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nagy tábori épít-
mények-verseny!
Se perc alatt össze-
dobsz egy forgóajtót az 
őrsi körlethez? Emeletes 
ágyon szoktatok aludni az 
M63-asban? Hobbitok, hogy 
fürdőkádat építetek a tá-
borban? 

Eljött a nagy építkezők ideje! 
A VL versenyt hirdet. Várjuk 
a leg jobb tábori építményeite-
ket. Küldjetek nekünk fotót és 
egy rövid leírást a műveitekről, 
mi meg felületet biztosítunk, 
hogy meg jelenhessen az újságban. A kategóriák győztesei 
pedig egyéb meglepetésben is részesülnek! A következő ka-
tegóriákban nevezhettek:
• Legkreatívabb tábori építmény
• Legpraktikusabb tábori építmény
• Leglátványosabb tábori építmény
• Leg jobb őrsi körlet

Spárgát, fűrészt elő, építsétek meg minden idők legszupe-
rebb tábori építményeit, aztán pedig osszuk meg egymással, 
hogy mindannyian tanulhassunk belőle!

A fotókat és a leírásokat a vl@mcssz.hu címre küldjétek. 
Augusztus 30-ig várunk minden pályaművet!
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programajánló

avantgard a galériábanMagritte, Duchamp, Man Ray, Dalí, Miró, montázs, kollázs, readymade és minden, ami dadaista vagy szürrealista július 9-től a Nemzeti Galériában. A 20. századi avantgard legnagyobbjai most egy helyen, eddig nem látott teljességben kerülnek kiál-lításra. A válogatás során nagy hangsúlyt fektettek az irányzat sokszínűségére, a hol provokatív, hol ironikus, hol a mélylélektan határait feszegető, magukat nem könnyen adó művek igazi játékra hívják a befoga-dót. Ha igazán szürreális élményben sze-retnétek részesülni látogassatok el a Galériába,! Részletes infók itt: http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/elozetes/dada_elozetes

segíts te is az ironman 

szervezésében!
Rád van szükségünk! Keressük 

azokat a cserkészeket, akik nem 

riadnak vissza egy vagány ön-

kéntes munkától, rugalmasak, nem 

csak a tévéből ismerik a sportokat, 

és sejtik, mi az a triatlon! 
A rendezvény 

augusztus 21-

24-ig tart. A 
verseny köz-
pontja a Lágy-

mányosi Öböl, 

de a verseny-

pályák egész 

Budapestet be-

hálózzák majd. 

Ha önkéntes-

ként segítesz azIRONMAN-en, a napidíjon 

felül ajándékba kapod a rendezvény hiva-

talos pólóját, sapkáját és tornazsákját is! Az 

evés-ivást a szervezők biztosítják. 

Részletek: http://goo.gl/C3hytD 

Jelentkezés: http://goo.gl/vImipH

world scoutscarf day!

Senki se felejtse augusztus elsején a 

szekrény mélyén a nyakkendőjét! A 

cserkész mindig cserkész, augusz-

tus elsején pedig meg is mutathat-

juk ezt a világnak, ugyanis ezen a 

napon a földkerek-

ség minden pont-

ján a cserkészek 

nyakukba teszik 

nyakkendőjüket és 

büszkén hordják a nyil-

vánosság 
előtt egész 
nap. Csatla-
kozzunk mi is ehhez 

a naphoz, nyakkendőt 

fel és mutassuk meg 

magunkat! 

https://www.
facebook.com/
groups/worldscoutscarfday

leonardo, a reneszánsz zseni
Pécsett a Modern Magyar Képtárban izgalmas 

Leonardo tárlat várja a látogatókat. A kiállítá-

son Leonardo da Vinci szenzációs találmányai 

alapján készült, pontos, korhű modellek, rajzok, 

kéziratok, valamint a modern kor multimédiás 

eszközei segítségével ismerhetjük meg az alko-

tásokat létrehozó elmét. A kiállítás egyaránt be-

mutatja a kifinomult művészt, az utánozhatatlan rajzolót, a 

gépezetek működési elveit fürkésző akkurátus feltalálót, az 

innovatív építészt és a repülést, az anatómiát tanulmányo-

zó tudóst. Infók itt: http://www.leonardopecs.hu/

a labdarúgás művészete
Az ötvenes évek ismert sportfotográfusa, Kozák Lajos hagyatékából kerültek elő koráb-
ban sehol sem bemutatott képek a kor 
legismertebb magyar labdarúgóiról. A 
fényképész fázisfotói tanulmányszerű-
en, és elképesztő részletességgel mu-
tatják be az Aranycsapat és a kor más 
híres focistáinak emblematikus trükkjeit.  
A most előkerült képeknek köszönhetően Puskás ballábas külső csűdrúgása, Kocsis fejesei vagy olló-zása, Hidegkuti boszorkányos cselei, Grosics Gyula, a „Fekete Párduc” utánozhatatlan védései mozdu-latról mozdulatra végigkövethetőek, miközben a fo-tók minősége szinte még a játékosok hajszálait is pontosan látni engedi.
A digitálisan felújított képeket „A labdarúgás mű-vészete” című kiállításon mutatják be június köze-pétől a Millenárison. 
A fázisfotók és a huszonegyedik századi techno-lógia találkozásának szerencsés folyományaként a képsorokból full HD minőségű videók, szuperlas-sított kisfilmek is készültek, így Puskásék játéka olyan élményt ad, mintha egy mai prémium sport-csatornán nézné valaki a vb szupersztárjait.
Infók itt: http://www.millenaris.hu/component/je-vents/eventdetail/2808/-/sosem-latott-kepek-ke-rultek-elo-az-aranycsapatrol.html?Itemid=1
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Köztudott, hogy amikor Bi-Pi megala-

pította a cserkészetet, a elsősorban a 

fiúkra gondolt. „Cserkészet fiúknak”. Eb-

ben a hónapban arról kérdeztünk, hogy 

egy fiú mitál lesz több, mitől lesz férfibb 

a cserkészet által..

vl  Milyen férfivá nevel a cserkészet?
gömöri kristóf őv. (878.)  Nagyon sokat segített 

abban, hogy önállóbbá váljak. Rengeteg 
olyan szituáció adódott, amit cserkészta-
pasztalataim nélkül nehezebben oldottam 
volna meg. Egy egyszerű példát említve: 
egy iskolai ünnepélyen a fél osztályomnak 

nem volt megkötve a nyakkendője, hiszen senki se 
tudta a módját. Egy őrsgyűlésen tanultam meg, 
hogy kell szépen nyakkendőt kötni, és így én „men-
tettem” meg az osztályt a leégéstől. Ezen túl, szerin-
tem egy igazi férfi jól tud, vagy legalábbis tud főzni. 
A cserkésztáborokban sokat tanultam a főzésről, 
így most már nem esek kétségbe, ha otthon nincs 
semmi ennivaló, mert mindig tudok csinálni valami 
finomságot a meglévő alapanyagokból.

búzás eszter bíborka (768.)  Szerte-
ágazó és hosszú azon tulajdonságok 
és képességek listája, melyek által a 
cserkészfiúk fejleszthetik önmagukat. A 
mozgalom pedagógiai alapjai fejlesztik a 
rátermettséget, tájékozottságot, hazaszeretetet és 
hazaismeretet, a felelősségvállalást, jó alkalmazkodó 
készséget. Ezek a tulajdonságok beépülnek a min-
dennapjaikba is.  

balázs bulcsú őv. (433.)  Rengeteg tulajdonságom 
fejlődik a cserkész nevelés által. Ilyen például a ve-
zetés és a döntéshozatal, ami véleményem szerint 
minden férfi számára fontos. De hasznos a kom-
munikációs képesség fejlődése is, illetve az embe-
rek elé való kiállás is könnyebben megy a 

cserkésztapasztalattal. Ezek nagyon jól 
hasznosíthatók egy munkahelyen. A 
gyerekekkel való foglalkozás a későbbi-
ekben a saját gyerekeink nevelése so-
rán is jól jöhet.

schmutzer áron őv. (1000.)  A problé-
mamegoldásra való képességet emel-
ném ki. Rengeteg szituációban találko-
zunk különféle problémával, amit nem 
tudunk mindig megkérdezni, egyszerűen 
valahogy át kell rajta jutnunk, és ezt az élet más te-
rületein is alkalmazhatjuk. Negatívum viszont, hogy 
szerintem nem tanuljuk meg kellően elfogadni a 
más típusú embereket. Nem egyszer tapasztalom, 
hogy lenézzük például a falusiakat, vagy épp a „túl 
városi” fiatalokat, mondván, hogy hiszen ők még 
egy hidat sem tudnak megépíteni! Bizonyára külön-
legesek vagyunk valamiben, de kár ezt minden 
másra kiterjeszteni. Ebben nem ártana fejlődnünk.

hári márton őv. (1019.)  A cserkészet felelősségtel-
jességre nevel. Ezt most érzem a leg jobban, őrsve-
zetőként: nem tehetem meg a gyere-
kekkel, hogy lustaságból ne készüljek 
fel rendesen az őrsire. De ha belegon-
dolok, akkor a felelősségre nevelés fo-
lyamata nem most kezdődött, csak 
most érik be – remélem! Már kiscserkész koromtól 
fogva rajta vagyok ezen az úton, köszönhetően ve-
zetőimnek.

vl  a cserkészet Milyen férfi Mintát ad a „kinti” életre?
kristóf  Ha egy ideális férfit kéne definiálnom, talán 
az egyik legfontosabb támpont az a különböző 
szerszámok használata, illetve a barkácsolás ké-
pessége lenne. A sok famunka, amit a táborokban 
csinálunk, nagyon sokat segít ezen képességek el-
sajátításában. 

eszter  Egészséges keresztyén példa az, amit felé-
jük közvetít a mozgalom. Ezt teszi már tudatukon 

kívül a páros „fiú-lány” cserkészjá-
tékok által, mint például a „Leveles 
a május”, „Gólya”, „Nem kellesz már”. 
Amikor cserkész korosztályú őrs-
tag/őrsvezető voltam, rendszeres 
volt a csapattáborban, hogy „üzle-
tet” kötöttünk a fiúkkal: mi megvarr-
tuk a tábori zászlójukat, míg ők segí-
tettek a körletünk kötözéseiben, ásá-
saiban. Így alakítottuk a fiú-lány sze-
repek helyét és különbözőségét a ki-
sebbekben.

bulcsú  Egy jó cserkész sokaknak 
példaképe lehet, még akkor is, ha úgy érzik, hogy 
tőlük távol áll a cserkészet. És még ha nem is akar-
nak cserkészek lenni, azért egy kicsit irigykednek 
erre az egészre. Egyrészt a jó közösségre, más-
részt az egyének egy-egy jó tulajdonságára. 

