is válaszolja a kérdést. De kicsit bő-
vebben: nem gondolom, hogy gazdag gyerekek 
szórakozása a cserkészet, hanem csak egysze-
rűen a gyerekeké. Meg kell adnunk minden lehe-
tőséget arra, hogy bárki cserkész lehessen. A 
kérdés inkább az, hogy az egyén él-e ezzel a 

lehetőséggel? Véleményem szerint, ha megvan a 
kellő akarat, és jól kezeljük a helyi adottságokat, 
akkor Nyíregyházától Sopronig bárhol, bárki a 
mozgalom tag ja lehet, a fenti kitétellel.

vl  mi a helyzeT a főváros és a vidék konTraszTjá-
val?
balázs  Egy fővárosi fiatalt születésétől fogva 
más adottságok vesznek körül, mint egy nagy-
városit, vagy egy falun élő gyermeket. Nekünk, 
vidékieknek például – mert én is az vagyok – 
sokkal kevesebb kulturális, gazdasági és társa-
dalmi lehetőségünk van. Nincs minden második 
sarkon közösségi ház, ifjúsági klub, szórakozó-

hely, vagy bármilyen 
közösségi tér, ahova 
érdemes betérni. 
Van viszont elérhető 
erdőnk, mezőnk, 
nyugodt környeze-
tünk, bejáratottabb 
kapcsolati hálónk stb.

Egy embernek lega-
lább három dologra 
van szüksége ah-
hoz, hogy helyben 
maradjon: közös-
ségre, identitásra, és 
munkalehetőségre. 
A cserkészet kö-
zösséget ad, ami 

hosszú távra szer-
veződik, és segít megtalálni az egyéni identitást.
Közösségeink által mi valójában az egyént fej-
lesztjük. Ebben a munkában településtípusonként 
csak a feltételek másak, de a célnak és a külde-
tésnek, tehát a kereteknek mindenhol azonos-
nak kell lenniük, és azok is. Vegyük a cserkész-
módszer ötös fogatát, amiből ha egy is nem telje-
sül, már nem beszülhetünk cserkészetről. De az 

interjú Tekse Balázzsalváros vs. vidék
Ebben a hónapban Tekse Balázzsal, 

cst. (958.), az MCSSZ nevelési igazga-

tójával és a TÁMOP projekt szakmai 

vezetőjével beszélgettünk a vidéki és 

városi cserkészetről és az úri huncut-

ság kérdéséről.

írta: Zöllner Anna csst. (1926.)

cserkéSzemmel

Hogyha Jézus 
kérdőívek alapján 

szedte volna össze a 
tanít ványait, akkor nagy 

bajban lennénk!

eljárás, ahogy a módszereket használom, már le-
het eltérő. A falusi cserkészet esetében is tudok 
őrsben működni, tudom cselekvés által tanítani a 
fiatalt, ki tudom vinni a természetbe, tudom ápolni 
népi kultúránkat, és mindenközben a törvény és 
a fogadalom szellemében nevelek.

vl  van elég ember erre a nagy felelősséggel és sok 
munkával járó feladaTra?
balázs  Magyarországon ma a járások 51%-ban 
egyáltalán nincs cserkészet. Ezért kimutatásokat 
készítettünk arról, hogy hol van értelme csapatot 
alapítani, segíteni az elindulást és a működést. 
Nem lehetetlen, hogy minden járásban legyen 
cserkészcsapat. Tudjuk, hogy a 13-15 ezer fős te-
lepülések a legalkalmasabbak erre. Ezeken a he-
lyeken a gyereklélekszám átlagosan 2000-4000 
fő, van középiskola és gimnázium, tehát az őrs-
vezetői szint is biztosított, és feltehetően lesz egy 
ember, aki vállalja a csapat vezetését.

Sokan gondolják, hogy lehetetlen, mondván, ha 
eddig se volt csapat, ezután miért lenne? Pedig 
lehetséges! Negyvenketten jelentkeztek az alap-
képzésünkre. Ha ennek a „tömegnek” csak az 
egyharmada fog csapatalapításba, akkor már-
is 12-15 új csapatról beszélhetünk. Ezen kívül 
az MCSSZ felé mindig is érkeztek alapítással 
kapcsolatos megkeresések: éves szinten tíz-
húsz. Bele se merek gondolni, hány közös-
séget engedtünk el kapacitáshiány 
miatt. De folytatatom: a fel-
nőtteket nem csak az alap-
képzéseinkkel, hanem peda-
gógusképzéseink kapcsán 
is megszólítjuk. A pedagó-
gusok közül is sokan sze-
retnének csapatot alapítani. 
Jó példa Nagykőrös, ahol a 
pedagógusi szakvizsgára ké-
szülve a kollégákban felmerült 
az alapítás ötlete, mi pedig tudtunk eh-
hez segítséget nyújtani. Ezen felül rekollek-
ciókra, egyházmegyei találkozókra járunk, ahol 
népszerűsítjük a cserkészetet.

Tehát úri muri-e a cserkészet? Nem, és 
nem is lesz az! Azért dolgozunk, hogy 
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megadjuk a le-
hetőséget min-
den magyarul 
beszélő gye-
reknek. Aközös 
keretek, a helyi 
adottságok, és 
az egyéni dön-
tések befolyá-
solják ennek a 
végkimenetelét.

vl  a szervezeT je-
lenlegi működése se-
gíTi a háTrányos 
helyzeTűek belépéséT?

balázs  Sokszor hívnak fel a szülők, hogy nem 
tudják kifizetni a tábordíjat. Ilyenkor józan gondol-
kodásra és diszkrécióra van szükség. Nem zár-
hatom ki a gyereket a táborból azért, mert sze-
gény…Hova tűnne ekkor belőlem a cserkészve-
zető? Épp ellenkezőleg, neki jönnie kell, mert a mi 
közösségeink által van lehetősége kitörni abból a 
szegénységből, amiben él.A csapatomban példá-
ul az egyik gyermek szülei minden pénzüket 
arra költik, hogy kórházról kórházra járva próbál-
ják meg leküzdeni a gyermekük súlyos betegsé-
gét. Hogy állhatnék oda a szülők elé, hogy tizen-
ötezer forint a tábordíj, és ha nem fizetik be, nem 
lesz tábor. Mit tennék azzal a gyermekkel, aki itt 
találta meg a közössé-
gét és a fogadalom 
és a törvény szelle-
mében akar élni? Ez 
egy kemény feladat. 
Valóban nehéz egy 
tábor költségvetését 
összerakni, amikor 
azzal szembesülünk, 
hogy a szülő nem tud 
fizetni. De ki mondta, 
hogy könnyű lesz az 
ifjúsággal foglalkozni?

És hát van itt még vala-
mi. Tágan kell értelmez-
ni a hátrányos helyzetet. 
Mert bizony hátrányos 

helyzetű az a gyermek, aki hazamegy egy vis-
kóba, de hátrányos helyzetben van az a gazdag 
családból származó kisgyerek is, aki hazamenve 
azt látja, hogy apa veri anyát.

A parancsnok és a helyi közösségekben dolgo-
zó rajparancsnokok egyéniségének és nevelési 
kompetenciájának kérdése, hogy hány szegény, 
fogyatékos, vagy más hátrányos helyzetben élő 
gyereket tudnak a csapatba integrálni. 

vl  miT gondolsz a roma gyerekek és a cserkészeT vi-
szonyáról? 
A cigányság kérdése is egy fontos társadal-
mi-stratégiai ponttá vált, a legnagyobb létszámú 
nemzetiségünk, és többségük szegénységben 
él. Már csak ezért is fontoskérdés, hogy a moz-
galom foglalkozzon a cigány gyerekekkel. Van 
számos jó kísérlet, idő és energia kérdése, hogy 
mindenkinek kényelmes, hasznos és jó legyen.
Csapatparancsnokként tudom, micsoda hajót kell 
kormányoznom helyi szinten. Tudnom kell kit, mi-
ért engedek fel erre a hajóra. Mindemellett pedig 
jó kapitánynak kell lennem: mélyítenem kell ma-
gamban a tudatot, hogy társadalmi küldetésünk 
van. Idézve a plébánosomat „hogyha Jézus kér-
dőívek alapján szedte volna össze a tanítványait, 
akkor nagy bajban lennénk!” Nem így tett. Mi se 
tegyük. 

cserkéSzáj jal

tudtad?

az alapképzés
Az alapképzést a Magyar Cserkészszövetség 
hirdeti nem cserkész felnőtteknek, melynek célja 
az önkéntes vezetői munkára való felkészítés. 
A képzés (alapozó felkészítő) a Magyar Cser-
készszövetség 100 éves jó példáján keresztül 
betekintést nyújt a kisközösségi ifjúságnevelés 
alapjaiba. Sikeres teljesítése esetén a résztvevő 
alapvető ismeretekkel fog rendelkezni a kisközös-
ségi keretben történő nevelésről illetve szakmailag 
alkalmassá válik egy helyi cserkészcsapathoz, 
közösséghez történő csatlakozáshoz. Ameny-
nyiben az alapozó képzést követően a résztvevő 
cserkészcsapathoz, helyi közösséghez kíván 
csatlakozni, a Magyar Cserkészszövetség igyek-
szik a csatlakozási törekvést segíteniAz alapozó képzés végeztével, annak teljesítésé-
rő igazolást, elismervényt ad. 
Kapcsolat: harshegy@cserkesz.hu
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tiszaújvárosi hőerőmű hatalmas kéményei 
valószerűtlen alakzatokat pöfékelnek az 
égre. A háttérben egy városrésznyi lakóte-

lep épületei sorakoznak. Mögötte ne keressünk 
barokk templomtornyot, középkori óvárost. Az 
egykori Leninvá-
rost az ötvenes 
években építet-
ték fel a sem-
miből szorgos 
kezek, és járták 
utcáit munkás-
mozgalmi éneke-
ket harsogó tö-
megek. Siettek a 
munkába, mert 
ha szabadság 
nem is, de mun-
ka, jó nehéz, az 
volt. Így édese-
dik az emléke a 
szűkre szabott szocialista életnek. Girincs köz-
ség felé haladunk. Észak-Magyarország legke-
letibb megyéje csak pár kőhajításra van innen, 
már a Sajó is itt tekereg körülöttünk. Erre mond-
ják azt, hogy az Isten háta megett. Girincs a tör-
ténelmi Zemplén legdélebbi falva, és egyben a 
mediterrán észak – ahogy Hamvas Béla mondja. 