áron  Szerintem mindenkinek mást, ez függ a kör-
nyezettől, vezetőktől. Nekem talán olyat, aki alapve-
tően becsületes és áldozatkész, de ügyesen próbál-
ja mind a saját, mind a környezete életét könnyeb-
bé, jobbá tenni.

márton  A cserkészet által teljesen más környezet-
ben tudunk szocializálódni, mint az átlag fiatalok. 
Úgy gondolom, hogy összességében a társaság, a 
szellemiség ad egy olyan közeget, és lehetőséget a 
fejlődésre, ami által a fiúkból jó férfiak válnak.

vl  voltak, vannak férfi példaképeid a cserkészek között?
kristóf  Nekem Bear Grylls az egyik olyan sze-
mély, akire fel tudok nézni. Ahogyan a legtöbben, 
én sem brit főcserkészként figyeltem fel rá, hanem 
mint tv sztár. A műsorait nézve gyakran tudtam 
vele azonosulni. Nem az volt a célja, hogy lerombol-
ja a körülötte lévő környezetet és így meneküljön 
meg, hanem az, hogy rávilágítson a természet adta 
lehetőségekre, és azokat használva éljen túl. Alap-
vető tulajdonságai, mint a bátorság, vagy a vakme-
rőség is tetszett, bár utóbbival nem mindig értettem 
egyet, hiszen egy kicsit túlzásba vitte. 

eszter  Ha bármely csapat- vagy kerületi vezetőre 
gondolok, nemcsak cserkész munkájukkal és 
szemléletükkel állítanak ideális példát a cserkészeik 

számára, de családban betöltött sze-
repükkel is. Egészséges családban, 
többgyermekes apaként méltán pél-
dái ők vezetettjeiknek.

bulcsú  Apukámon kívül csak 
cserkész példaképeim vannak. 
(Volt idő, mikor a focisták közül vá-
logattam, de azóta benőtt a fejem 
lágya...) A cserkészek közül kétfé-
lét tudok megkülönböztetni: az 
egyik, aki közel áll hozzám, és is-
merem minden jó és rossz tulaj-

donságát, látom a sikereit, és a prob-
lémáit. A másik, akit csak mint vezetőt látok, és 
többnyire a jó tulajdonságai derülnek ki. A jó tulaj-
donságok összeollózásával alakítok ki magamban 
egy „tökéletes cserkészt”, „tökéletes férfit”, „tökéletes 
embert”, mint elérendő célt.

áron  Nagyon sok. Vezetőim között, vezetettjeim 
között, VK-ból, más csapatból, bárhonnan. Amikor 
valamilyen vezetői kérdésben kell előrébb jutnom, 
vagy bármilyen kérdésben döntést hoznom, felhí-
vom őket, vagy csak korábbi eseményekre gondo-
lok, amikor jól, vagy legalábbis döntöttek. Sokat se-
gítenek!

márton  Elsődleges cserkész példaképem nem is 
lehetne más, mint az őrsvezetőm, de hasonlóan né-
zek fel volt csapatparancsnokomra is. Talán a köz-
vetlen kapcsolat volt az, ami megalapozta ezt. 

Bi-Pi képlete:
fiú+cserkészet=férfi

cserkéSzáj jal

Bipi alapvetően a fiúkra koncentrált. Írásaiban is. Ezeket 

nem gondoljuk átírni, mert mindannyian értjük, hogy 

mire gondolt. Az egész bandázás, indiánromantika, 

satöbbi, fiús, férfias játék. Minden cserkészre odafigye-

lünk, és egyéni igényei szerint neveljük őket. Fontos, 

hogy mindenkit a maga keretei között neveljünk 

férfiakká és nőkké. A fiúkat olyanokká, akik férfiasak 

kiállásukban, képesek papi, szerzetesi, lelkészi, férji és 

családapai hivatásra – és egyensúlyban tartják sze-

mélyiségüket. Egy férfinak is vannak érzelmei! Célunk, 

hogy mindenben helyt tudjanak állni, és Isten terve 

szerint beteljesítsék férfiúi kötelességeiket.

cserkészájjal:

az mcssz álláspontja
(solymosi balázs cst. 205.)
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Budakeszin bandukolunk Balczó 

Andrásék felé. A falusias utca hosz-

szú, házszámokat is csak elvétve 

látunk, minek az. Aki itt él, nem a 

számmal azonosítja a házat, hanem 

a lakójával.

andi bácsi maga építette a családi ott-
hont, a kedvünkért még a repkényt is 
megnyírta a házszám felett. Odabent fe-

lesége, Császár Mónika készül az ebéddel, egy 
unoka mászik a földön, egyik leánygyermek fi-
gyeli. Általános családi kör Balczóéknál. A tizen-
két gyermekes családapa világklasszis öttusázó 
volt, háromszoros olimpia, tízszeres világbajnok, 
a Nemzet Sportolója cím birtokosa. A hetvenhat 
éves Balczó András generációk példaképe, még-
is, találkozásunk hatodik percében már hangosan 
nevetünk a kertben. Bandi bácsi csibészkedik. 

vl, nagy emese  a kis Bandinak gyerekkoráBan ki 
volt a példaképe?
balczó andrás  Nyolc-tíz éves koromban még 
nem volt példaképem, de ahogy teltek az évek 
és céljaim lettek, úgy alakult a példakép válasz-
tás is. Ahogy mondják, bekattan valami. Verseny-
zőkorom elején, vagyis tizennyolc évesen több 
emberből állítottam össze ezt a képet. Volt egy 
Wille Grut nevű svéd öttusázó, aki 1948-ban meg-
nyerte a londoni olimpiát. Tíz évre rá találkoztam 
vele, és a személyisége mély benyomást tett 
rám. Abban az időben ő már magas pozícióban 
volt a sportdiplomáciában, mégis egy vacak há-
tizsákkal mászkált, és még velem, a húszéves 
sráccal is közvetlenül, barátságosan diskurált. Ka-
rácsony Lászlóról beszélgettünk, aki a 48-as 

olimpián volt a vetélytársa. Ahogy ő beszélt, 
mozgott, a személyiségének a varázsát nem le-
het szavakkal leírni. A továbbiakban még jobban 
megismertem Wille-t, és ez a pozitív benyomás 
csak erősödött. A svéd hadsereg vezérkari ezre-
des volt, ma 95 éves, és otthonosan internetezik. 
A másik példaképem szintén egy öttusázó volt, 
aki attól volt figyelemre méltó, hogy nem ismerte 
a gátlást. Semmilyen irányba. Azt irigyeltem ettől 
az embertől, hogyha valamit elhatározott, azt hi-
degvérrel elérte. Ez egy nagyon hasznos tulaj-
donság, ha az ember öttusázik. Persze a rosszra 
is használható ez a jellemvonás, én a jó oldalát 
szerettem volna eltanulni tőle. Aztán volt egy 
szovjet öttusázó, Igor Novikov, aki sorra nyerte a 
világbajnokságokat. Az ő portréja benne volt a 
briftasnimban, hadd lássam, őt kell legyőznöm, és 
akkor én leszek az első. Az évek során ez be is 
vált, mert 63-ban én nyertem meg a vb-t, ő csak 
a harmadik lett. Ez az örmény egy fej jel maga-
sabb, hatalmas termetű ember volt, csupa izom. 
Én meg egy 71 kilós, szívós fickó. Aztán 65-ben is 
én győztem, ő abbahagyta az öttusát.

vl, zöllner anna  Miért pont az öttusa?
b. a.  Senki sem tudja megmondani, ahogy én 
sem. Ami biztos, hogy rossz tanuló voltam. Erre 

Ha valaki azért szeret 
engem, mert olimpiai 
bajnok vagyok, az a 

szeretet nem ér semmit. 
Engem, Bandit kell 

szeretni.

b

a békesség
a siker és
írta: Nagy Emese, Zöllner Anna csst. (1926.)

bepanaszolt anyámnál, aki azt válaszolta: ki az a 
Bandi? Az csak egy rossz tanuló. Nem tartom ki-
zártnak, hogy ezek az engemet mélyen érintő 
negatív besorolások végül fájdalmasan, de a 
hasznomra váltak. Én, a Senki Alfonz, hátha nem 
is vagyok egy senki. 

A mozgás öröme aztán kárpótolt. Nyíregyhá-
zán volt egy ősrégi vályogvető gödör, ami nyá-
ron megtelt esővízzel. Abban úsztunk. A gim-
náziumban egyszer rendeztek egy 1500 méte-
res futóversenyt, és a második lettem. Nagyon 
meglepődtem. Azt hittem, a többiek valamiért 
nem akarnak futni, pedig futottak ők is tiszta erő-
ből. Tanárom ajánlotta, hogy ezzel a képesség-
gel kezdenem kellene valamit. A Nyíregyházi 
Vasutas Sport Club tag ja lettem. Egyik barátom 
viszont lómániás volt, ma is az. Ment minden-
hová, ahol lovat lehetett látni, tapogatni, ülni. Én 
meg mentem vele. Volt tíz mén, azok körül kellett 
segédkezni, cserébe lovagolhattunk. Így alakult, 
hogy nyáron úszás, egész évben pedig futás, lo-
vaglás lett a hobbim. Volt, aki azt mondta, ez így 
nem jó, elforgácsolom az erőmet, válasszak ki 
egyet, annak feküdjek neki. Én ennek nem örül-
tem, mert mind a hármat nagyon szerettem. Az-
tán valaki azzal az ötlettel állt elő, hogy vegyem 
mellé még a vívást és a pisztolylövést, akkor öt-
tusázó leszek, és megtarthatom az összeset. 
Így tettem. Szabályosan csőlátásom lett, érettsé-
gi után jöttem Pestre, mert csak itt lehetett ezt a 
sportot művelni. Belejátszott az elhatározásom-
ba, hogy 1953-ban egy magyar, Benedek Gábor 
nyerte meg a chile-i vb-t. Gondoltam, ha ő meg 
tudta csinálni, én miért ne tudnám?

cserkéSzemmel

az ember nem büszke, de ez az igazság. Ma 
diszlexiának hívják azt a képességzavart, ami 
alapjaiban meghatározta iskolai pályafutásomat. 
Akkoriban nem volt neve. Édesapám lelkész volt 
Nyíregyházán, nővéreim mind jó tanulók. A város 
elöljárói előtt a Bandi volt a szégyen. Édesapám 
ötödik általános után áttett engem egy másik is-
kolába, a tanítóképző gyakorlójába, hátha ott job-
ban fog menni a tanulás. Az első órán aztán kér-
te a tanító bácsi, hogy olvassak. Nem nagyon 
ment az, kicsit olvastam, megálltam, makogtam. 
Ő meg mondta nyomban: te hülye golyó, nem 
tudsz olvasni! Egy másik emlékezetes pillanat az 
volt, amikor testvéremmel bunyóztunk, ő meg 
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vl, emese  pályafutásáról filM is készült, kósa ferenc 
rendezte. a hetvenes évekBen hároM hétig Bírta a Mo-
zikBan, Betiltották rendszerkritikus hangvétele Miatt. 
eBBen is szó esik a példaképekről, a siker szerepéről, 
fontosságáról.
b. a.  1977 óta a Küldetés című filmet már 2600 al-
kalommal levetíthettük, ha nem is hagyományos 
keretek között. A sokszori alkalmak, a nézőkkel 
való személyes találkozások, beszélgetések is 
hozzájárultak ahhoz, hogy tisztán lássam a siker 
és az egyén összefüggéseit. Az öt vb és három 
olimpiai aranyérem után úgy láttam, itt az ideje 
annak, hogy átadjam a tapasztalataimat a fiata-
loknak. Ez sajnos nem adatott meg. Akkoriban 
úgy lehetett volna sportvezetői karriert építeni, ha 
belépek a pártba. Most már tudom, részemről na-
ivitás volt arra várni, hogy majd felkérnek, alkal-
mazni fognak. Tíz évig vártam, ebből hat évig az 
öttusa istállóban voltam belovagló. A lovakat kel-
lett edzésre és versenyre alkalmassá tenni. A lo-
vakat, nem az embereket. Aztán 1983. szeptem-
ber 13-án elhatároztam, hogy abbahagyom a vá-
rakozást. A korábbi sporttársak ellenségekké vál-
tak, mindenki tudta, hogy nem vagyok a helye-
men, hogy valami nem stimmel. Voltak, akik azon 
dolgoztak, hogy még ebből az állásból is eltávolít-
sanak. A döntésemet kísérő érzés olyan szabad-
dá tett, amit elmondani is nehéz. 

vl, emese  BeMent, és csak úgy felMondott?
b. a.  Elmentem a Margit-híd pesti hídfőjéhez a To-
kaji borozóba, vettem egy demizson fehéret, po-
harakat tettem a táskámba és beállítottam a mun-
kahelyemre. Elkértem a munkakönyvemet, lead-
tam a szerszámokat és összehívtam mindenkit 
igazgatótól a portásig. Megitattam őket, és megkö-
szöntem, hogy köztük lehettem, és nagyon örü-
lök, hogy most elmegyek. Sokat tanultam ezalatt 
az idő alatt a lovakról, tényleg hasznos ismerete-
ket szereztem. Olyan volt, mintha az Isten azt 
mondaná: Bandi, a szolgaság évei kiteltek, most 
szabad vagy. Azóta úgy gondolom, jót tett a 
hosszú várakozás is. Senki nem mondhatta, hogy 
a Bandi megsértődött. Viszont nem volt semmi 
tervem, ugrottam az ismeretlenbe. Nagyon sok-
szor van úgy az ember, hogy csak azt tudja, mit 
tilos. Válaszút elé kerülsz, és nem tudod, melyik 
lesz a helyes irány, de azt igen, merre nem 

szabad tovább. Arra jöttem rá, hogyha az ember 
az egyértelmű belső tiltásokhoz ragaszkodik, 
vagyis hűséget gyakorol, egy idő után kiderül, mi 
az, amit tenni kell, és miért kell várakoznia. 

vl, anna  a filMvetítéseken tehát vannak visszatérő 
téMák. van helye az iMprovizálásnak?
b. a.  Vagy hat-nyolc éve nem viszek magammal 
papírt. Ennek megvan a története. Tahitótfalu plé-
bánosa megkeresett azzal, hogy a gyülekezeti te-
remben lévő keresztény témájú kiállítást nyissam 
meg. De hogy kerül a csizma az asztalra? Nem 
vagyok én művészettörténész! – mondtam. Be fo-
gok égni, nem vállalhatom. Addig-addig kérlelt, míg 
a végén csak felkerekedtem. Vertem a fejemet a 
kormányba, hogy miért vállaltam el. A művészet-
történészek kritikus emberek, ilyenekről beszél-
nek, hogy a mű attitűdje. Az épület előtt téblábol-
tam, majd fellökött valaki, ahogy beviharzott. Gon-
doltam, biztos ő a művészettörténész, én meg 
csak kullogtam utána. Beléptem, de te jóságos ég! 
Lehet, hogy az én ízlésem csökött, de egyik alko-
tásról sem volt egy kósza gondolatom se. Kiszé-
dültem az épületből, közben egyre csak jöttek az 
érdeklődők, a művészek. Borzasztó volt érezni, 
hogy közeledik a szégyen. Ők meg csak oldalvást 
méregettek, a szemükben azzal, hogy na, Balczó, 
ezzel hogy fogsz megbirkózni? Teljesen igazuk 
volt egyébként, én meg teljes kétségbeesésben. 

Megejtettem néhány imádságot – könyörülj raj-
tam Istenem! Leültem egy padra, háttal a gyüleke-
zőkkel, csak egy kis kamarazenekar volt előttem. 
Csodálatosan játszottak! (Én kivételesen érzékeny 
vagyok a zenére. Volt olyan, hogy a nővérem el-
mesélt egy szimfóniát, és én elsírtam magam. 
Azon, hogy itt lép be a fuvola! Hallom a zenét be-
lül. Az ember lénye mélyén vannak rétegek, és 
néha feltör onnan valami, aminek az az első kö-
vetkezménye, hogy elered a könnye. Ez a Szent-
lélek.) Szóval ott ültem, hallgattam ezt a csodálatos 
zenét, és egyszer csak jött egy komplett mondat. 
Elementáris erővel tört rám a sírás. Van már erre 
egy trükköm, hogyan rejtsem el a vállam rázkódá-
sát: elkezdek fészkelődni, lesimítom a karom, ilye-
nek. Azt éreztem, hogy megérkeztem. Vége lett 
a sírásnak, megszabadultam, győztem. A mon-
dat így hangzott: a műalkotás a lélek tápláléka. 

cserkéSzáj jal

Tudtam, innen már 
menni fog, mert a 
magam életében is 
rengeteg párhuza-
mot tapasztaltam 
egy művész tevé-
kenységeivel, kínló-
dásával, csődbejutá-
sával, az onnan való 
szabadulással, en-
nek a folyamatával. 
Aztán megfordultam, 
és mondtam, mond-
tam, mondtam.

A műalkotás a lélek 
tápláléka, nem mind-
egy mivel etetjük. Le-
het adni neki kenye-
ret, sódert, ciánkálit. 
Nagy felelősség műal-
kotással foglalkozni, 
mert a műalkotásnak 
van kisugárzása, hatá-
sa arra, aki látja. Nagy 
felelősség! Ha vala-
ki nagyon könnyen alkot – ahogy Márai Sándor 
mondja – aki könnyen ír, nem ír semmit, csak 
szavakat vet papírra. Tehát aki könnyen fest, 
nem fest semmit, csak maszatolja a vásznat. A 
festészet az anyag erőfeszítése arra, hogy hogy 
fénnyé váljék. Ez kell legyen a művészet célja, 
hogy fény jöj jön onnan. Jézus mondja magáról: 
én vagyok a világ világossága. Ha az alkotás-
ból nem jön fény, akkor baj van. Ha a művész 
nekiveselkedik, de csak nem megy, és bedobja 
a törülközőt, azzal megnyílik az út. Kiszáll belő-
le a gőg, szembesül azzal, hogy a szakma leír-
ja, megsemmisül a felsőbbrendű érzése, hogy ő 
több, mert egy művész. Lekotródik a trónról. Nem 
tud már nem alázatos lenni. Amikor ez a for-
dulat eljön, hogy kevesebb vagyok, alkalmatlan 
vagyok, akkor valami megindul, ami után szin-
te magától fest az ecset. Én sokszor átéltem ezt. 
Ha az ember elhiszi, hogy a siker a járandósága, 
nem nagyon éri el. Ha rájön, hogy alkalmatlan, és 
feladja a büszkeségét, az Isten csak akkor tudja 
megáldani. 

vl, emese  a gyerekeket Mégis 
úgy neveljük, hogy törjön az 
élre, legyen sikeres, versenyez-
zen, legyen a legjoBB. nagy a 
nyoMás rajtuk. vagy ez a 
Bölcsesség csak az életút Má-
sik felén érvényes?
b. a.  Minden küzdelemben 
ott van a bukás lehetősé-
ge, amely után jöhet egy 
összeomlást követő ke-
gyelem. Akkor kerülünk 
az alkalmasság állapotá-
ba. Talán gyerekkorban 
még nem látszik ez a 
cél a gyerekek előtt, de 
ott is a teljesítőképes-
ség határait feszegetjük. 
Lelki oldalról nézve vi-
szont a gőg, a büszke-
ség, a kevélység szige-
telőanyag ember és Is-
ten között. Az Isten 
nem tudja megérinteni 
a gőgös embert. A 

kevélyeknek ellenáll, az alázatoshoz közel hajol. 
A lényünk mélyén lévő trónról kényszerít le, és 
foglalja el a helyét. Aztán rögtön fizetni is kezd. 
Az ő fizetési eszköze az a lelkiállapot, amely rá-
telepszik az emberre ebben az összetört állapo-
tában, és Isten irányít tovább. Ezt elég egyszer 
átélni, és megmarad az emberben élete végéig. 

Visszatérve Tahitótfaluhoz: a mondandóm köz-
ben az oldalvást kémlelő művész úr előbb csak 
a lábfejét csapkodta ide-oda lehajtott fej jel, mint 
a dühös macska a farkát. Aztán mikor visz-
szanéztem rá, láttam, hogy sír. Én meg mentem 
hazafelé, és mondtam: köszönöm Uram, hogy 
megsegítettél, de nem lehetne máskor egy ki-
csit korábban? Azóta én nem viszek magammal 
skiccet, hanem a Jóistenre, a Szentlélekre bízom 
magamat. Nem kell izgulni, a segítséget akkor 
kapjuk meg, amikor szükségünk van rá. Nincsen 
feltételhez kötve. Leszokom a dohányzásról, ma 
nem iszom meg a rövidet: semmiség. Egy feltéte-
le van: kérni kell. Nem kell kibújni a bőrünkből, sa-
nyargatni magunkat, böjtöléssel, vagy mással. Én 
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ezt tapasztalom. De nem felejtem el kérni! Nyil-
ván segítene akkor is, ha nem kérném, de jobb a 
biztonság! 