Szerinte ezen a tájon soha nem a szokványos 
dolgok történnek. Hihetünk neki.

vl, emese  hogy kerülTél girincsre?
nándi  A fiatalok többsége már régóta azt vallja, 
hogy fel kell menni Budapestre, és majd ott lesz 
valami. Mások az egyetemről külföldre mennek. 
Én azt vallom: Adj, hogy kaphass. A családom 
Szerencsről jött vissza a nagyszülők földjére. Úgy 
döntött édesapám, hogy folytatjuk a családunk 
által száz éve megkezdett, és az azóta ki-
sebb-nagyobb szünetekkel folyó társadalomépítő 
munkát. 

vl, emese  mivel kezdődöTT a Te munkád?
nándi  A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében 2008-ban egy támogatási rendszerre 
pályáztam, foglalkoztató lettem. A program ere-

deti célkitűzése 
az volt, hogy a 
leszakadt tár-
sadalmi réte-
geket haszno-
sítható tudással 
és szakmával 
lássa el. Először 
fűszernö-
vény-termesztő 
szakmai kép-
zést indítottam, 
majd pedig a si-
kereken felbuz-
dulva 2010-ben 

egy dohánytermesztő képzést indítottunk 
el. A tanfolyamok során nem csak képző és ok-
tató lettem, hanem a menet közben formálódó 
nagy családunk vezetője is. Kezdetben olyan 
embereket kellett visszavezetnem a munka vilá-
gába, akik akkor már – jobb esetben is – lega-
lább tíz éve nem dolgoztak. A problémát úgy 
tudtam megközelíteni, hogy rengeteg 

azonosságot találtam a háború utáni japán társa-
dalommal. Korábban már tanulmányoztam a ja-
pán gazdasági rendszert valamint a Sony és a 
Toyota vezetési irányítási és termelési rendszere-
it. Nagyon sok praktikus és használható dolgot 
fedeztem fel, melyeket beépítettem a saját prog-
ramomba. Fontos hangsúlyozni, hogy amikor el-
kezdtem a Toyota rendszerét adaptálni az én 
tanfolyamomra, akkor mindig az azonosságokra 
fókuszáltam és nem a különbségekre.

vl, anna  mik volTak ezek a használhaTó dolgok?
nándi  A Toyota a második világháború után egy 
egyedi vezetési, irányítási és munkaszervezési 
eszközrendszert fejlesztett ki, ami az adott nép-
csoportra, jelen esetben a japánok nemzeti sajá-
tosságira épített.  A vezetésben alkalmazott 
szemléletre  példa a Taguchi-elv amely segítségé-
vel sikerült megfordítanom a munkavállalók mun-
kával kapcsolatos tévképzeteit. A Taguchi mód-
szer megfordítja a logikai sorrendet. Általánosan 
megfogalmazva: a minőség azon mérhető le, 
hogy mekkora az a teljes veszteség, amit a tár-
sadalomnak okoz. Ebben a megközelítésben a 
célértéktől való mindenfajta eltérés veszteség, így 
a végeredmény a veszteség mértékétől függ. Itt 
vetődött föl az első kérdés bennem, hogy a minő-
ségi termék előállításához adottak-e a személyi 

feltételek? A 
következő kér-
dés pedig ebből 
adódott, neve-
zetesen hogy 
milyen belső tu-
lajdonságokkal 
kell rendelkeznie 
azoknak a dol-
gozóknak, akik 
minőségi ter-
mék előállítá-
sában akar-
nak részt 
venni? Voltak 
további alap-
elvek, ame-

lyeket egy-
részt a vezetésben alkalmaztam, másrészt pedig 
a hallgatótól követeltem meg. Például a Han-
sei-Kaizen-Genshi Genbutsu hármast. A Hansei 
önkritikát jelent és egyben egy folyamatos törek-
vést a hibák feltárására. A Kaizen a folyamatos 
fejlődés a rendszer tökéletesítése által, de belső, 
lelki értelemben is. A Genshi Genbutsu minden fo-
lyamat közvetlen, életszerű megfigyelése. Ez a 
„menj oda és nézd meg” elv nagyban segítette 
azt, hogy minden folyamatot megfelelően végez-
zenek el, és én már időben lássam, hogy mikor 
és hogyan fog félresiklani a dolog. Az eredményt 
segítő eszközök tekintetében pedig bevezettem a 
Kanban-t. Ennek a lényege az, hogy szín alapján 
különítjük el a folyamatokat, a lépéseket, vagy a 
különböző termékeket. A Toyota gyártósorában 
színes kártyák segítségével szerelik össze az 
összeillő alkatrészeket. Miután bevezettem a do-
hányválogatóban, kétszer olyan gyorsan válogat-
tak, mint azok a dohányfűző asszonyok, akik a 
Nyírségben gyerekkoruk óta ezt csinálják. Közben 
arra is rájöttem – a hansei segítségével –, hogy 
az alapelvek sikeres alkalmazásához felelős, em-
patikus, alázatos, önvizsgálatra képes, objektíven 
döntő vezetők kellenek. Olyanok, akik minden 
helyzetben feltalálják magukat, és fejlődésre ké-
pesek. Tudni kell felülemelkedni magunkon. Itt je-
gyezném meg, hogy a cserkészet két nagy sze-
mélyisége, Bi-Pi és gróf Teleki Pál is nagyon sokat 
írt és beszélt ezekről, noha ők nem így nevezték.

interjú

interjú Szikszay Nándorral
a zempléni nindzsa

Nem a kézenfekvő, szokványos meg-

oldások embere. Szereti, ha nehezített 

pályán kell teljesíteni. Dohány és fok-

hagyma szaga száll a szélben. Cigány 

emberek sürögnek a csűrben, varrják 

a friss dohányleveleket felfele, gyorsan 

telik meg a szárító. Szikszay Nándor itt 

a „sensei” vagyis a tanár, de maga is 

markolja a kapát.

a

írta: Nagy Emese, Zöllner Anna csst. (1926.)
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vl, anna  a részTvevők hogyan fogadTák a progra-
moT?
nándi  A kezdet kezdetén az volt a baj, hogy 
előtte még sosem foglalkoztak mezőgazdaság-
gal. El kellett magyaráznom, hogy mire való a ge-
reblye, egyáltalán, mi az. A munka fázisainak 
részletes elmagyarázása után az ellenőrzésnek 
és a szóbeli ismétlésnek nagy jelentősége volt.

vl, emese  hány emberT TudTál munkához juTTaTni?
nándi  Huszonöt-harminc családdal kezdtem. Ők 
többé-kevésbé ma is megvannak. 

vl, anna  haT évvel ezelőTT fogTaTok bele a munkába. 
TarT még a lelkesedés?
nándi  Kezdetben nagyon rám támaszkodtak, de 
mostanra kialakult egy kötelék, már-már család. 
Például lelki kérdést csinálnak abból, hogy ki jöj-
jön dolgozni. Olyan érzékenyek, hogy egyszerű-
en nem is tudom hogyan és mikor lesz ennek 
vége. Mi lesz, ha úgy döntök, befejezem? Néha, 
egyszerűen nem mondhatok nemet. Akkor na-
gyon megbántanám őket. Közösen kidolgoztunk 
egy olyan programot, amellyel öt év alatt két-há-
romszáz embert lehetne felhúzni a semmiből a 
valamibe. Ezt megfutattam egy két helyen, de 
mindenhol kinevettek. Én egyébként „hun-
garo-amerikainak” definiálom magam, tehát nem 
adom fel. Ez egy lelkiállapotot szimbolizál nálunk, 
nem nacionálét. Így nevezzük azt, aki cselekszik, 
teremt, alkot, és nem adja fel.

vl, emese  példakép le-
heTsz nekik?
nándi  „Sajnos”, már az 
vagyok. A példamutató 
vezetés nemcsak min-
den japán cég alapelve, 
hanem a cserkészeté is. 
A sajnos szót csak azért 
mondtam, mert ennek 
nagy a felelőssége és 
nem mindig vidám a 
helyzet. Ebben a vi-
szonyban csak az hoz-
hat fejlődést, ha az 
egyén, a személyiség 
fejlődik, ez viszont belső 

ügy. A hatvanas évek japán gazdasági sikere 
abban állt, hogy megteremtette azokat a feltéte-
leket és „alátette” a dolgozóknak, amelyek egy 
meghatározott cél mentén végül a világ élvonalá-
ba emelte az országot. Én is felépítettem egy 
olyan rendszert, amelyben a periférián élő cso-
port a fővonalat is meg tudta „verni”. Az ered-
mény pénzben kifejezhető, vagyis objektíven 
mérhető. Bebizonyítottam, hogy a cigányok igenis 
jó és fejlődőképes munkaerő. Itt, ahol olyan kevés 
a munka, a jövedelem, ezek a cigány emberek 
akkor is jönnének dolgozni, ha nem tudnék fizet-
ni érte. 

vl, emese  ebben a kis faluban nincs cserkészcsapaT. Te 
szerencsen, vagyis városi környezeTben nőTTél fel. miT 
kell Tudni rólad, hogy megérTsük a moTivációdaT, ami-
érT belevágTál ebbe a nehéz munkába?
nándi  Gyerekkoromban nagyon sokat voltam itt 
Girincsen a nagymamámnál. A cserkészet 1994-
ben ért el. Ekkor tettem le a cserkész esküt a né-
hai 1216. Nagy-Bercsényi Miklós cs.cs. köteléké-
ben. A kilencvenes években nem volt letisztulva, 
hogy mit is jelentsen a cserkészet, mire lenne 
szükség. A régi beidegződések pártolói valami 
militáns akármit akartak működtetni, és politizálni 
végre olyan dolgokról, amikről sokáig nem lehe-
tett beszélni. Mi néhányan máshogy gondoltuk, 
szerettünk volna valamit csinálni, nem kuruc da-
lokat énekelni. Az élet úgy hozta, hogy amolyan 
elveszett légiósok lettünk. Az anyacsapatok szé-
testek, mert az a tartalom, amivel akkor akarták 

megtölteni a mozgalmat, nem bizonyult időtálló-
nak. A kezdeti lelkesedés alábbhagyott, a kötelék 
felbomlott, és maradtak egy páran szanaszét 
szóródva, akiket időnként meghívtak egy-egy 
cserkész eseményre. 2006-ban egy ilyen alka-
lommal találkoztam Hegedűs Szilveszterrel, aki új-
szerű, friss és gyakorlatias vezetési stílust képvi-
selt a (11.) Bükk cscs.-ben. Ebből a találkozásból 
barátság és egy hosszú együttműködés született.  
A célunk az volt, hogy új színt vigyünk a cserké-
szetbe. Változtassuk meg úgy, hogy az eredeti 
célkitűzések megmaradjanak, de mindezt mo-
dern formában érjük el. 