vl, emese  a cserkészeken van egy társadalMi és Belső 
nyoMás, hogy különBnek, joBBnak kell lenni. ez önMa-
gáBan is azt a veszélyt rejti, aMi a kevélységhez ve-
zethet. hogy fejlődjünk alázattal?
b. a.  Cserkésznek lenni rang, és mindenkinek 
van lehetősége cserkésznek lenni, ranghoz jutni. 
Nincs még egy olyan ifjúságnevelő közösség, 
amely ennyire elválaszthatatlan lenne a keresz-
ténységtől, vallásosságtól. Ha valaki gőgös, az a 
természetéből fakad, nem a cserkészet alapelve-
iből. Volt lehetőségem megfigyelni a gyerekeimet, 
hogy mennyire másképpen viselkednek az isko-
lában, közösségben. Mást, többet tudok meg ró-
luk, mint itthon. Itthon nincs megmérettetés. Sok 
jó dolog születik egymagunkban, de a magány-
ban egyet nem lehet, jellemet fejleszteni. Arra ki-
váló keretet nyújt a cserkészet.

vl, anna  tizenkettő gyerMeke van, Mindegyik cserkész, 
vegyes felekezetű. a közelMúltBan láttaM a lányát 
Megkeresztelkedni, 18 évesen. hogy alakult ez a csa-
ládBan?

b. a.  Gazsi fiam állt egyszer elém, hogy ő inkább 
katolikus szeretne lenni. Mondtam, menjél fiam, 
nálunk szabad vallásgyakorlás van. Az első 
négy gyereket megkereszteltük. A fiúk evangéli-
kusak lettek, a lányok katolikusok. Aztán néztük 
a Bibliát, abban nyoma sincs a csecsemőkeresz-
telésnek. Az csak Krisztus után 800-ban alakult 
úgy, hogy hopp, bele a kosárba a gyereket, aztán 
megkeresztelünk, és többé nem szabadulsz. Ak-
kortól fogva úgy döntöttünk, hogy a következő 
gyerekre már rábízzuk a döntést. 

vl, anna  a példaképektől indultunk el és Ma ott 
tartunk, hogy ön sokak példaképe. Mi, cserkészveze-
tők is akarva-akaratlanul példaképpé válunk a veze-
tettjeink előtt. Mire érdeMes figyelni eBBen a szerepBen?
b. a.  Ha valakinek kitűzött célja, hogy példakép-
pé váljon, abból nem lesz semmi. Nem lehet ez 
a cél. Ha méltósággal élem az életem, hűséget 
produkálok, az válhat olyan jellemvonássá, 
ami példaképpé emel valakit. A közismertség 

is elválaszt, de a példakép még jobban, mert fél-
nek tőle. Én idegen környezetben nem is árulom 
el, hogy ki vagyok. Ha megtudják, akkor vége, 
nincs több laza gondolat, őszinteség. Amúgy pe-
dig nagyon fárasztó dolog példaképnek lenni. 

vl, emese  az 1972-es Müncheni oliMpián indult utol-
jára, és a következő évBen Megnősült, jöttek sorBan a 
gyerekek. azon kívül, hogy egyéniBen aranyat, csapat-
Ban ezüstöt nyert, és a Majdani tornász felesége is 
szerzett egy BronzérMet, Mi történt ott?
b. a.  Harminchét évesen kerültem ki az olimpiára. 
Az ambícióim már csökkentek. Öt egyéni vb-t 
nyertem egymás után, túl nagy elvárás szakadt 
rám, mert egyéniben nem nyertem még olimpiát. 
Az elvárásnak súlya van, nincs meg a kellő sza-
badság. A lovaglás jól ment, azután a vívás is 
megindult. 12-0-ra álltam az 59 asszóból. Aztán 
17-3, még az is jó. Gondolkodtam, ha még két 
órán keresztül ilyen jól megy, mehet akár egy ki-
csit rosszabbul is, akkor is megnyerem az olimpi-
át. Megcsillant az aranyérem lehetősége. Aztán 
hirtelen se kép, se hang. Abban a pillanatban jöt-
tek a bökések, egyre rosszabbul ment, befeszül-
tem. Aztán rájöttem, hogy szégyellem ezt az 
egészet, megértettem, ha nem, hát nem. Egyéb-
ként is, ha valaki azért szeret engem, mert 

cserkéSzáj jal

olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem ér 
semmit. Engem, Bandit kell szeretni. „Drága ma-
gyar testvéreim, akik otthon drukkoltok, értsétek 
meg, csalódtam magamban. Azt hittem, hogy 
jobb vagyok, de nem. Kevesebb. Bocsássatok 
meg nekem.” – gondoltam magamban. Keserű le-
mondás volt, de megszületett bennem. Elenged-
tem. „Ilyen rosszul akkor is tudok vívni, ha becsu-
kom a szememet. Nem vagyok hajlandó tovább 
rettegni” –borongtam tovább. Ebben a pillanatban, 
mintha felkapcsolták volna a villanyt, jött a fordu-
lat! Szólították a hatalmas amerikai Richards-ot, 
vele kellett vívnom. Én meg csak motyogtam a 
sisakom mögött, csalogattam, gyere csak, elkap-
lak. És ezután csak adtam a találatot, nem kap-
tam egyet sem.

Egész életemben ezt az érzést kerestem. A bé-
kességet. Nyíregyházán, tizenhat évesen arról 
ábrándoztam, hogy egyszer megnyerek egy vé-
bét, sikeres leszek, és akkor életem végéig, ma-
radéktalanul, a teljes boldogság örök birtokosa le-
szek! Ez az állapot csak nem jött, pedig tele vol-
tam érmekkel. Ebben a fordulatban értettem meg 
Ady Endre versét, Az Úr érkezését. 

ady endre

az úr érkezése
Mikor elhagytak,Mikor a lelkem roskadozva vittem,Csöndesen és váratlanulÁtölelt az Isten.

Nem harsonával,Hanem jött néma, igaz öleléssel,Nem jött szép, tüzes nappalonDe háborus éj jel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,De őt, a fényest, nagyszerűt,Mindörökre látom.

Balczó András: 
A semmi voltomat tudvaÉs bevallva
Rajtam is átsüthet Teremtőnk hatalma.
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lított egy modellt a párkap-
csolatok fejlődésére. Esze-
rint az első állomás az 
úgynevezett függő kap-
csolat volt, ami azt jelen-
tette, hogy a férfi nem iga-
zán fejezte ki az érzelmeit, 
az érzelmek a nőnél vol-
tak, a férfi pedig a család 
eltartásáért felelt, így a nő 
anyagilag függött a férfitól, 
a férfi érzelmileg a nőtől. 
Egy ilyen alap erős szere-
pek szerint működött, min-
denki tudta, hogy mi a dol-
ga. A hetvenes években 
jött az a jelenség, hogy a 
férfi elkezdett „lágyulni”, elkezdett foglalkozni az 
érzéseivel, nem csak gépként tekintett magára, 
aki megszerzi a betevőre valót. Ezzel párhuza-
mosan a nő megtanulta, hogy ő is el tud végezni 
rengeteg dolgot, már nem függ teljes mértékben 
a férfitól, ez a modell második szakasza.

Ezek a beszélgető csoportok arra szolgálnak, 
hogy férfiakat megtanítsunk férfiak között be-
szélni az érzelmeikről. Ne az legyen, mint régen, 
hogy a férfi szava szent és megkérdőjelezhetet-
len, hanem ebből tudjunk továbblépni, és beszél-
ni az érzéseinkről. Ezt férfiak között sokkal köny-
nyebben tudjuk megvalósítani, példaadással. Ez 
a kulcsszó. Úgy kell csinálni, hogy akarjanak be-
szélni az érzéseikről. Ha azt látják, hogy erre má-
soknak is van igénye, akkor jó hatással vannak 
egymásra, könnyebben levetik a fenntartott ma-
csó vagy bármelyik másik álarcot.

vl, anna  hogyan éred el, hogy kialakuljon ez a Bizal-
Mi légkör?
márton  Kis létszámúak ezek a csoportok, maxi-
mum 12 fő. Ezek az alkalmak sokszor „törzsi” jel-
legűek, megvannak a saját szabályai, egyszerre 
csak egy ember beszél, középen elhelyezünk 
egy mécsest. Ezek a körülmények sokat segíte-
nek. Emlékezz csak vissza a gyerekkorodra, mi-
lyen volt a tűz körül ülni. Vagy vegyünk csak 
egy kerti beszélgetést: azt fog juk tapasztalni, 
hogy amint fokozatosan sötétedik, a kontúrok 

pepszi
írta: Zöllner Anna csst. (1926.)

A kapcsolat harmadik szintjén látom a 

másikban, hogy kapcsolatban áll Istennel, 

vagy valamilyen szakrális világgal, és 

ő is látja bennem ezt a transzcendenst. 

Így látjuk meg egymásban, hogy többek 

vagyunk, mint az elme-test rendszer, 

hordozunk magunkban valami lélekesz-

szenciát is.

azt látjuk, hogy kezdetekben a törzsi kultúrában 
a férfi feladata volt kiállni a családjáért. Együtt 
harcolt a többi férfival, ha kellett. A világháborúk 
során viszont azt kellett tapasztalniuk, hogy nem 
valakiért harcolnak, hanem csak érdekek mentén 
mozgatták őket. Ez teljes káoszt szült. Amíg a 
férfiak háborúban voltak, a nők rákényszerültek, 
hogy átvegyenek rengeteg feladatot, amit addig 
nem ők csináltak. A férfiak elvesztettek valamit, 
ami az övék volt, elveszítették a családfő szere-
pet, úgy érezték kevésbé fontosak, nincs rájuk 
szükség, van, aki elkezdett inni, nem találták a 
helyüket. Mondják, hogy jelenleg a társadalom 
nagyon maszkulin, mert a célok és azok megva-
lósítása a legfontosabb. A nők, azáltal, hogy vé-
gigmentek egy fejlődési folyamaton, jól helyt tud-

nak állni benne. A férfiak sokszor nem lépik meg 
azokat a lépéseket, amik fontosak lennének ah-
hoz, hogy párbeszédben tudjanak maradni a nő-
vel. 

vl, anna  hogy néz ki egy ilyen csoport? a kiveszni 
látszó férfias értékeket keresitek?
márton  David Deida, amerikai pszichológus felál-

isi Márton önismereti mentorral beszél-
gettem a férfias értékekről, példaképek-
ről és a férfivá nevelésről.

vl, zöllner anna  Mivel foglalkozol pontosan? 
visi márton  Beszélgető köröket 
csinálok férfiaknak, amivel egy 
hiányt próbálunk pótolni. Régen 
voltak külön férfi és női felada-
tok, ahol a nemi szerepek job-
ban elkülönülhettek, gondoljunk 
csak a fonásra vagy az aratás-
ra, vagy még régebben különbö-
ző beavatási szertartásokra. 
Ezek mára kivesztek, és így el-
tűntek nagyon fontos önismereti 
utak is. Sok téma van, amit telje-
sen másképp tudunk megbe-
szélni, ha csak férfiak vagyunk 
együtt.

vl, anna  Mennyire nyitottak a férfiak egy ilyen cso-
portra?
márton  A nők befogadóbbak (szakszóval: re-
ceptívebbek), mint a férfiak, a nőkben van egy 
alapvető nyitottság. Talán azért is, mert a válto-
zások jobban érintették a nőket az előző évszá-
zadokban. Ha csak Európa történelmét futjuk át, 

v

halványulnak, az emberek könnyebben megnyíl-
nak. Sok olyan téma van, amiről nehéz beszélni, 
ilyenkor a félhomály nagy segítség lehet. 

Ez egy első lépés, utána nagyon pozitív azt halla-
ni, hogy az egyik férfi azt mondja, ez nem is volt 
olyan nehéz, és meglepődött, hogy így is lehet 
beszélgetni, nem csak úgy, hogy a csoportveze-
tő megmondja a tutit. Tehát első, hogy kapcso-
latba lépjünk az érzésekkel, forduljunk egy kicsit 
befelé a külvilágnak való folyamatos megfelelés 
kényszere helyett.

A második lépés egy egynapos tábor, ahol fog-
lalkozunk az apával lévő kapcsolattal. Dramati-
kus elemekkel kell behozni a saját kapcsolatot az 
apával. Nem arról beszélünk, hogy az apám ilyen 
és ilyen volt, hanem, hogy én miként viszonyul-
tam hozzá, mit viszek tovább, milyen hiányaim 
vagy pozitív töltéseim vannak ebből a kapcso-
latból. A miliő, amibe születtem, nagyon mélyen 
meghatároz. A személyiségfejlődésben alapve-
tő fontosságú, hogy miket éltem meg gyerekko-
romban, hogyan léptem meg a különböző fejlő-
dési fokokat, hogyan néztem szembe apámmal. 
Egy-egy ilyen gyakorlat során lehet igazán meg-
tapasztalni, azt az érzést, hogy apám mögöttem 
van, és hozok jót és nehezet is egyaránt, meg 
alapvetően az életet, hiszen generációk sora áll 
mögöttem. Fontosak az ütköztetések, ahol páro-
sával lehet ezekről beszélni. A férfiak sokszor 

hiteles példaképek

kellenek
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vl, anna  Mitől lesz valaki hiteles?
márton  Kell egy olyan férfi, akivel lehet beszél-
getni. Egy hús-vér ember, aki nem úgy vállalja a 
gyengeségeit, mint ahogy azt a TV-ben látjuk, 
hogy a legnagyobb bénaságaival kérkedik, ha-
nem a megélt élményeiről mesél. Nem dogmati-
kusan mondja, hogy mit tegyél és mit nem, ha-
nem megosztja a tapasztalatait. 

A hitelesség másik kulcsa, hogy érzelmileg meg-
közelíthető legyen a férfi, nem csak a jó oldalait 
domborítja ki, hanem teljes képet mutat magáról. 
Nekem is vannak nehézségeim, van, ami miatt 
szenvedek, ez is az élet velejárója. Úgy gondo-
lom, kevés olyan férfikép van a fiúk előtt, aki így 
megközelíthető. Ha egy fiúnak nem volt elérhe-
tő az édesapja, akkor hordozza magában ezt a 
gyerekkori apahiányt, próbál magának keresni 
egy másik férfit, akit idealizál, és amikor kiderül, 
hogy nem százszázalékosan olyan, mint ami-
lyennek hitte, keres egy következőt. 

Abban is segíteni kell a fiúkat, hogy a fiúk kö-
zött hamar meg jelenő versenyben megtanulják 

pepszi

vl, anna  nincs könnyű dolga egy őrsvezetőnek, hiszen 
Még ő is keresi a saját útját és erre Megkap Még egy fél tu-
cat kaMaszt is. hogyan segíthet a ráBízottaknak egy jó 
vezető a teljes egésszé nevelődésBen?
márton  Az első legfontosabb lépés, hogy a ve-
zető először a saját erősségeit keresse meg. Mi 
az, amit igazán szeret, mely területeken jó. A ti-
nédzsereket is abban kell segíteni, hogy ezeket 
az erősségeiket megtalálják. Konkrétan ezt ho-
gyan lehet? Fontos, hogy minél több olyan hely-
zetet teremtsünk, ahol feladatokat kell megoldani. 
Ahol megláthatja a fiú, hogy miben ügyes, inkább 
szervező-e, vagy végrehajtó, hogyan tud követni 
másokat. Ezeket a tulajdonságainkat leginkább 
próbatételeken keresztül lehet felismerni és fej-
leszteni.

vl, anna  Mit gondolsz, van elég lehetősége egy átlagos 
fiúnak, hogy próBára tegye Magát?
márton  Az, hogy a négy fal között élünk, néz-
zük a monitort, bármely pillanatban segítségül 
hívhatjuk az okostelefonunkat, rengeteg előnyt 
jelent, de ugyanakkor sok képesség elsatnyul. A 
GPS-szel eltalálok bárhová, de lehet, hogy sokkal 
több hatás fog érni, hogyha merek eltévedni vagy 
ismeretlen helyeket felfedezni. Például ha egy 
külföldi út során nem követem pontról- pontra az 
útikönyvet. Sokszor jó lemenni a térképről, mert 
így találkozhatunk olyan helyzetekkel, amik kihí-
vást jelentenek.  Találkoznia kell egy fiatalnak a 
saját fizikai határaival, megtapasztalni a teljesítő-
képességét. Ehhez ki kell lépni a komfortzónából. 
Jó, ha kimegyünk a természetbe, mert hajlamo-
sak vagyunk elveszíteni a realitással való kap-
csolatunkat.  Jó, ha olyan erőpróbákat teszünk, 
amik nem csak öncélúak. A konditermet személy 
szerint nem tartom a leg jobb dolognak, akkor 
már jobb felásni egy kertet. Nagyon nagy élmény, 
és hatalmas ereje van annak, ha valamit konkrét 
céllal csinálunk. 

vl, anna  önMagunk MegisMerésén kívül, Mire lehet Még 
szüksége egy fiúnak?
márton  Nagy hiányunk van példaképekben. Hi-
teles példaképekre lenne szükség. Olyanra, aki 
nem túlidealizált, mint egy celeb, hanem egy való-
ságos, két lábbal a földön járó ember.

szófukarak, de ha látnak jó példát, akkor köny-
nyebben elindul a beszélgetés.

Ezután felmérjük, milyen erőforrásaink vannak. 
Sokan képviselik azt a nézetet, hogy a férfi min-
dig erős, tudja, hogy merre akar menni. De nem 
mindegy, hogy ez egy szerep, ahol macsót ját-
szom, megyek előre, nem törődve másokkal, 
vagy van benne egyféle érzékenység, ami segít 
figyelni a másikra. 

Bodywork gyakorlatokat is tartunk, ahol a célra-
tartásunkat figyeljük meg, a stratégiáinkat: meny-
nyire tudok vezetni egy csoportot, mennyire va-
gyok kreatív, hogyan viselkedem, ha engem ve-
zetnek. Van erre egy nagyon jó stratégiai játék, 
amikor polifoam kardokkal harcolunk. Ezekkel a 
kardokkal nagy erőt lehet kifejteni, de egyáltalán 
nem fáj. Egy ilyen csapatharc során stratégiát kell 
alkotni, és szembesülünk azzal is, hogy milyen, 
amikor az ösztönösebb erőhöz kapcsolódunk. 
Sokszor nem az kapcsol be, hogy mit beszéltünk 
meg a másikkal, hanem egy jóval mélyebb ré-
teg. Van olyan is, hogy előjön az „állat”, a férfinak 
tudni kell kapcsolódnia ehhez a részéhez is.

Deida kapcsolati modelljének harmadik szintje, 
amikor „kisemlegesedik” a kapcsolat, ez az úgy-
nevezett fifty-fifty kapcsolat. A férfi figyel önma-
gára, a környezetére, a nőnek a rezdüléseire, a 
nő pedig már nem függ a férfitól.

A kapcsolat harmadik szintjén látom a másik-
ban, hogy kapcsolatban áll Istennel, vagy valami-
lyen szakrális világgal, és ő is látja bennem ezt a 
transzcendenst. Így látjuk meg egymásban, hogy 
többek vagyunk, mint az elme-test rendszer, hor-
dozunk magunkban valami lélekesszenciát is.

Egy ilyen kapcsolat dinamikusabb, aktívabb, mint 
amikor bárki bármit tehet. Nem egoizmusból sze-
retnék valamit megtenni, hanem azért mert va-
lami szent tűz, nagyobb dolog lelkesít, amit meg 
akarok valósítani a világban. Tehát ezt a folya-
matot egy befelé figyeléssel kell indítani, utá-
na meg kifelé, a környezetemre, úgy, hogy már 
megvan az a belső mag, ami alapján cselek-
szünk. 

kezelni az esetleges kudarcokat. Egy kis csoport-
ban hamar kiderül, hogy ki miben ügyes, leosz-
tódnak a szerepek. Ezért jó például olyan em-
bernek is néha vezetői feladatot, vagy bármilyen 
projektet adni, aki nem ezt a szerepet szokta be-
tölteni, hogy megtapasztalhassa a képességeit, 
tudjon fejlődni. Van a csoportomban olyan férfi, 
aki például sosem kapja el a beszélgető labdát, 
ha dobjuk neki. Ha sokszor mondják gyerekko-
rodban, hogy te béna vagy, akkor elkönyveled, 
hogy tényleg nem tudod elkapni a labdát és már 
meg se próbálod. Egy érzékeny vezetőnek erre is 
kell figyelnie.

A tinédzserek nevelése komoly kérdéseket vet 
fel; egyáltalán, hogy lehet ebben a világban jól ti-
nédzsernek lenni? Ha kulcsszavakban kéne ösz-
szefoglalnom, hogy mi kell a fiúknak, akkor a ki-
hívást, a közösségen belüli élmény megtapaszta-
lását mondanám. Kimenni minél többet a termé-
szetbe, olyan feladatokat adni, amik kizökkentik 
a szokásos helyzetéből. Fontos, hogy ezek a fel-
adatok gyakorlati értelműek legyenek, gondolko-
dással és ügyességgel megoldhatóak. 
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pü
Mint mindig, itt is volt számos dolog, ami-
kor pénzügyi tennivalók elkerülhetetlenné vál-
tak. Gördülékennyé tette a feladatot, hogy az 
NNT2013 pénz-
ügyi vezető-
je az MCsSz 
pénzügyese 
volt, így sok-
sok egyezte-
tésre nem volt 
szükség. Pon-
tosan látta mi-
kor, hol és mi 
történik, mikor, 
hol van forrás 
és a kifizetés.