Egy példát hadd említsek meg ezzel kapcsolat-
ban: a cserkészet pénzhez való szemérmes vi-
szonya volt az egyik, amin változtatni szeret-
tünk volna. Létszükség a mai világban a pénz-
ügyi műveltség. Nem a pénz rossz, hanem az 
emberek viszonya a pénzhez. Arra gondoltunk, 
hogy miért ne vezethetnénk be a pénzügyi ok-
tatást a cserkészetbe. Erre legalkalmasabb for-
ma a társasjáték volt. Van egy nagyon sike-
res üzleti oktató társasjáték, a Cashflow 101, és 

folytatása a Cashflow 202. A társasjátékot el-
vittem az egyik őrshöz; olyan sikere volt, hogy 
külön Cashflow őrsi foglalkozások alakultak. A 
játék megtanítja, mit jelent a bank, a hitel, mire 
érdemes felvenni, mire nem. Definiálja a pénz 
fogalmát, miként hat az életedre, hogyan lehet 
a fejlődésed eszköze vagy mitől és miért rom-
bolhatja le az életed. 

vl, emese  a hónap Témája az „úri muri” konTra vidé-
ki cserkészeT kérdése. Te hogyan éled meg a különbsé-
geT?
nándi  Komoly a különbség. A cserkészet sok 
esetben egy szűk kör bulija, vagy legalább is ezt 
gondolják a kívülállók. Nagyon sok merev rítus 
van, aminek igazából nem látni az értelmét. 
Azokról a szokásokról nem is beszélve, ami csak 
egy adott társadalmi rétegből jövő fiatal számára 
érthető és feldolgozható. A másik érdekes jelen-
ség, az „örökcserkész”. Azok a jócskán felnőtt 
korban lévő „fiúk” és „lányok”, akik vezetőként 
nem vezetik a csapatot a szó szoros értelmében, 
hanem „levezetni jönnek” a munka után, kicsit la-
zulni a srácokkal. 

interjú
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természettudományos ismeret. Minimális biológiai 
és földrajzi tudást ugyan tartalmaz a próbarend-
szer, de szerintem a matematika, a fizika és a 
kémia is ugyanúgy helyet érdemelne benne (ter-
mészetesen másmilyen megközelítésben, mint az 
iskolában). 

Egy cserkészvezető ráadásul hasznot is húzhat 
a kémiából még akkor is, ha magától távol álló tu-
dománynak tekinti. Néhány egyszerűbb kémiai 
jelenség előidézésével például magára vonhatja a 
figyelmet, és lenyűgözheti a cserkészeit. Egy-egy 
kísérlet például nagyon jól feldobhat egy tábortü-
zet, vagy egy meseerdőt.

A VL hasábjain olyan kísérleteket mutatok be, 
melyek cserkésztáborban könnyen elvégezhető-
ek, a cserkésztudáshoz köthetőek, és a gyerekek 
aktivitásán alapulnak. Megvalósításukat leginkább 
egy napközbeni programba beillesztve ajánlom. 
Az első kísérlet a vízzel kapcsolatos. A követke-
ző számban pedig a tüzet vizsgáljuk meg. 

pepszi
írta: Huszárné Thuróczy Piroska Outi csst. (426.)

  kémia
a cserkésztáborban

a víz felületi 
feszültsége

Talán a túl sok elméleti anyag, az elvont 

fogalmak vagy a számítási feladatok 

bonyolultsága miatt van, de tény: az 

iskolai tanulmányok nem segítik, hogy a 

diákok megszeressék a kémiát. Sokak 

fejében a kémia a való élettől nagyon 

távol álló tudomány.

részét képezik a természettudományok, még-
is sokszor méltatlanul háttérbe szorulnak. Talán 
kevés vezető gondol arra, hogy a cserkésztábor 
kifejezetten alkalmas lehet a kémiai tudás szin-
te észrevétlen átadására, és a kémiával kapcso-
latos attitűd javítására. Főleg a természetben is 
felfedezhető jelenségek vizsgálata és magya-
rázata kerülhet itt előtérbe. De ha a tűzrakásra 
vagy a főzésre, mint a cserkészek által a tábor-
ban gyakran végzett tevékenységre gondolunk, 
akkor is be kell látnunk; a kémiai tudás ott lesel-
kedik mindenhol. Nem tartanám rossznak, ha a 
próbarendszer részét képezné néhány valóban 
fontos és érdekes, a cserkésztudáshoz köthető 

alójában hétköznapi életünk számos 
mozzanata során találkozunk kémiai je-
lenségekkel, csak ezeket természetes-

nek vesszük. Ha megértjük egy számunkra is-
mert jelenség okát; például megértjük a vízmo-
lekulák között ható kölcsönhatások és az egyes 
halmazállapotok közötti összefüggést, akkor 
nemcsak a mindennapi életben használható tu-
dást nyerünk, hanem átélhetjük a felfe-
dezés örömét. 

A kémia megértéséhez óriási képzelőe-
rő kell, hiszen a jelenségek magyaráza-
ta olyan „világba”; a molekulák, atomok, 
elektronok szintjére vezet bennünket, me-
lyet valójában nem láthatunk. Ebben a vi-
lágban a dolgok néha tapasztalatainknak 
ellentmondóan működnek. A kémiával 
való foglalkozás ennek megfelelően olyan 
kompetenciákat fejleszt, melyekre minden 
gondolkodó embernek szüksége van. Fej-
leszti a képzelőerőt, az absztrakciós kész-
séget és ezzel párhuzamosan a logikus 
gondolkodást. Egy számunkra nehezen 
elképzelhető világról szerzett tudásunkat 
kell összekapcsolni az érzékelhető (látha-
tó, hallható, szagolható stb.) jelenségekkel. 

A cserkésztudásnak sok ponton szerves 

A víz felületi feszültsége egy olyan fogalom, amit 
nehéz megérteni, pedig a víz tulajdonságai kap-
csán kikerülhetetlen. Ezért érdemes olyan kísér-
letekkel szemléltetni, amelyek érthetővé teszik a 
fogalom jelentését.

• időTarTam: 60 perc
• szükséges eszközök: 2 db pohár, fogpiszkálók 

vagy kis gallyak, műanyag edények (csapaton-
ként 1 db)

• szükséges anyagok: aceton (körömlakk-lemosó), 
víz, mosogatószer, hintőpor vagy őrölt fűszer, 
alufólia

• helyszín: bárhol
• koroszTály: mindenki
• szükséges vezeTők száma: 1 fő
• gyerekek ideális léTszáma: 3-4 fős csoportokból 

bármennyi

a módszer leírása:
A kísérlet két nagy részből áll. Az elején közösen 
vizsgáljuk különböző oldószerek felületi feszült-
ségét, valamint a felületi feszültséget csökkentő 
tényezőket. A kísér-
let második felében 
pedig a diákoknak 
kell a szerzett ta-
pasztalatok alapján 
egy gyakorlati prob-
lémát megoldaniuk.

1. rész: Állítsunk egy-
más mellé két poha-
rat. Az egyikbe tölt-
sünk vizet, a másik-
ba acetont. Mindkét 
folyadék felszínére 
helyezzünk pengét 
(vagy varrótűt). Azt tapasztaljuk, hogy a víz fe-
lületi feszültsége fenntartja a pengét/tűt a folya-
dék felszínén, míg bármennyire ügyeskedünk, 

v
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Receptek kifejezetten szélsőséges kö-

rülményekre és nagy igénybevételhez, 

Szikszay Nándi konyhájából.

az aceton esetében lesüllyed a pohár aljára. Ez-
zel szemléltettük a víz nagy felületi feszültsé-
gét. Ezután tartsuk meg a vízzel teli poharat, az 
acetont pedig töltsük vissza az üvegébe. Helyez-
zünk a víz felszínére két fogpiszkálót (vagy két 
kis gallyat) egymással párhuzamosan. A kettő 
között érintsük meg a víz felületét egy harmadik 
fogpiszkálóval (vagy gallyal), aminek a végét fo-
lyékony mosogatószerbe, vagy szappanba már-
tottuk. Azt tapasztaljuk, hogy a felületi feszült-
ség csökkenése miatt a fogpiszkálók eltávolodnak 
egymástól. A fogpiszkálókat kivéve szórjunk a 
víz felületére valamilyen finom port (bors, hintő-
por stb.), majd érintsük meg a vízfelszín közepét 
az előbb is használt mosogatószeres fogpiszkáló-
val. Itt is hasonló tapasztalataink lesznek, mint az 
előző esetben; vagyis a por szétszalad a víz fel-
színén. Ezekkel a kísérletekkel a felületi feszültség 
csökkentésének hatását tudtuk jól szemléltetni.

2. rész: Ezek után osszuk a gyerekeket 3-4 fős 
csapatokra. Minden csapat ugyanazt a felada-
tot kapja: Tervezz egy kis hajót alufóliából, amit a 

1. a maroknyi turbó
Az alapelv ennél a kis éteknél nem a „mit”, ha-
nem a „miért”. Ajánlom nagy menetteljesítmé-
nyek, vagy kimerítő munka után, mondjuk for-
ró nyári napon, amikor nincs idő, vagy lehetőség 
többet, jobbat, és lassabban enni.

A mennyiség mindenkinél akkora, amekkora egy 
öklének a mérete. Kísérleteim alapján elmondha-
tom, hogy ennyi bőven elég, és a test csak annyi 
energiát fordít majd az emésztésre, amennyi a 
legszükségesebb. Nem lesz az étkezés megter-
helő, nem kell leállni, tehát menet közben is me-
het a dolog.

de Térjünk a lényegre: a keverék

Az alapkomponens mindig valamilyen pofátla-
nul olcsó „húskonzerv”. A jó hír nekünk ebben az 
esetben az, ami az átlagfogyasztónak rossz hír. 
Vagyis, hogy nincs benne hús, csak szója. Ez 
azért jó nekünk, mert a szójafehér-
je jobban mobilizálható erőfor-
rás a szervezetünknek. Gyor-
sabban hasznosítható, és a 
hússal ellentétben nem meg-
terhelő. 

Ehhez jön a szárított banán-
csipsz, mint szénhidrát, és valami-
lyen aszalt gyümölcs (szilva, barack), plusz 
egy pár szem dió, vagy mandula. A keveréknek 
fele-fele, vagy 1/3-a legyen a konzerv, 2/3-a a 
csipsz, ehhez adjuk az aszalt gyümölcsöt és a 
magokat. Óriási energiát ad, hótziher!

víz felületi feszültségéről szerzett tudást felhasz-
nálva lehet hajtani!

Vagyis alufóliából ki kell alakítaniuk egy olyan ha-
jótestet, amit azután a víz felületi feszültségének 
csökkentése nyomán (vagyis egy mosogatósze-
res pálcikával) hajtani lehet. Érdemes megszab-
ni egy időkorlátot, ami alatt a feladat elvégzen-
dő, azután pedig lehet tartani egy rövid versenyt, 
melyik csapat tudta a leg jobb konstrukciót kita-
lálni, vagyis kinek a hajója tud leggyorsabban ha-
ladni.

A szertárblog egyik videója ezt a feladatot de-
monstrálja, ha van lehetőség videó levetítésére 
akár meg is lehet nézni.