A forrás rendelkezésre bocsátásán túl számos 
más problémával kellett szembenéznie a pü-nek, 
ezek nagy része a mi fegyelmezetlenségünkből 
fakadtak. A befizetések, az azonosítások, a ter-
vezett költségek és a valóság mind-mind folya-
matos tennivalókat, és sokszor felesleges körö-
ket jelentettek számukra. Mindez azt is magával 

hozza, hogy a civil szférára jellemző, átláthatat-
lan és kusza, bizalmi alapon működő gazdasági 
működéseket alaposan újra kell gondolni, és ren-
dezni a magunk biztonsága érdekében.

teszt
Az NNT2013 tervezésekor kita-
lált csoporttal az volt a célunk, 
hogy mindent lássanak „kül-
ső szemek” mielőtt nyilvános-
ságra kerülne. Ez a munka ele-
inte eléggé eseménytelen volt, 
így hamar bele is untak a cso-
port tag jai. Fontos szemponto-
kat hoztak, amikor volt munká-
juk, de látnunk kell, hogy a mun-
ka dandárja számukra akkor 
áll elő, amikor valóságosan ké-

szülnek „termékek”, amelyekkel van tennivalójuk 
és lehetőségük arra, hogy ezeket valós meg je-
lenésükben láthassák és tesztelhessék. A jövő-
ben mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ilyen 
munkacsoporttal álljon fel egy-egy nagy feladat 
ellátásakor, és építsen a meglátásaikra. Nagy-
szerű tanácsadók! 

eü
4200 résztvevővel miként oldjuk meg mind-
azt, ami felmerülhet, amire gondolunk, és ami-
re nem? A távolságok, a táborhely, a létszám, a 
programok, az egyéni igények és a megszoká-
sok… és mind-
az, ami ezzel 
jár, igen ke-
mény kihí-
vásokat hor-
doz magában. 
Ezek alapján 
nem csak a 
cserkészek ál-
tal elsajátított 
egészségügyi 
tudásra volt 
szükség, ha-
nem komoly 
orvosi tudás-
ra, megfele-
lő felszerelés-
re, erre a lét-
számra érvényes gyógyszer és kötszer meny-
nyiségre, valamint olyan eszközökre, amelyek a 
legsúlyosabb esetekben nélkülözhetetlenek.

Világosan láttuk, hogy az egyes altáborok, raj-
táborok felszereléseiben sem nélkülözhető-
ek az eü felszerelések és a szaktudás sem. 

tapasztalat
írta: Solymosi Balázs cst. (205.)

nnt után
NNT után sorozat legújabb állomása! 

Folytatjuk tapasztalataink megosztásást, 

hogy okuljunk a kövekező száz évre. 

Ebben a hónapban terítéken a pénzügy 

az egészségügy és a Teszt csoport!

EÜ, PÜ, Teszt 
Számomra furcsa volt néhány általánosan ta-
pasztalható jelenség, melyekkel a jövőben foglal-
kozni kell:

• a legkisebb dologhoz is orvost akarunk hívni;
• a saját tudásunkban való jártasság és bizton-

ság nem elvárható ma;
• a programokon sokféle dolog megtörténhet, 

amitől előre aggódunk, de nem következik be;
• sok olyan eset volt, ami inkább arra vezethe-

tő vissza, hogy a résztvevők lelki alapon bete-
gedtek meg;

• az alapvető higiénia sehol nem mellőzhető, és 
ez nevelési kérdés

Az eü-s munka-
csoport számos 
cserkészt talált, 
akik az egész-
ségügyben dol-
goznak, és öröm-
mel vállaltak fel-
adatokat. Jó volt 
látni, hogy menyi-
en voltak lelkesek, 
és vállalták – akár 
csak egy-egy 
napra – a tábori 
szolgálatot.

A felvetett jelen-
ségekre keressük 

a megoldásokat. Jelenleg azt látjuk, hogy szük-
ség lenne olyan alkalmakra, amikor a tudásunkat 
felújítjuk, készségeinkben megerősödünk. A ve-
zetőinknek feladata, hogy a maguk részéről fel-
készítsék – és ne megrémítsék – a cserkészei-
ket. Az eü-s képzésekben tanultakat a minden-
napi gyakorlatban is alkalmazhatóvá kell tenni.

18 19 vezetők lapjavezetők lapja  



Egészséges versengés vagy agresz-

szió? Te vajon észreveszed, hogy hol 

a határ? Ismerős a következő forgató-

könyv?

z őrsgyűlésen kimen-
tek a srácokkal ját-
szani, de a játék már 

megint horzsolásokkal és köny-
nyekkel végződött, te ideges le-
szel, lefújod a játékot, és indul-
tok vissza a csapatotthonba. 
Aztán amíg meg nem fakulnak 
a horzsolások és az emlékek, 
nem mentek ki játszani, inkább a 
csapatotthonban ültök és (bünte-
tésképp) lekötöd őket valami ben-
ti feladattal, remélve, hogy megta-
nulják a leckét. 

De biztos, hogy ez a leg jobb stratégia? James 
Larson, a Winston University professzora és az 
iskolai erőszak témakör szakértője szerint egyál-
talán nem. Amellett érvel, hogy a fiúk csak akkor 
tanulják meg saját agressziójuknak a határát, ha 
van lehetőségük felfedezni ezeket a limiteket, eh-
hez pedig sajnos szükség van egy két esésre és 
horzsolásra.

Általában a fiúk ezeknek a hatá-
roknak a megismerést úgy kezdik, 
hogy az apjukkal vagy a báty juk-
kal birkóznak. Aztán a tanulási fo-
lyamat a játszótéren, majd az is-
kolaudvaron folytatódik, különböző 
küzdős játékokkal. A legtöbb eset-
ben az agresszió normális keretek 
között marad, de mindig van olyan 
fiú, aki elveszíti az önkontrollt és 
átlépi a határt, aminek általában 
sérülés lesz a vége.

a

útmutató
írta: Zöllner Anna

harcosok klubja
agresszió szabályokkal
Az őrsvezető nagy segítséget tud nyújtani a fi-
úknak, hogy megismerjék saját határaikat. Per-
sze nem úgy, hogy semmi-sem-számít hangula-
tot teremt, hanem megszívlelve Larson tanácsát, 
az agressziót szabályokkal tartja határok között. 

Jó példa erre a foci vagy valami-
lyen hadijáték. Ha agresszívan sze-
rezhetnek előnyt, akkor nem tartot-
ták be a szabályokat. Ha betartják 
a szabályokat, akkor korlátozniuk 
kell a vágyaikat. A játék csak így 
működhet. 

Más szóval, ennek a kontrollnak 
belülről, a fiúkból kell érkeznie és 
nem a vezetőből. Nekik kell meg-
tapasztalniuk.  Ha valaki túl mesz-
szire ment, és rákiabálsz, hogy 
- Állj!, azzal lehet, hogy megöltél 
egy remek pillanatot, amiből tanul-

hatott volna. Ne azt kérdezd, hogy 
mi folyik itt, hanem, hogy miért tette. Mi lett volna 
a jobb döntés ebben a helyzetben? 

Hasonlóképp, nem fognak fejlődni, ha egy kao-
tikus őrsgyűlés közepette ordibálsz velük, hogy 
hagy ják abba, amit csinálnak. Inkább kérdezd 
ezt tőlük: srácok, szerintetek most milyen szabá-
lyokat szegtetek meg? 

A kérdés mindig 
sokkal értékesebb 
lesz, főleg amíg 
kiskamaszokról be-
szélünk, ha a fiúk 
maguknak alkothat-
ták meg ezeket a 
szabályokat. Minél 
fiatalabbak, annál 
inkább fontos nekik, 
hogy részesei le-
gyenek ennek. 

túl sokszor, túl messzire megy
Bármennyire is igyekszel, előfordulhat, hogy lesz 
olyan fiú, aki képtelen mit kezdeni az indulataival, 
nem tudja őket kordá-
ban tartani. Ezekben 
az esetekben nem te-
hetsz mást, beszélni 
kell a szülőkkel. A szü-
lőknek is fontos, hogy 
olyan valaki, akit elis-
mernek, megmondja 
nekik, hogy a fiúknak 
problémája van a düh-
kezeléssel. Szeretné-
tek, hogy a közösség 
tag ja legyen, de meg 
kell tanulnia, hogy ke-
zelje az indulatait. Ne le-
pődj meg, ha a szülők 
azt mondják, hogy a gye-
rekük otthon sosem ag-
resszív, hiszen ott nincs 
együtt másik tíz fiúval. 

példával tanítani
Van még egy dolog, ami a te faladatod, ez pe-
dig nem más, mint a jó példa. Ha idegesek, mit 

akarsz, hogy vezessék le 
a feszültséget? Neked kell 
megmutatni! Már a husza-
dik gyufával sem gyullad 
meg a tűz? Mit teszel ilyen-
kor? Ordibálva elhajítod a 
gyufásdobozt, vagy inkább 
elkezdesz hangoson gon-
dolkodni? Próbáld meg ki-
mondani a gondolataidat: 
srácok, nagyon mérges 
vagyok, hogy nem gyul-
lad meg a tűz, azt hiszem, 
teszek egy kört, és ve-
szek három nagy levegőt, 
aztán újra nekifutunk! Ha 
azt akarod, hogy a sráca-
id több önkontrollt tanul-
janak, te magad modelláld 
nekik azt! 
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parázs akkor jó a roston sütéshez, ha 
már nem lángol, nem füstöl. Ha mégis túl 
heves lenne, akkor kevés hamuval le-

fojthatjuk. Ez arra is jó, hogy hosszabb ideig ad-
jon egyenletes hőt. Ha nem felizzított faszénpa-
razsat, vagy száraz gallyakat használunk, akkor 
nagyon figyelni kell arra, mi kerül a tűzre: például 
a festett deszkák, vagy a száraz falevelek iszo-
nyatos ízeket és szagokat adhatnak az ételnek!  
Az esetlegesen lecsöpögő zsiradéktól fellángoló 
faszenet spricceljük meg kevés vízzel, így azon-
nal elalszik, nem égeti meg a húst. 

Tipp: Spricceléshez kiváló eszköz egy több pon-
ton megszúrt ásványvizes palack.

A hússzeletek legyenek egyenletes vastagságú-
ak, hogy egyformán át tudjon sülni minden ré-
szük. Az esetleges inakat és nagyobb zsírereket 
legalább 4-5 centinként vág juk át, különben ösz-
szerántanák a húst. Alapvetően kerüljük a zsíros 

házi  
hamburger
Hozzávalók (12 darabhoz):
• 1 kg darált hús (lehetőleg marhahús 
vesefaggyúval),

• 1 fej aprított vöröshagyma megdinsz-
telve

• 3-4 gerezd fokhagyma aprítva
• 1 kis csokor friss petrezselyem
• só, bors
• őrölt koriander, őrölt kömény
• kevés chili és majoranna
• 1 tojás
• apróra kockázott kenyérszalonna, ha 
túl száraz lenne a darált hús 

A hozzávalókat összegyúrjuk, a felvert 
tojást a végén adjuk bele. Egy éjsza-
kára a hűtőbe rakjuk, ezért ezt a fo-
gást a tábor első napjára időzíthetjük. 
Lapos húspogácsákat formálunk be-
lőle, átmérője egy cserkész-tagkártya, 
vagyis 8 cm. Mindkét oldalát 5-5 percig 
sütjük. Ha erősen izzik a faszén, eny-
nyi idő elég lesz. Salátával, paradicsom-
mal, hagymakarikával és vékony szelet 
sajttal tesszük a zsemlébe. Ízlés szerint 
mustárral, majonézzel vagy ketchuppal 
faljuk fel.

recept

mézes  
csirkeszárny
Hozzávalók (3-4 főre):

• 20 csirkeszárny

• 1 dl olívaolaj

• 2 ek. méz

• 2 ek. citromlé

• 1 ek. mustár, só, bors

A páchoz jól összekeverjük az olíva-

olajat, a mézet, a citromlevet és a mus-

tárt. A szárnyakat sózzuk, borsozzuk 

és beletesszük a pácba. Két óra múlva 

lecsöpögtetjük, és ropogósra sütjük. Ha 

fűszeresebben szeretjük, akkor a pác-

olajba tehetünk fokhagymát, apróra vá-

gott chilit, ketchupot.

recept

fóliás-fűszeres 
csirkecomb
Hozzávalók (6-8 főre):
• 4 szelet bacon szalonna
• 4 db csirkecomb
• 1 dl olívaolaj
• 1 csokor petrezselyemlevél
• 1 csokor snidling
• 1 csokor kaporlevél
• 3 gerezd fokhagyma, ízlés szerint
• só, bors, ízlés szerint

A csirkét pároljuk elő fóliában a grillrácson. Előtte vág juk fel a petrezselymet, a snidlin-get, és a kaporlevelet. A fokhagymát zúz-zuk össze olaj jal, sóval, borssal, majd adjuk hozzá a fűszereket. A megtisztított csirke-combokat felezzük az ízületnél, megkenjük az olajos fűszerkeverékkel. Fóliadarabokat vágunk, minden darabra fektetünk egy sze-let bacon szalonnát, erre teszünk egy-egy fél csirkecombot, és a fóliát összezárjuk. Húsz percig sütjük, majd a fóliát kinyitjuk, és a csir-két ropogósra pirítjuk.

recept

mustáros-zöld-

fűszeres pác
3-4 adag, sertés-, marha- vagy bárány-

húshoz:

• 1 dl (olíva)olaj

• 2 evőkanál balzsamecet

• 2 teáskanál cukor

• 2-3 teáskanál mustár

• 1 teáskanál törött bors

• 1 evőkanál finomra vágott kerti zöld-

fűszer vegyesen (pl. rozmaring, ka-

kukkfű, snidling, oregano, majoran-

na, stb.), 

• vagy 2 teáskanál provence-i fűszer-

keverék

Te mit raknál a tűz fölé, ha az erdőben 

grillezni támadna kedved? Volt, aki egy 

„eltévedt” bevásárló kocsit tolt a parázs 

fölé, vagy otthonról vitte el a sütőből a 

rácsot…

gasztrovás

sütés roston
írta: Nagy Emese

a

húsokat. A sütővasat érdemes előre leolajozni, 
hogy kevésbé tapadjon hozzá a pecsenye. Ha a 
parázs fölé nyársakat is tennél, a nyársat is ér-
demes beolajozni, zsírozni. A parázs-rács távol-
ságát, ami meghatározza a sütés hőmérsékletét, 
ki kell kísérletezni. Célszerű először próbasütést 
végezni. A roston készülő húsokat nem szurkál-
juk, különben elfolynak a finom nedvei. Ehelyett 
nyomkodással, vagy a színük alapján állapítjuk 
meg a szükséges sütési időt. Akkor jó az állaga, 
ha enyhén ruganyos marad a szelet.

Miért sütjük elő a húsokat?
Ha lezárjuk a hús pórusait, kevésbé szárad ki a 
szelet, és megőrzi ízeit. Ezért a szeletek sütésé-
nél először az egyik oldalt fordítjuk a parázs felé, 
amíg az a hőtől kifehéredik, majd a másik olda-
lával is ugyanezt tesszük. A védőréteg kialaku-
lását lassítja, ha a hús felülete vizes, ezért a pá-
colás nyomait a sütés előtt érdemes letörölni. Lé-
tezik olyan felfogás is, miszerint a grillben, illetve 
a roston sült húsokat mindig csak utólag sózzuk. 
Ez is azért célszerű, mert a só vizet von el, ami 
szintén kiszáradáshoz vezethet. Előzetesen pá-
colunk, illetve közvetlenül a sütés előtt és alatt is 
használhatunk natúr vagy fűszeres olajat a sze-
letek kenegetésére. 
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te is egy vagy közülük?

hasonlóság

evesen vannak, de biztosan ismeredő-
ket. Ott vannak minden táborban, min-
den túrán, minden programon. Sokszor 

nem is veszed észre őket, de biztos lehetsz a 
jelenlétükben. Onnan tudod, hogy mögötted áll-
nak, hogy működik minden. Csak úgy. Mert ha 
nem lennének, összeomlana a cserkészetünk. 
Megtalálhatóak mindenütt, minden csapatban, 
VK-ban, minden nagy programon vannak felál-
dozhatók.

Ők azok, akik elsőnek érkeznek, de utolsónak 
távoznak. Mindenki szereti őket, szívesen hív-
ják őket, bármiről van szó. Mindig rájuk hárul 
a munka java. Ők azok, akik nem tudnak ne-
met mondani. Ők azok, akik akkor is maradnak, 
amikor mindenki más már hazament. Ők pakol-
nak el a tábor végén, még azt is, amit nem ne-
kik kellene. Ők adják az őrsöknek azt a nyu-
galmat, ami miatt ott merik hagyni a cuccaikat 
és szemetük jó részét, hiszen tudják, van, aki 

elpakolja helyettük. Ők pakolják a csapatraktá-
rat éjfélkor, ők takarítanak hétvégén, ők mos-
sák le a ponyvákat tavasszal, ők pakolják fel a 
bűzlő szemetet öt nappal az NNT zárása után, 
ők ugranak be utolsó pillanatban képzést tar-
tani. 

A Feládozhatók csapatába kevesen kerülhetnek 
be. Kevesen érik meg ezt a kort a cserkészet-
ben. Ide csak a legerősebbek és a legszeren-
csésebbek kerülhetnek be. A legtöbben kihulla-
nak, mire közéjük kerülhetnének. Ők azok, akik-
nek mindig ajánlanak egy nyugis kis programot, 
ahol kevés meló lesz. De a lelkük mélyén tudják, 
hogy úgyis ugyanaz lesz, mint mindig: kevés al-
vás, sok munka, kríziskezelés, meghalás. Ők 
azok, akik minden program végén megfogad-
ják, hogy soha többet. Aztán mégis. Biztosan 
Te is ismered őket! Talán épp Te is Feláldozható 
vagy. Ha a cikket olvasva végig bólogattál, ak-
kor biztosan. 

k

a feláldozhatók
képzettek.
tapasztaltak.
összetartók.
lojálisak a csapatukhoz.
ők a legjobbak.
ők a feláldozhatók.

írta: Csaszi, a láma
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nyárbúcsúztató / évnyitó
Augusztus végén, szeptember elején tartják azo-
kat a zenés mulatságokat, amelyekkel lezárjuk a 
pihenés hónapjait és „hivatalosan” is elkezdődik az 
ősz, a tanév és a cserkészév is. Egyes települése-
ken zenés-táncos mulatságot tartanak, de vannak 
csapataink, akik piknikkel, tábortűzzel, szülőknek is 
szóló programokkal ünneplik az évkezdést. 

szüret
Az ősz a betakarítás ideje, melynek folyamatát 
a szőlőszüret zárja. Ehhez kapcsolódva rendsze-
resen szerveznek szüreti bálokat, felvonulásokat 
és mulatságokat.

A Romániai Magyar Cserkészszövet-
ség októberben tartja hagyományos 
dalversenyét és országos szüreti bálját.
https://www.facebook.com/

events/329421510536330/

A Kárpátaljai Magyar Cserkész-
szövetség Regös Szakága is szer-
vez hagyományőrző szüreti napot 
felvonulással, táncházzal.
http://cserkesz.com.ua/szureti-bal-2013

tapasztalat
írta: Kovács Vanda, Rudan János cst. (25.)

több szem többet lát

Országszerte számos jó példát találunk 

több csapat összefogásával megszer-

vezett újszerű, vagy épp már megszo-

kott cserkészprogramokra. Következő 

összeállításunkban ezekből gyűjtöttünk 

össze egy csokornyit. (A példák nem 

feltétlenül ma is működő programok, így 

a csatolt linkek is gyakran korábbiak, 

ezeket pusztán eligazításként közöljük.)

neves napok

A VI. Cserkészkerületben Dunaföldváron sem 
maradhat el a keretmesés szüreti 
bál, melyet a 105. sz. IV. Béla cser-
készcsapat szervez.
http://duol.hu/hirek/koz-
el-300-cserkesz-a-dunafoldva-
ri-csapat-szureti-baljan-1568881

Az I. Cserkészkerületben a 831. 
sz Szent Kristóf Cserkészcsa-
pat is minden évben megrende-
zi a Must-murit az elmaradhatatlan 
musttal és kürtőskaláccsal. 

http://831.hu/wp/tag/must-muri/

október 23. 
Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlé-
künnepén szervezett já-
tékokkal, vetélkedőkkel 
emlékeznek a csapatok a 
harcokban elesett hősökre. 

Az I. Cserkészkerületben a 25. 
Szent Imre Cserkészcsapat Buda-
pest forradalmi helyszínein szerve-
zett játékot a kószáknak: 
http://25.cserkesz.hu/?page_id=865

A IV. Cserkészkerületben a 126. Szent Imre Cser-
készcsapat számháborút szervezett: 
http://www.cserkesz.hu/hir/be-
szamolo/szamhaboru-forrada-
lom-tiszteletere

mikulás
A VIII. Cserkész-
kerületben a 196. 
sz. Damjanich 
János Cserkész-
csapat szervezé-
sében évről évre 
megrendezik a 
Szolnoki Mikulás 

Csatát, ahol egy városi számhábo-
rúban kell kiszabadítani szegény el-
rabolt Mikulást. 
http://cserkesz.hu/program/szolno-
ki-mikulas-csata

A X. Cserkészkerületben is akad jó 
példa Mikulás napjára.
http://www.xcserkesz.hu/ar-
chiv/2009_narancs_altabor_advent

Az I. Cserkészkerületben a budakeszi cserké-
szek mikuláscsomagokat készítet-
tek és juttattak el a rászorulóknak: 
https://www.facebook.com/
groups/116935901702999/perma-
link/664042773658973/

advent
A Kárpátaljai Magyar Cserkészszö-
vetség regös szakága mézeska-
lácssütéssel és kézműves progra-
mokkal ünnepelte advent várako-
zását.
http://karpatalja.ma/karpatalja/koze-
let/23967-cserkeszek-adventi-kezmuveskedese

A Romániai Magyar Cserkészszö-
vetség csapatai kifejezetten a kó-
sza korosztálynak terveztek vetél-
kedős, ünnepváró alkalmat.

http://szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/96517/
adventvaro-%E2%80%93-cserkesz-modra

városmajori regösnap
Az I. Cserkészkerületben az ad-
venti időszak hagyományos nagy 
programja a Várreg, melyen kor-
osztályos programokkal várják az 
érdeklődő nem csak cserkészeket.
http://mu.cserkesz.hu/elsoker/2011/11/01/xvi-var-
reg/

karácsony
A karácsonyhoz kötődő népszokások közül ma 
is gyakorta elevenítjük fel a Betlehemezés ha-
gyományát, melyet számos csapatunk más-más 
formában szervez.