Meg jegyzés: a kísérletekkel kapcsolatos bővebb 
magyarázat itt található: Rózsahegyi Márta, Wa-
jand Judit: Látványos kémiai kísérletek; Mozaik 
Oktatási Stúdió, Szeged, 1999, 33-35. o. (Folyadé-
kok felületi feszültsége és A felületi feszültség 
csökkentése c. kísérletek alapján) 

gasztrovás

izomkenyér
és turbócsemege

2. izomkenyér
Hozzávalók: 
• 1 száraz kenyér, egészben 
• 2-3 gerezd (vagy akár egy egész fej)  

fokhagyma
• paradicsom egészben, krumpli kissé főve, vagy 

hagyma tűzön futtatva, vagy szalonna, szintén 
kissé lángolva

• némi zsír
• némi víz
• alufólia (minimum annyi, hogy a kenyeret alul-

ról fedje, de a leg jobb az, ha teljesen be tudjuk 
borítani.)

A kenyeret kívülről megvizezzük: vizes kézzel 
finoman megmasszírozzuk, annyira, hogy a kül-
ső száraz héj fellazuljon. (Nem ráöntjük, nem víz-
ben tocsogtatjuk!) Azután a hasát hosszirányba 
felvág juk úgy, hogy visszazárható legyen! Majd 
finoman kiveszünk egy keveset a belső részből. 
Nem szabad többet kivenni, mint amennyit be-
leteszünk! Ezt követően a finomra tört fokhagy-
mát, és a többi tölteléket tetszés szerint beletöm-
jük. Lehet egyféle adalékkal is tölteni, vagy csak 
fokhagymával tölteni, úgy is eszméletlen. Ezu-

tán bezárjuk az alját, megken-
jük zsírral, alufóliába 

csomagoljuk. Nem 
szabad rátekerni, 
mert időnként 
levegőztetni 
kell! Mehet a 

tábortűzbe, de 
úgy rakjuk, hogy 

könnyen hozzáfér-
jünk. A tűz intenzitásától 

függően kb. egy óra alatt készül el. Erről úgy győ-
ződhetünk meg, ha késheggyel szurkálva ropo-
gó, és némileg puha lesz a kenyér, illetve a fok-
hagyma erősen illatozik belőle. Jó étvágyat! 

írta: Nagy Emese
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jó élményünk volt a csapatokkal való együttmű-
ködés kapcsán. Jó példa erre a teljesítménytúra, 
ami idén közös szervezésben, közös munkával 
valósult meg.

Fontos leszögezni, hogy nem végtelen pénzek fe-
lett rendelkezünk, nem aláírások után kapjuk a 
pénzt, hanem teljesítés alapján. Sokszor nagyon 
szűk keretek között kell megvalósítanunk egy-
egy programot, de arra mindig törekszünk, hogy a 
részvétel ingyenes legyen. Most éppen a MÁV-val 
egyeztetünk, hogy a vidékiek kedvezményesen 
utazhassanak a fővárosi cserkésznapra. Igyek-
szünk minél több „cserkészközeli” céget megke-
resni, ezáltal egyfajta forpofit tevékenységet is 
elláthat a programiroda. Álláslehetőséget szeret-
nénk biztosítani egyetemistáknak, főiskolások-
nak, ahol cserkésztudásukat kamatoztathatják. 

Először szeretnénk felmérni azokat a tudásokat 
és képességeket, amikben a cserkészek különö-
sen jók, majd ezt felhasználva részmunkát bizto-
sítani cserkészeknek olyan cégeknél, ahol baráti 
keretek között lehetne megmutatni a cserkészér-
tékeket. Fontos, hogy ez nem összekeverendő az 
önkéntességgel! Ez egy teljesen más vonal: ez 
munkalehetőség teremtése cserkész fiataloknak 
a cserkész értékek bevonásával.

A cserkészeknek van egyfajta evangelizáci-
ós küldetésük is: fontos, hogy minél több gye-
rek megismerhesse a mozgalmat, és ne azért 
maradjon ki belőle, mert soha nem is találkozott 
vele. Mi kell ahhoz, hogy egy kisgyerek menőnek 
érezze, hogy ő cserkész? Hogy minél több barát-
ja is az legyen! Ehhez pedig meg kell mutatni ma-
gunkat! 

Program munkacsoport feladatköre há-
rom lábon áll: szervezzük a közpon-
ti cserkészprogramokat (ilyen például a 

Cserkészklub vagy a Betlehemi Békeláng), a TÁ-
MOP programon belüli eseményeket, és új törek-
vésünk, hogy cserkész munkaerőt tudjunk be-
kapcsolni a cégek forprofit tevékenységébe. Szű-
ken véve hárman vagyunk a programirodában, 
ketten pedig az Erzsébet-táborral foglalkoznak. 

Jelenleg egyik legfontosabb feladatunknak és cé-
lunknak azt látjuk, hogy a csapatszintű esemé-
nyeket bevonjuk a TÁMOP programba. Olyanná 
szeretnénk alakítani a rendszert, hogy minél job-
ban ki tudjuk szolgálni ezeket az eseményeket. 
Nehézséget okoz, hogy az uniós pályázati rend-
szer sokkal bürokratikusabb, mint amit az ön-
kéntesek megszokhattak, ugyanakkor most lehe-
tőségünk van olyan maradandó eszköztárat és 
rendezvénytípust bevezetni, amit később a csa-
patok is használhatnak.

A másik törekvésünk, hogy közelebb kerüljünk a 
mozgalmi tagokhoz, az igényeket felmérve mi-
nél több programot valósítsunk meg együttműkö-
désben. Egy-egy nagyobb cserkészrendezvény 
mindig úgy működik, hogy a főszervező az is-
merőseit próbálja meg bevonni. Úgy látjuk, hogy 
az iroda felé is inkább csak azok nyitnak, akik 

személyesen ismernek minket. Ezen szeretnénk 
változtatni! Ennek érdekében hirdettünk meg 
nemrég egy találkozót, ahová több mint száz 
cserkészvezetőt hívtunk kötetlen közös ötletgyűj-
tésre, beszélgetésre. Szeretnénk felmérni, hogy 
mire lenne szükség, hogyan tudnánk jobban se-
gíteni, és szeretnénk, ha a mozgalmi tagoknak 
lehetőségük lenne minél jobban megismerni a 
projektet. Eddig és ezután is szívesen fogadunk 
mindenkit, akár kérdéssel, akár ötletekkel for-
dul hozzánk. Voltak, akik jelentkeztek, hogy nem 
tudnánk-e kifizetni a rajportyájukat. Ez természe-
tesen nem így működik, ám ha például azt mond-
ja egy csapat, hogy elmennek portyázni egy te-
lepülésre, ahol nincs cserkészet, és ott csinálnak 
egy programot, ami népszerűsíti a cserkészetet, 
ezzel megszólítanak ötven embert, azzal már tu-
dunk valamit kezdeni. Várjuk a csapatoktól, hogy 
jelentkezzenek ötletekkel, és közösen kitaláljuk, 
hogy miként tudjuk támogatni.

Éppen azon dolgozunk, hogy életre hívjunk egy 
önkéntes ösztönző projektet. Ennek révén a ke-
rületek őrsi sátrakat nyerhetnek, ha önkénteseket 
küldenek a programjaink lebonyolításához. Ezek 
nem pusztán az MCSSZ rendezvényei, hanem a 
mozgaloméi is, ezért kellene, hogy ezeket a csa-
patok is magukénak érezzék. Olyan területeket, 
régiókat célzunk meg a programokkal, amelyek 
toborzás szempontjából fontosak. 

Keressük azokat a felületeket, ahol találkozni tu-
dunk a csapatokkal, és vizsgáljuk, milyen módon 
tudnánk ösztönözni az önkénteseket. Az isko-
lákkal egyeztetve igazolást tudunk adni az ön-
kéntes munkáról, amit a diákok később beszá-
míthatnak az érettségijükbe. Szeretnénk, ha a 
csapatok látnák, azért vagyunk, hogy segítsünk, 
sőt, jó lenne, ha „ki is használnának” minket. Az 
a feladatunk, munkaidőben azzal foglalkozunk, 
hogy profi hátteret biztosítsunk, segítsük a kom-
munikációt, a helyszínszerzést és így tovább. Sok 

Törekvésünk, hogy 
közelebb kerüljünk a 
mozgalmi tagokhoz, 
az igényeket felmérve 
minél több programot 
valósítsunk meg 
együttműködésben

a

Meg kell mutatni magunkat!
bemutatkozik a Program munkacsoport

alakuló

A Programiroda munkatársai: Bencze Dávid csst. (25.), Bellák  
Hedvig csst. (25.), Fülöp Melitta, Fábry Nóra (25.) és Pataki Zsolt

írta: Zöllner Anna csst. (1926.)
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főképpen módszereket és önismeretet próbál-
nak a kezükbe adni a képzés végére. Nagy meg-
lepetésünkre szolgált, hogy klasszikus értelem-
ben véve nincsen tematikája a képzés-
nek. Az instruktorok 
komoly felkészítésen 
vesznek részt, és egy 
nagyon sokoldalú ké-
zikönyvük van, mely 
nagyon jó módszerta-
ni háttértárnak bizonyult. 
A képzés tematikája a 
résztvevők igényeihez 
igazodik. Az instrukto-
rok (csoportonként ketten 
vannak, egy tapasztalt és egy új képző) estén-
ként megbeszélik a csoportjuk igényét, és annak 
megfelelően állítják össze a másnapi programot. 
Az egyik csoportban úgy látták az instruktorok, 
hogy a kommunikáció megy nehezen, és van 
egy kis klikkesedés, ami miatt az együttműkö-
dés is nehézkes. Ezért olyan feladatokkal készül-
tek, melyek ezek kezelését segítik. Látogatást 

tettünk Antwerpenben a szövetségük központ-
jában, ahol kezet ráztunk a szövetség elnökével, 
és megnéztük az ott folyó munkát. Több holland 

nyelvű promóciós anya-
got is hoztunk, melyek na-
gyon megtetszettek. Talán a 
most futó kampány a legle-
leményesebb: kaphatsz egy 
vagy akár több plakátot is 
„Itt egy cserkész lakik” fel-
irattal. Ha ezt kiragasztod 
az ajtódra vagy az ab-
lakodra, máris adott egy 
nagyon jó kommunikációs 

felület. Én is kiraktam már egyet otthon, csak fé-
lek, nem érti senki: Hier leeft een scout.

Nagyon sok tapasztalattal, ötlettel tértünk haza. 
Sok olyan hatás ért minket, melyeket hasznosít-
hatunk. Az itthoni vezetőképzésekben leginkább 
egy, a flamandhoz hasonló kiképzői kézikönyv 
adaptálható. A Gilwell csapat feladata többek 
közt egy ilyen kézikönyv létrehozása is. 

tazásunk célja egy vándor korosztá-
lyú képzés meglátogatása és ta-
pasztalatgyűjtés volt. Előzetes 

koncepciónk szerint, mely alapvetően 
egy holland nyelvű honlapbejegy-
zésre támaszkodott, azt gondol-
tuk, hogy olyan vándor kor-
osztályú motivációs prog-
ramot fogunk látni, mely 
segíti a korosztály cserké-
szeit a további cserkészmun-
kában.

Villámlátogatásunkra autóval indultunk, 
így az utazás tizennégy órába telt. Koc-
kásra ültük a fenekünket és már a viccekből 
is kifogytunk, amikor megérkeztünk De Pintébe, a 
Gent melletti kis településre. A helyi cserkészpark 
a flamand cserkészek tulajdonában van, jól fel-
szerelt, igényes hely. Estére értünk oda, éppen Ele-
fántcsontparttal játszott barátságos mérkőzést a 
belga futball válogatott. Ez lehetőséget adott egy 
kis nosztalgiázásra (két VB ezüstérem, Puskás, 
6:3, stb.), és közben vezetőkkel, instruktorokkal is 
megismerkedtünk. A fiú vezetők jelentős része a 
meccset követte figyelemmel, a lányok viszont lá-
zasan készülődtek az esti bulira. Elsőre látszott, 
hogy itt nem vándor korosztályról van szó, hanem 
a mi terminológiánk szerint inkább a kószákról, de 
kérdéseinkre csak később kaptunk választ. Ven-
déglátóinkkal az este folyamán komolyabb esz-
mecserét folytattunk. Előzőleg elküldtük nekik a 
kérdéseinket, így felkészülhettek a válaszokkal. 

A Flamand Cserkészszövetség (Scouts en Gidsen 
Vlaanderen - SGV) 2006-ig nevében is katolikus 
szövetség volt. Akkor történt egy váltás, amikor 
a szövetség nevéből is kivették a „katolikus” szót. 
Kérdeztük őket, hogy miként zajlott ez a folyamat, 
és mik voltak az ok-okozati összefüggések, de 
vendéglátóink túl fiatalok voltak akkor még, hogy 
ebben a folyamatban tevékenyen részt vettek vol-

na. Viszont érdekes módón a spiritualitásra való 
igény megmaradt a szervezetükben, csak 

nem olyan keretek közt, mint egy dekla-
ráltan egyházi kötődésű szervezetnél. 

Ennek a ragaszkodásnak egy érde-
kes példájával találkoztunk este: 

mindenki összegyűlt egy kis 
teremben, ahol matracok 
voltak a földön és kényel-

mes ülőhelyek a fal mellett. 
Lekapcsolták a villanyt és a sö-

tétben két résztvevő próbálta a 
napot összegezni. Nem ima volt, de 

mégis valami reflexió féle. Az esemény 
során a résztvevők próbáltak rendet tarta-

ni a sötétben, ami nem volt könnyű feladat, de 
az instruktorok nem szóltak közbe. Elmondásuk 
szerint ez teljesen tudatos, hiszen jelen program-
ban leendő vezetőket készítenek fel, és ilyen mó-
don is szoktatják őket a szituációkhoz. Nagyon ro-
konszenves gondolat és a cselekedve tanulás jó 
példája.  

Másnap lehetőségünk volt a képzési program-
ba is betekinteni. Megtudtuk, hogy Belgiumban 
nincsen igazán felnőtt cserkészet. 18 éves kort 
követően az ember vagy vezető lesz a cserké-
szetben, vagy abbahagy ja a cserkész munkát. 
A JINTRO vezetői felkészítő program (a „ jin” a 
korosztály neve, az „intro”, azaz bevezetés ösz-
szevonása, tehát egy szójáték) egyfajta segédőr-
svezetői képzésnek feleltethető meg. Nem tárgyi 
tudást próbálnak átadni a résztvevőknek, hanem 

u

tanulmányúton

Flandriában
Március elején Joséval, a Gilwell-csapat 

parancsnokával Belgiumba, azon belül 

is Flandriába utaztunk tanulmányútra 

a TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 projekt 

keretében.

alakuló
írta: Huszár András Márton, csst. (217.)
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Ehhez hasonlóan az önkéntesek leszerződtetése 
sem volt a legkönnyebb feladat. Mert eddig is ön-
kéntesként dolgoztunk, de nem szerződtünk. Pe-
dig ennek sokirányú és fontos szerepe és üze-
nete is van! Meg kellett találni a megfelelő formát, 
és be is kellett jelenteni az önkénteseinket. Ez 
a része az üzenethez is kötődik: igenis van ma 
Magyarországon helye a másokért vállalt mun-
kának, az önkéntességnek. Mindez azt jelenti, 
hogy a Bi-Pi által ránk bízott jobb világ létrejötté-
ért ezzel is tettünk!

Minden szerződésünket, megállapodásunkat a 
jogi munkacsoport nézte át, hogy semmi olyan 
ne legyen benne, ami veszélyezteti a közös 
munkánkat. Hiszen könnyen futhatunk bele egy 
durva, de jól eldugott, apró betűs részbe, egy el-
rejtett kötbérezésbe, stb. Ők értik ennek a nyel-
vét és látják ezek pontos megvalósulását.

A jogi munkacsoporthoz kerültek azok az ügyek 
is, amelyek az elképzelt valóság, a törvényi kö-
telmek és a saját szabályzataink háromszögé-
ben járatták meg a kérdéseket. Volt, hogy ezeken 

keresztül bukkantunk újabb és újabb tennivalók-
ra, amelyek az egész cserkészetünket érintik (pl. 
vezetők felelősségbiztosítása).

Egy szó, mint száz, a jogi munkacsoporttal való 
közös munka biztonságot, naprakészséget és 
nyugodt munkavégzésre adott lehetőséget. Mind-
ezek után a közös munkánk eredménye, hogy 
az összegyűjtött jogi csapatunk ma az MCsSz 
vezetésének felkérésére továbbra is együtt dol-
gozik, és teszi a dolgát a cserkészetünk körében 
fellelhető jogi kérdések (Alapszabálytól szerző-
déskötésig) tisztázása és biztonsága érdekében.

Lelkesítő ez a folyamatosság, amikor egy mun-
kacsoport a feladata befejezése után is együtt 
marad, és közös ügyünkért tesz. Mindenkit csak 
bátorítok, hogy nézzen utána, cserkészetben be-
töltött szerepét, munkáját miként befolyásolja a 
törvény és a törvényi változás, és mit tud ten-
ni a maga és családja, közössége biztonságá-
ért. Amennyiben valahol segítségre van szükség, 
bátran keressétek a központot, hogy a cserkész-
törvény szerint járhassunk el! 

gy szép őszi napon felhívott egy cser-
készsegédtiszt. Elmondta, hogy a nyári 
tanyázáskor a kiscserkészekkel közös 

túrán eljutottak egy er-
dei vasút végállomá-
sára, ahol egy elzárt 
vakvágányon állt egy 
hajtány. Ezt a helyben 
lévő vasutas engedé-
lyével és jelenlétében 
birtokba vették, és na-
gyot mókáztak vele és 
rajta. A móka végét 
egy szerencsétlen esés 
jelentette, ahol az egyik 
kcs-nak lába tört. Meg-
ijedt a vezető, és men-
tőt hívott hozzá, akik a 
leg jobb tudásuk szerint közlekedési balesetként 
könyvelték a helyzetet, és „ennek örömére” ki-
hívták a rendőrséget is. Bár a szülőktől még írást 
is kaptak, hogy semmiféle felelősségi kérdés-
ben nem kívánnak a vezetővel szemben eljárás-
ban részt venni, a rendőrség nem tehetett mást, 
mint eljárást indított, aminek eredményként 
a tábor vezetője „gondatlanságból elkövetett, 

e

tapasztalat
írta: Solymosi Balázs cst. (205.)

nnt után
Amikor egy-egy tábort megszerve-

zünk, tájékozódunk a saját szabályza-

tainkban – ami valljuk meg, elég alapos 

és részletes –, és a leg jobb tudásunk 

szerint járunk el a feladatok megvalósí-

tásában. Egy-egy esetről hallva felme-

rülnek bennünk kérdések, de igazából 

kevésszer szembesülünk az igazi fele-

lősséggel és a jogi következményekkel.

jogi kérdések 
közlekedésben bekövetkező veszélyeztetés” 
okán gyanúsítottá lett. Természetesen a neve-
lő célzatú beszélgetés után teljes kapcsolati há-
lónkkal segítségére siettünk. Így egy mediációs 
folyamat végeztével egy szóbeli figyelmeztetés-
sel túl voltunk az ügyön. A cserkészsegédtisztet 
azért (is) érintette mindez mélyen, mert ha nem 
lesz az erkölcsi bizonyítványa teljesen tiszta, ak-
kor soha nem érheti el a doktori fokozatot a tu-
dományban.

Az Úrnak hála az NNT2013-ban nem történt 
olyan eset, ami jogi útra terelődött volna. Esély, le-
hetőség számos! Igen, volt koccanás autók kö-
zött, volt késedelmes fizetés, volt elveszett vagy 
elkeveredett tárgy, volt nem kijelölt helyen do-

hányzás, volt még szá-
mos kisebb eset… Ezek 
közül bármelyiket is 
a tábor nagyságához 
vagy kereteihez tudjuk 
kötni? Azt gondolom, 
nem. Ezek bármelyik 
táborban megtörtén-
hetnek.

A jogi munkacsoport 
számos nagyon fon-
tos és eleddig kevésbé 
tárgyalt döntést hozott. 
Sokszor azt érezhette 

egy külsős, hogy a munkánkat megakadályozan-
dó tartjuk őket fenn, mert mikorra végre megal-
kottuk azt a táblát, amiben az adatokat gyűjtjük, 
kiderült, hogy ahhoz, hogy adatokat nyilvántart-
sunk, nem elég egy-egy belépési nyilatkozat. Ki-
fejezetten kényes kérdés ma a felekezeti, vallá-
si hovatartozás nyilvántartása, a betegségekről 
szóló adatok kezelése, stb.
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egy kis

módszertan

Az eddigiek alapján könnyű belátni, hogy a biztos 

tudás csak gyakorlati úton szerezhető meg. Az első-

segélynyújtást leg jobban szituációs játékokkal lehet 

elsajátítani, gyakorolni. A mentőládát pedig nézzétek 

át, töltsétek fel az őrs tag jaival közösen, gyakorláshoz 

a KIM játéknak rengeteg változata áll rendelkezésre. 

A műsebek ellátásához viszont ne a frissen feltöltött 

mentőládát használjátok, hanem az időnként össze-

gyűlő lejárt kötszerekből, üres gyógyszeres dobozok-

ból készítsetek az egész csapat számára használható 

gyakorló mentőládát!  

őrsi mentőláda ajánlott tartalma:

• steril vágott gézlap

• steril gyorskötöző pólya

• fásli
• ragtapasz

• leukoplaszt

• betadine

• fenistil gél

• kullancscsipesz (kullancsfüzet + cellux)

• kézfertőtlenítő gél, vagy kendő

• gyógyszerek: fájdalomcsillapító, széntabletta, kalcium 

ampulla, vagy pezsgőtabletta

kiegészítők: olló, hőtartó fólia, gumikesztyű, síp, írószer

szertár

túl nagy összeget, ami miatt az ember féltené, 
vagy sajnálná a gyerekektől. Érdemes egyszeri 
alkalommal pénzt áldozni egy praktikus táskára, 
vagy ládára, és a nem fogyó eszközökre, pl. kul-
lancscsipeszre. Innentől a láda évente pár ezer 
forint ráfordítással az őrs számára könnyedén 
feltölthető kötszerekkel, gyógyszerekkel. 

Az őrsi és a tábori mentőláda esetében is fi-
gyeljünk oda arra, hogy olyan eszközökbe, vagy 
gyógyszerekbe ne fektessünk pénzt, amelyek 
használatának kicsi a valószínűsége, például kö-
högéscsillapítók vagy az orrcsepp. Ezek szük-
ség esetén azonnal beszerezhetőek, viszont ha-
mar megromolhat-
nak, vagy egy idő 
után lejárnak anél-
kül, hogy hasz-
nálnánk őket. Ne 
vegyünk hasonló 
célra használható 
kötszerből, gyógy-
szerből több fé-
lét, kivéve, ha en-
nek különös indoka 
van. Legyünk tisz-
tában a környeze-
tünkben előfordu-
ló gyógyszerér-
zékeny emberekkel. Érdemes a mentőládába egy 
feljegyzést helyezni, melyen minden ilyen jellegű 
információ rögzítve van. A gyakran használt fáj-
dalomcsillapítók (Rubophen, Saridon, Neocitran) 
paracetamol hatóanyagára többen is érzékenyek 
lehetnek. Az ő számukra álljon rendelkezés-
re más hatóanyagú gyógyszer is. Ne felejtsük el 

rendszeresen ellenőrizni a 
kötszerek, gyógyszerek le-
járati dátumát. A lejárt köt-
szer már nem steril, a lejárt 
gyógyszernek pedig nincs 
hatása, illetve káros is lehet! 
Gyógyszert csak akkor te-
gyünk őrsi mentőládába, ha 
nem áll fenn a veszélye an-
nak, hogy a gyerekek ma-
guktól beszedik. 

+1 tipp
Vezessetek őrsi kullancs-

füzetet! A kiszedett kullancsokat cellux-szal ra-
gasszátok be a füzetbe és írjátok mellé, hogy ki-
ből, a testének mely pontjáról és pontosan mikor 
távolítottátok el. A kiszedett kullancsok utólag 
megvizsgálhatóak Lyme-kór gyanú esetén, rá-
adásként pedig évente kiosztható a legnagyobb, 
illetve a legtöbb kullancsért járó díj. 

z őrsi mentőláda fo-
galma jól ismert a 
próbarendszereink-

ből, de vajon van értelme 
befektetni a csapatoknak őr-
sönként egy ilyen kis cso-
magba? A cselekedve ta-
nulás elvének az felel meg, 
hogy a cserkészeink ne 
csak elméletben tanulják 
meg a mentőláda tartalmát 
és az elemi elsősegélynyúj-
tást, hanem a gyakorlatban 
is tudják alkalmazni azt. Tudja-
nak maguknak összeválogatni szük-
séges eszközöket, tudják, hogy mit, mire hasz-
nálunk, és a legfontosabb, hogy merjék hasz-
nálni őket. Olyan embereket szeretnénk nevelni, 
akik készen állnak segíteni a táborban megsérült 
cserkésztestvérükön is, de az utcán fekvő ide-
genen is. Akik nem csak bámészkodóként állják 
körbe a sérültet, hanem tudják, mit kell tenniük és 
meg is teszik azt. Tehát tekintsünk nevelési esz-
közként az őrsi mentőládára, amelynek segítsé-
gével cserkészeinknek már kis koruktól kezdve 
kezükbe adjuk az eszközt, amellyel talán kezdet-
ben csak vízhólyagot, szálkát, kullancscsípést lát 

el, de később ezt 
a magabiztossá-
got kamatoztatni 
tudja.

Sokszor egy kö-
zepes mére-
tű csapat csak 
egy nagyobb mentőládával rendelkezik, ami min-
den programra, táborba elkíséri őket, és a tá-

bori orvos, vagy megbí-

zott egészségügyi vezető feladata, hogy ellássa 
a betegeket, sérülteket. Ilyen esetben nem hogy 
a cserkészek, de még a vezetők sem kerülnek 
olyan helyzetbe, hogy a sérülést maguk lássák 
el. Az őrsi mentőláda célja az lenne, hogy a sá-
torban, a körletben, a portyán, a túrán, az őrs-
gyűlésen a cserkészek saját kezűleg láthassák el 
a kisebb sérüléseket. 

Az összeállításánál figyeljünk arra, hogy a legy-
gyakoribb sérüléseknél szükséges eszközök 
rendelkezésre álljanak, de ne fektessünk bele 

írta: Joós Ági csst. (304.)

mentőláda,
mentőláda…

Ha cserkészeknek feltennénk egy 

körkérdést, hogy szerintük mi kerüljön 

egy jól felszerelt mentőládába, akkor 

biztosan lenne köztük, aki nagy nehezen 

összeszedne nyolc-tíz dolgot, de lenne 

olyan is, aki meg sem állna negyven-öt-

vennél. Az, hogy mi számít jól felszerelt-

nek, függ az egyéntől, a helyzettől és a 

csapattól is. 

a
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blogger
Segítségével pillanatok alatt létre hozhatunk sa-
ját vagy akár csapatblogot is. A kinézet könnyen 
változtatható, és személyre szabható. Az egyes 

bejegyzéseket címkékkel is elláthatjuk kedvünk 
szerint vagy fontosság szerint. A bejegyzések 
okostelefonról vagy táblagépekről is megírhatóak 
és feltölthetőek, elküldhetőek. Remek kiegészítője 
lehet a csapatunk facebookoldalának.

picasa
Ez az alkalmazás a láthatóságot biztosítja. 15 GB-
os tárhelyére rengeteg fényképet felölthetünk 
akár albumként is, melyeket meg is oszthatunk 

ismerőseinkkel. Ezeket akár be is ágyazhatjuk 
honlapunkra vagy megoszthatjuk őket slides-
howként. Használhatjuk a GoogleBlogger kiegé-
szítőjeként is.

googlekeep
Ez az applikáció leg-
inkább a gyors és 
rövid jegyzetekhez 
használható. Készít-
hetünk folyamatos 
jegyzetet vagy listát, 
melyeket könnyen 
megoszthatunk, va-
lamint emlékezte-
tőt is beállíthatunk 
hozzájuk. Hátrá-
nya, hogy csak az 
Android operációs 
rendszereken érhe-
tő el, illetve csak a 
Chrome böngésző-
höz adható hozzá 
bővítményként.

evernote
Egy jóval fejlettebb és összetettebb alkalmazás 
rengeteg lehetőséggel. Nagy előnye a Google-
Keep-hez képest, hogy szinte bármilyen felüle-
ten lehet használni. Különböző típusú jegyzete-
ket (írott, hang alapú, fényképes) hozhatunk létre, 
amiket az általunk létrehozott csoportosítás sze-
rint (cserkészek, személyes, öletek stb.) rendez-
hetünk. Itt is beállíthatunk emlékeztetőt. Fontos 
és hasznos tulajdonsága a Post-it fotózó funkció, 

googlegroups
Rengeteg funkcióval rendelkező levelezőlista. Sok 
beállítás közül választhatunk, ki és hogyan kap-
ja meg az üzeneteket. Beállíthatjuk, hogy min-
den levelünket akkor kapjuk meg, amikor elküld-
ték, vagy csak a nap végén összesítve, de akár 
olyan lehetőségünk is van, hogy nem kapunk ér-
tesítést az adott levélről/levelekről, hanem csak 
az online felületen tekintjük meg azokat. Ez hasz-
nos lehet azoknak a csapatparancsnokoknak, 
rajparancsnokoknak, akik létrehozzák a listákat 
a vezetők számára, de nem akarják napi szin-
ten nyomon követni az ott zajló beszélgetése-
ket, szükség esetén viszont karban tudják azokat 
tartani. Plusz pont, hogy a tulajdonosi jogosultsá-
got át lehet adni, így folyamatosan működtethe-
tő a lista. 

amely automatikusan felismeri jegyzeteinket, 
majd a Post-it-hez hasonlóan kivág ja az adott 
szövegrészletet, így tartva magunknál írásos 
jegyzeteinket. Kézírás funkció is található az al-
kalmazásban, így ha netán figyelmünk lankadna, 
érintőképernyő vagy digitalizáló tábla segítségé-
vel szépen díszített jegyzeteket is készíthetünk.

stickynotes
Ez a „legkorlátozottabb” appli-
káció az összes közül. Ebben 
az alkalmazásban nincs szink-
ronizálási lehetőség, és csak 
Windows 7 vagy 8 operációs 
rendszeren érhető el. A Win-
dows indulásával automatikusan indul, és rögtön 
meg jelenik a képernyőn, így könnyen emlékez-
tethet minket az aktuális teendőinkre. A „note”-ok 
képernyőn elfoglalt méretét mi állíthatjuk be és 
azok háttérszínét is változtatni tudjuk hangula-
tunktól vagy a fontosságtól függően.

colornote
Szintén egy Android-os alkalmazás, társaihoz 
hasonló képességekkel felszerelkezve.  Ami egy 
kis pluszt ad, hogy az egyes feljegyzéseket „fel-
ragaszthatjuk” a kezdőképernyőre, így folyama-
tosan szem előtt lehetnek. 

kocka őrs
írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)

Folytatva múlt havi cikkünket, ebben 

a hónapban is igyekeztünk minél több 

olyan alkalmazást csokorba gyűjteni, 

ami megkönnyítheti a vezetők életét.

A neten és az alkalmazásboltokban is rengeteg 
jegyzetelésre alkalmas programot találunk. Ezek 
a programok nagyon hasznosak lehetnek egy-
egy megbeszélés alkalmával, főleg azoknak, 
akiknek túl sok dolgot kell fejben tartaniuk. 
Viszont ha van lehetőségünk, ne csak online 
tároljunk a szükséges/fontos dolgainkat, mert 
a telefonunk lemerülhet, míg a papír alapú 
jegyzetfüzetünk kevésbé. A napközben bevil-
lanó gondolatainkat bármikor feljegyezhetjük a 
telefonunkba, nap végén azonan érdemes ezeket 
füzetünkbe/naptárunkba átírni.

alkalmazások

 vezetőknek II.
a jegyzetelés

mesterei
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vízicserkész szakági képzések
Idén a vízicserkészek kor-
mányos képzést (16 év felett) 
és vízicserkész vezetőkép-
zést (18 év felett) hirdetnek. 
Részletek a kormányos kép-
zőről itt: www.vizicserkesz.
hu/2014/02/kormanyoskep-
zo-2014.html, a vízi vezető-
képzőről itt: www.vizicserkesz.
hu/2014/02/ujra-lesz-vvk.html

Ezek a képzések sajnos nem min-
den évben kerülnek megszerve-
zésre, ezért érdemes megragadni 
az alkalmat!

Bármilyen kérdéssel keressé-
tek bátran Lakatosné Schu-
lek Iringót (sch.iringo@gmail.com, 
+36 20 773 8853), vagy Ware Áront 
(vizi@cserkesz.hu; +36 20 469 9082).

cserkész szálláshelyek  
külföldi cserkészeknek
Az utóbbi időben egyre népszerűbb célpont lett 
Magyarország a külföldi cserkészek körében. 
Ahhoz, hogy minél jobban tudjuk segíteni a hoz-
zánk látogató, itt táborozni és magyar cserké-
szekkel találkozni vágyó külföldi cserkésztesókat, 
fontos lenne tudni, hogy melyik csapatnak milyen 
lehetőségei vannak szállást biztosítani, és milyen 
feltételekkel. A helyi csapatok is sokat profitálhat-
nak ebből, mert úgy tudnak külföldi cserkészek-
kel találkozni, kapcsolatot építeni, hogy nem is kell 
külföldre utazniuk. Később pedig az így kialakult 
kapcsolatok is hasznosak lehetnek.

Szeretnénk összegyűjteni a rendelkezésre álló 
szálláshelyeket, ehhez kérjük segítségeteket. 

Válaszokat a lenart_gabor@cserkesz.hu címre 
várjuk. Szóba jöhet csapa-
totthon, cserkészpark, plé-
bánián lévő és egyéb kö-
zösségi helyiség, ami alkal-
mas ilyen célra.

A fő paraméterek, amit 
mindenképp adjatok meg: 
ár (fő/éj), férőhelyek szá-
ma, felszereltség (víz, vil-
lany, fűtés, konyha, fürdő-

szoba van-e), megközelítés módja; és egy angolul 
beszélő kontaktszemély elérhetősége.

alapszabály – ismét
Az elmúlt hetekben többször is információt cse-
réltünk Virág András csst. (543.), Viri által kezde-
ményezett Alapszabály-tervezetről, ami egy más 
koncepció mentén képzeli el a Magyar Cserkész-
szövetség működését. Az alapszabályhoz kap-
csolódó párbeszédhez szeretnék felületet bizto-
sítani, mely segíti az átláthatóságot és támogatja, 
hogy az országos küldött közgyűlésen megalapo-
zott döntés tudjon születni. Mindezek érdekében 
a felvetéssel kapcsolatos meglátásainkat a hon-
lapon elérhetővé tesszük, ami magában foglalja a 
jelenlegi és a javasolt szabályzatot, valamint a té-
mával kapcsolatos szakmai cikkeket és elemzé-
seket. Az alapszabály-tervezetről készült előze-
tes hatástanulmányt is az oldalon olvashatjátok.  

cserkész misék és protestáns isten-
tiszteletek kéthetente budapesten
Március 5-én, a nagyböjt kezdetén szentmisére 
hívta az Országos Elnökség a cserkészeket.

A szertartásra sokan eljöttek, és készítették fel 
közösen lelküket a húsvéti feltámadásra. Az Or-
szágos Elnökség javaslatára kéthetente lesz 

hírek

az Országos
Elnökség hírei

alkalmunk 
együtt imád-
kozni a Pár-
beszéd Há-
zában. Kato-
likus szent-
misék és 
protestáns 
istentiszte-
letek felvált-

va lesznek, azonban a szertartásokra felekeze-
ti hovatartozástól függetlenül szeretettel várunk 
és hívunk mindenkit! A következő alkalom, ami-
kor együtt imádkozhatunk, április 2-án, 18 óra-
kor lesz. 

lezárult a vk felmérés!
2014. március 3-án éjfélkor lezártuk a 
VK felmérést. A kérdőívünket 
510-en töltöttétek ki, ami 
nagyszerű arány! 
Az aktív veze-
tők 28,9%-a került 
be a felmérésbe, 
biztosítva annak reprezentativitását. Ez az ered-
mény messze felülmúlta a várakozásainkat, te-
kintettel arra is, hogy a kérdőív valóban hosszú 
volt! Ez is mutatja, milyen fontos a vezetőknek a 
VK. Köszönjük a munkátokat! Az eredményeket 
a VL oldalain is közöljük.

a vezető-felkészítés 
módszertani megújítása
A vezetőképzés és vezető-felkészítés 
megújításának érdekében 12-15 önkéntest 
keresünk, akik szívesen részt vennének 
a fejlesztőrendszer kidolgozásában és a 
következő években a program megvaló-
sításában.

A vezető-felkészítés módszertani megújí-
tása a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 „Kis-
közösségi ifjúság nevelés támogatása” 
program keretében 2015. július 30-ig tart. 
Az első időszakban a kiválasztott önkén-
tesek felkészítése és a program kialakítá-
sa zajlik. A második szakaszban mento-
rálás mellett próbaképzéseket tartunk.

Elvárások a jelentkezők felé:
• Legalább segédtiszti képesítés
• Kiképzői tapasztalat
• 25 év feletti életkor
• Nyitott gondolkodás
• Elkötelezettség a kiképző-fejlesztés  

kialakítására
• Elkötelezettség 3-5 évet eltölteni  

kiképzők fejlesztésével

Amennyiben ismersz olyan cserkészt, aki szerin-
ted alkalmas lenne a kiképzők képzésére, és szí-
vesen ajánlanád, kérünk, küldd el a nevét és az 
elérhetőségét az alábbi email címre: gilwellcsa-
pat@cserkesz.hu. Az ajánlások beérkezésének 
határideje 2014. március 30.

országos cserkésznap
Április 26-án, 9 órától minden cserkészt szere-
tettel várunk az Országos Cserkésznapra, Bu-
dapesten. A központi helyszín a Városliget, ahol 
számos program közül lehet választani. Lesz  
mászófal, ugrálóvár, Euro Bungee, játszóház. Itt 
kerül megrendezésre a Karácsony Sándor Regös 
Nap is. Ezen felül a városban rengeteg helyszí-
nen várjuk programokkal az őrsöket. Ne felejtsé-
tek, hogy ezek előzetes regisztrációhoz kötöttek! 
Külön állomásokon bemutatkoznak a szakágak is. 
Több múzeum állandó kiállítása ingyenesen vagy 
minimális összegért látogatható a cserkésznapon. 

Elviheted őrsödet a 
Parlamentbe, az Ál-
latkertbe, a Terror 
házába, az Iparmű-
vészeti Múzeum-
ba, a Közlekedési 
Múzeumba vagy a 
Szépművészeti Mú-
zeumba. Este a na-
gyobbakat (16+) egy 
különleges város-
nézéssel, majd egy 
fergeteges zártkörű 
bulival várjuk. Ötle-
teiteket, kérdéseite-
ket a program@cser-
kesz.hu címre vár-
juk! 
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vl  amikor négy éve újraválaszToTTak benneTekeT, miT Ter-
vezTeTek, hogyan Tovább?
páter  Nyolc évvel ezelőtt krízisidőszaka volt a cser-
készetnek, semmit sem lehetett abból látni, micsoda 
fejlődés előtt állunk, csupán álmaink voltak. A gaz-
dasági válság is közbeszólt, ráirányította figyelmet 
arra, hogy a közösségekkel foglalkozó szervezetek-
nek a társadalmi hatásokra, a válság következmé-
nyeire választ kellene adnia. Annak az elitnevelő 
koncepciónak, ami 1989 óta végigkísérte a cserké-
szetet, ki kellene egészülnie egy szélesebb társadal-
mi szolgálat megteremtésének igényével. Korábban 
is érte kritika a cserkészetet, hogy egy magába zár-
kózó, saját magát szórakoztató, önmagáért való 
szervezet, miért kéne az államnak is pénzelnie. Ez a 
kérdésfeltevés és az érzés bennünk is megvolt, so-
kat beszélgettünk egymás közt erről, és hogy mit 
kéne tennünk. Aztán 2011-ben az aktuális kormány-
zat keresett meg bennünket azzal, hogy egyebek 
mellett felhasználná a cserkészet ifjúságnevelés te-
rületén szerzett tapasztalatait, bizonyos részeit be-
építené az iskolai gyakorlatba. 
balu  Amit mi meg szeretnénk valósítani a nevelés-
ben, abban még nagyon sok munkánk van. Egyálta-
lán nem fejeztük be, csak ott tartunk, hogy elkezd-
tük összeszedni hozzá az eszközeinket. Tudjuk, 
hogy azok hogyan működnek, hogy kell fölépíteni, 

van is erről konszenzus, de még el sem kezdtük a 
munkát, csak beszélünk róla. Vagyis a kereteket 
megformáltuk, most kezdődik az igazi munka.
páter  2007 és 2010 között eljutottunk odáig, hogy a 
szervezeti kultúrában az eddigi széttartás helyett 
létrejött az együttműködés, épült a bizalmi tőke. A 
2011-es lehetőséggel éppen ezért tudtunk élni. Azzal 
nagy jából mindenki egyetértett, hogy legyen a Cser-
készszövetség modern, innovatív nevelő szervezet, 
próbáljunk meg több gyereket elérni, pre-evangelizá-
ciós felület lenni, eljutni az iskolákba. Azzal is egyet-
értett a többség, hogy foglalkozzunk a hátrányos 
helyzetű gyerekekkel. Vagyis a cserkészet alapérté-
keiről hasonlóan gondolkoztunk, csak a mikről és a 
hogyanokról folyt párbeszéd. 

vl  mennyi időTök volT arra, hogy reagáljaTok a kor-
mányzaTi megkeresésre?
barnabás  Kicsit váratlanul ért bennünket a lehető-
ség, hogy működjünk együtt az ifjúságnevelés terü-
letén…
páter  A kormányzat belátta, hogy az iskola nem 
tudja maradéktalanul ellátni a szükséges oktatási-ne-
velési feladatokat, ezért is kerestek olyan társadalmi 
partnert, amellyel együtt tudnának dolgozni. Orszá-
gos lefedettséggel, Kárpát-medencei kapcsolódások-
kal kizárólag a cserkészmozgalom, a szervezet ren-
delkezik, és szakmai módszertanunk is van. Kap-
tunk egy nyitott kérdést, hogy írjuk le, mit szeret-
nénk, mi hogy gondoljuk, és ennek alapján írtuk meg 
a stratégiát. Három hét alatt kellett leraknunk az 
anyagot kényszerhelyzetben, nyomás alatt. Nagy 
teljesítmény volt az is, hogy meg tudtunk egyezni a 
határon túli szövetségek képviselőivel. Az elmúlt 
négy év egyik legnagyobb eredménye, hogy a szét-
tartó munka helyett most egy irányba nézünk. 
barnabás  Az első lépés 2007-ben az volt, hogy 
strukturáljuk a rendszert. Abban a ciklusban a moz-
galom és a szervezet működésének lehatárolása 
volt a feladat, Páternek nagy munkája volt benne. A 
szervezet felépítésével pályázati lehetőségekhez tud 

elnökségi választások
írta: Nagy Emese

nem elitklub
az országos elnökség az elmúlt négy évről

2006 óta vezetik a szövetséget, a második 

ciklus végén tartanak. Szolgálatuk ideje alatt 

lépett át a magyar cserkészet történetének 

második száz évébe. Az új jáalakulás óta nem 

kapott akkora lendületet a mozgalom, mint 

tavaly, amikor sikerült európai uniós támoga-

táshoz jutni. Nem az égből pottyant! Buday 

Barnabás, Henn Péter (Páter) és Solymosi Ba-

lázs (Balu) emlékszik vissza az utóbbi néhány 

évre, és vázolja terveit a jövőre nézve.

jutni a mozgalom. Balunak pedig változatlanul a 
mozgalom működtetése a munkája, mint országos 
vezetőtiszt. Erre a struktúrára mi már bátran építhet-
tünk.
páter  A TÁMOP egymilliárdos lehetőséget adott, 
amit mi programoztunk le olyan módszerekkel, ame-
lyekkel korábban a pályázatokat írtuk. Természete-
sen a minisztérium és a Fejlesztési Ügynökség köz-
reműködésével, de mégis, mi csináltuk meg! Így in-
dultunk el afelé, hogy a Cserkészszövetség egy tár-
sadalmi célokat megvalósító innovatív társadalmi 
vállalkozás legyen.

vl  csapaTszinTen milyen eredményekeT sikerülT elérni?
balu  Vannak nem TÁMOP-os programok, amelyek-
nek máris látszik az eredménye. Az Erzsébet tábor 
lehetőséget adott arra, hogy nem cserkészeknek is 
megmutassuk, mit is csinálunk. A zánkai táborokban 
dolgozó cserkészek ezért kaptak némi pénzt is, ami 
azért jó, mert a cserkészetben megszerzett tudásuk, 
készségeik felhasználásával nyári munka keretében 
belekóstoltak a munka világába. A TÁMOP-nak kö-
szönhetően lehetőséget kaptunk arra, hogy a veze-
tőképzéseinket fel tudjuk szerelni eszközökkel, mód-
szertani könyvekkel, ezzel hosszútávon tudjuk a 

működésünket biztosítani. Csapatszinten az is fon-
tos, hogy ki tudunk jutni abba a világba, ami nem 
csak a mi játszóterünk, ahol látnak minket különféle 
helyzetekben, sajtónyilatkozatokban, kisfilmekben, 
és nyilvános programokat szervezünk.
barnabás  Megváltozott a szélirány. Korábban ren-
geteget szenvedtünk azzal a közhiedelemmel, hogy 
a cserkészet csakis jobboldali, konzervatív lehet. Hiá-
ba csináltunk nagyon jó rendezvényeket, a sajtó egy 
része nem jelent meg. Ezen is szeretnénk változtatni 
a kifelé tett megnyilatkozásokkal .
páter  Idetartozik, hogy meg jelent a mentori támo-
gatás, vagyis egy újszerű, pedagógiai fejlesztő mun-
ka. Országos hálózat jött létre, aminek tag jai havon-
ta rendszeresen találkoznak, tapasztalatot cserélnek. 
Többet látunk a csapatok életéből is rajtuk keresztül. 
A pedagógiai fejlesztők másik dolga, hogy a magas 
szintű elméleti tartalommal bíró EINK-et a gyakorlat-
ba fordítsák. Készülőben vannak módszertani köny-
vek, gyerekeknek szóló cserkészkönyvek, a tobor-
záshoz pedig megvan a jól felépített márka, ami kel-
lő médiatámogatást is kapott. Időközben levédettük 
a cserkészliliomot és a cserkész szót, azt jogosulat-
lan nem használhatja. Kerületi szinten is történtek jó 
kezdeményezések. Azok a kerületi vezetők, akik 
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elnökségi választások

megkeresték a szövetséget ingatlanfejlesztéssel, 
cserével kapcsolatban, azok mellé odaálltunk, part-
nerek voltunk a megoldás keresésében. A kerületek 
szemfülességét egészítettük ki. A cserkészek így 
Kecskeméten a városközpontban találtak helyet a 
cserkészeknek, a pécsieknek a Tettyén lett kulcsos-
házuk, és még sorolhatnám: vannak folyamatban 
lévő ingatlanfejlesztések.

vl  TágíTsuk a képeT. országos szinTen hogyan fogalmaz-
náTok meg a mozgalmon belüli folyamaTokaT?
páter  Egy mondattal szólva: le tudtunk zárni száz 
évet, és át tudtunk lépni a következőbe egy kezde-
ményező, nyitó pozícióban. Eddig úsztunk az árral 
szemben, és a múltban megélt veszteségek miatt 
kialakult egy sérelmi attitűd, bezárkózás. 2012 de-
cemberében indítottuk el a mozgalom századik év-
fordulóján az emlékévet. Ennek az eseménynek a 
Parlament volt a helyszíne, és tavaly Ócsán, a Nem-
zeti Nagytáborban ünnepeltük együtt a folytatás 
örömét. Ma már vannak olyan kommunikációs kere-
teink, amelyek végre azt szolgálják, hogy kívülről is 
rálássanak a munkánkra. A kifelé irányuló kommu-
nikációban az elsődleges szempont, hogy kívülről 
hogyan látnak bennünket, nem pedig az, hogy mi 
miként látjuk magunkat. Az azonosulás persze fon-
tos. Ez is a hídépítés része, amiből a csapatok látha-
tatlanul, de nagyon sokat fognak profitálni. Barnabá-
sék az egyházakkal ápolják a kapcsolatot: azt hang-
súlyozzuk, hogy mi nem jelentünk konkurenciát a 
klasszikus, egyházak által végzett ifjúsági munká-
nak, hanem pre-evangelizációs közeg vagyunk.

vl  mi az, amiT visszaTekinTve másképpen csinálnáTok?
barnabás  A belső kommunikációra nem szántunk 
kellő időt. A projekt részleteiről az első nagyszabású 
tájékoztató esemény az őszi INDABA volt. Így já-
runk, ha valamit, ez esetben a projekt megvalósítá-
sát tartjuk szem előtt, ahelyett hogy annak közegére 
legalább akkor figyelmet fordítanánk. Nagyon nagy 
bizalmi tőke kell ahhoz - talán nincs is annyi - hogy 
belső kommunikáció nélkül is gördülékenyen menje-
nek a dolgaink. Ezt tehát rosszul tettük. Egyértelmű, 
hogy sokkal nagyobb türelemmel, érzékenységgel 
és energiával kellett volna kezelni a folyamatot.
páter  Elkezdtünk nagy sebességgel dolgozni a TÁ-
MOP projekten, de a hozzávaló forrás ehhez képest 
egy évre rá érkezett meg. Nagyon sok mindent 

akartunk, de nem tudtunk a feladatokhoz munkatár-
sakat felvenni, nem volt rá elég tartalékunk. Ezért mi 
magunk kezdtük el a munkát ahhoz, hogy megépít-
sük a rendszert, ami aztán képes befogadni a támo-
gatást. Ezzel párhuzamosan elhanyagoltuk a kom-
munikációt. Nehéz helyzet ez… Az elmúlt években 
sok dolog kénytelen-kelletlen a kulisszák mögött 
folyt. A gazdasági, pénzügyi világban alapvető tör-
vény, hogy csak akkor lehet szólni valamiről, ha már 
megvan. A Nagykovácsi kastély körüli szervező 
munka is ilyen volt: hatalmas vagyonról van szó, és 
mi sokáig két mondatot sem mondhattunk róla.

vl  ezen már Túl vagyunk. mik a További Tervek? 
páter  Jelenleg 10 500 cserkész van az országban. 
A szövetség sikereinek kulcsa mégsem az, hogy 
tud-e a mozgalom tízezerről húszezerre növekedni, 
hanem az, hogy képes-e szervesülni a magyar tár-
sadalomba, ismert, elismert-e? Kerületi és csapatszin-
ten is a minőségi, innovatív pedagógiai munkát kell 
erősíteni. Mi XXI. századi, értékelvű pedagógiát sze-
retnénk, ami nem elitklub, nyitva van az ajtó! Lehet, 
hogy a gyerek első találkozása a cserkészettel az Er-
zsébet táborban történik meg, ezekből a fiatalokból 
később cserkész lehet, csapatok jöhetnek létre. Nem 
lesz minden cserkészcsapat a budai elit része, nem 
ez a társadalmi feladatunk. Vizuálisan egy propeller 
képe van a fejemben, amelynek a tengelye a szer-
vezet. A tengelyre hajócsavarokat építünk, az egyik 
az iskola, azon keresztül a pedagógus. Így érhetjük el 
a gyerekeket. A másik csavar a szabadidős tevé-
kenységek, a sport és a zöldturizmus fejlesztése. 
Olyan lehetőségeket kell teremteni, amellyel a 
kispénzű családok is élni tudnak, ezen keresztül mu-
tatkozhatna be a cserkészet. Harmadik csavar pedig 
a felzárkóztatás. A közvélemény felé vállalunk egy 
missziót. Az Erzsébet tábornak volt egy olyan célja 
is, hogy nézze meg a jobb módú családba született 
cserkész azt, hogy vannak olyan gyerekek, akik tíz-
évesen beszélni sem tudnak rendesen, mert nem ta-
nították meg rá őket. Ez egy olyan „ütős” élmény, 
amivel kétszáz fiatal, kortárs (őrs)vezető találkozha-
tott az elmúlt két évben. Ők már egészen másként 
fognak gondolkodni a saját, szerencsés helyzetükről, 
és plusz motivációt kaphatnak az ifjúságnevelési 
munkájukhoz. Ezt a propellert kell működésbe hozni, 
és reméljük, hogy centrifugális erőteret hozunk vele 
létre. Ez a következő kétszer három év feladata. 

hány évesek
vagyunk?

sátorszemle

Forrás: ECSET, 2013. 12. 12. (aktív cserkészek létszáma)
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Jelentkezz te is a magyar csapatba!