A II. Cserkészkerületben, a Kó-
sza7próbában is szerepet kap a 
Betlehemezés:
http://2ker.cserkesz.hu/index.
php?option=com_content&task=-

view&id=286&Itemid=88

A kará-
csony ün-
nepe nagy-
szerű alka-
lom arra is, 
hogy örömet 
szerezzünk 
azoknak, 
akik betegen 

vagy magányosan töltik az ünne-
peket. Az 1909. Prohászka Ottokár 
Cserkészcsapat kószái egy kórház-
ba látogattak el, hogy a betegekkel 
együtt énekelve ünnepeljenek. 

https://www.facebook.com/groups/1169359 
01702999/permalink/651776764885574/ 
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magyar rovásírás 
https://play.google.com/store/apps/details?id=-
com.pali.rovasiras

Hasznos segítség lehet azoknak, 
akik szeretnék megtanulni a ro-
vásírást, de elkerülnék a sokáig tar-
tó ellenőrzést. Az alkalmazás há-
rom fő részből áll. Van, egy ABC, 

ahol minden karakter alatt ott van a latin be-
tűs megfelelője. A második rész a „fordító”, ahol 

begépelhetjük az általunk kívánt szöveget, majd 
egy gombnyomás és kész a rovásírásos meg-
felelője. Külön kiemelném, hogy a program tartal-
maz egy rovásírásos billentyűzetet is, így visz-
szafele is lehet fordítani. A harmadik rész egy 
gyakorló funkció: a gép által megadott szavakat 
kell leírni rovással, az alkalmazás pedig kiértéke-
li az eredményünket. A rovásírásról és magáról 
a programról is sok hasznos információt találunk 
az alkalmazás ’segítség’ menüjében. És van még 
egy nagyon jópofa lehetőség is: a programot a 
böngészőben is használhatjuk. Ha kijelölünk egy 
szót, a megosztás gombra nyomva a szokásos 
gombok mellett a rovás fordítást is választhat-
juk, így rögtön megkapjuk rovásírással, nem kell 
külön begépelni. Illetve így hosszabb szöveget is 
gyorsan lefordíthatunk. 

telvira
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.vasga.telvira
Ez az elvira.hu telefonos alkalma-
zása, segítségével gyorsan lehet 
vonatjáratokat ke-
resni. A program 
használatához inter-
net kapcsolatra van 
szükség, de ameny-
nyiben valamelyik 
vonalat kedvenc-
nek jelöljük, akkor 
azt később offline 
is megtekinthetjük. 
A keresésnél sok 
szűrőt beállítha-
tunk, így szűkítve 
a találatokat. Az 
app a késéseket 
is jelzi, valamint 
riasztást is beál-
líthatunk, hogy 
mikor kell elin-
dulni, nehogy le-
késsük a vonatot. Jelenleg bétaverzióban műkö-
dik a jegyvásárlás, de ha minden jól megy, akkor 
a közeljövőben már az alkalmazással vehetünk 
jegyet a kinézett járatra.

tárhely lehetőség csapatoknak
További információ: http://cserkesz.hu/cser-
keszek/hasznos/tarhely 
Nagy segítség lehet egy csapatnak, ha rendelke-

zik saját weboldallal. Ám egy site 
üzemeltetéséhez tárhelyre is szük-
ség van. Ebben a szövetség is tud 
segíteni! Két lehetőség áll rendel-
kezésre. Az egyik a mu.cserkesz.

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

hu. Ez egy ingyenes, 50 MB tárhe-
lyet biztosító felület, ami wordpress 
motorral rendelkezik, így olyanok is 
könnyen létrehozhatnak egy hon-
lapot, akik nem értenek a weblap 
szerkesztéshez. A másik az 1Gb-
os tárhely. Ennek előnye, hogy a 
nagyobb hely miatt akár képe-
ket is fel lehet tölteni. Viszont 
amennyiben itt is valamilyen tar-
talomkezelő rendszert szeret-
nénk használni, úgy azt nekünk 
kell telepíteni. Ennek a tárhelynek 
az ára jelenleg 3000 Ft/év. 

scouts
https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.scout.android
Ez egy WOSM alkalmazás, és 
sajnos magyar nyelven nem 
elérhető. Összességében 
egy hírportál, amin leginkább 

nemzetközi cser-
készesemények 
beszámolói, in-
formációi jelennek 
meg. Része egy 
könyvtár is, ahol 
hosszabb szöve-
geket lehet letölteni. 
A korábbi esemé-
nyekről fényképeket 
és videókat is meg-
tekinthetünk, sőt, a 
maps (térképek) me-
nüpontot kiválasztva 
a google maps segít-
ségével megmutat-
ja, hogy 
hol került 
megren-

dezésre a 
kiszemelt 
program. 

alkalmazások

 vezetőknek 5.
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eddig remek teljesítmény-
nyel húzza a holland vá-
logatottat.

A cikk írásának időpont-
jában a negyeddöntő-
be jutott Brazília és Ko-
lumbia, Hollandia és Cos-
ta Rica, Franciaország és 
Németország, valamint 
Argentína és Belgium. 
Az összes csoportelső 
győzött a nyolcaddön-
tőkben. Az eddigi tren-
dek dél-amerikai győzel-
met jósolnak: a 19 világ-
rangadó közül tízet eu-
rópaiak nyertek, kilencet 
dél-amerikaiak, de idegen kontinensen csak Bra-
zíliának (1958, Svédország) és Spanyolországnak 
(2010, Dél-afrikai Köztársaság) sikerült a VB-baj-
noki címet begyűjteni.

A futball-vb taktikai szempontból is számos ér-
dekességgel szolgál, ebből a szempontból most 
Hollandiát emelem ki. Louis van Gaal remekül vá-
lasztotta meg a keret adottságainak megfelelő 
formációt. Nem ragaszkodott az utóbbi években 
népszerű 4-2-3-1-hez, hanem az eddig elavult-
nak tartott 3-5-2 alapfelálláshoz tért vissza, és 
megerősítette a középen sebezhető védelmet, 

ugyanakkor a szárnyvédők besegítenek a táma-
dásokban. Ennek köszönhetően a hollandoknak a 
hagyományos offenzív játékukról sem kellett le-
mondaniuk, akik képesek 4-3-3-as taktikát is al-
kalmazni, ha erre van szükség.

és a magyarok?
Válogattunk VB-szereplése kapcsán általában 
az 1954-es berni döntő kerül elő vagy a ’86-os, 
mexikói 6-0-ás megsemmisülés a szovjetek el-
len. Utóbbi egyben az utolsó magyar vb-részvé-
tel mindmáig, talán ezért is került be ez a meccs 
ilyen mértékben a köztudatba. Azonban a többi 
vb-szereplést is érdemes feleleveníteni: 1930-ban 
az első világbajnokságra – sok európai nemzet-
hez hasonlóan – mi sem utaztunk el Uruguayba, 
hasonlóképp az 1950-es VB-re sem. A csoport-
kört 1958-ban, ’78-ban, ’82-ben és ’86-ban értük 
el, és ragadtunk bent. Amikor összejött a tovább-
jutás, a magyar válogatott a negyeddöntőig jutott: 
1934-ben, 1962-ben és 1966-ban. Ez utóbbi külö-
nösen emlékezetes volt, hiszen a VB-címvédő 
brazilokat sikerült 3-1-re megverni, többek között 
Bene Ferenc szóló góljával és Farkas János bom-
bájával.

Idén már magyar bíró sincs (emlékezhetünk Puhl 
Sándor és 2010-ből Kassai Viktor szereplésére) 
de számunkra mégis tartogat különlegességet a 
világbajnokság: az MTV-n futó VB-műsor egyik 
házigazdája cserkésztestvérünk, Mohay Bence!

Források, olvasnivalók: nst.postr.hu • spielverlage-
rung.de • Jonathan Wilson: Inverting the pyramid 
(magyarul: Futballforradalmak, Akadémiai Kiadó, 
2014) • zonalmarking.net 

VB-láz valamilyen úton-módon min-
denkit elért: akár aközé a három milli-
árd ember közé tartozol, aki legalább né-

hány percet elkapott a tévés közvetítések során 
a nagy eseményből, akár a másik három milliárd 
közé, akik nem értik, mit lehet szeretni egy olyan 
sportban, ahol még a kezedet sem használhatod. 
A következő összeállításban mindenki számá-
ra próbáltunk valamilyen érdekességet becsem-
pészni. Labdarúgó világbajnokság, nem csak a 
foci szemszögéből.

miért éppen brazília?
Az olimpiákhoz vagy ép-
pen a dzsemborikhoz ha-
sonlóan a labdarúgó világ-
bajnokság helyszínei is a 
kontinensek között rotá-
lódnak. 1994-ben az USA, 
1998-ban Franciaország, 
2002-ben Japán és Dél-Ko-
rea, 2006-ban Németország, 
2010-ben a Dél-afrikai Köz-
társaság voltak a házigazdák.  
Amikor a brazilok jelezték in-
dulási szándékukat, a többi la-
tin-amerikai állam visszatán-
colt: a brazilokkal senki nem 
akart versenyre kelni a rende-
zésért.

Brazília 200 millió lakosával és 
8,5 millió négyzetkilométer területével a világ 5. 
legnagyobb és egyben 5. legnépesebb állama. A 
megtermelt GDP tekintetében a 10., azonban egy 
főre levetítve csak a 65. az országok rangsorá-
ban. Nem csoda, hogy az ugrásszerű fejlődés el-
lenére tüntetések és széleskörű elégedetlenség 
árnyékolta be a 2014-es VB, illetve a 2016-os riói 
olimpia pályázatát és előkészítési munkálatait. 

Brazília 1950 után a második világbajnokságot 
rendezheti. Az elsőhöz egyébként nem kötődnek 
különösebben jó emlékek – a válogatott 1:0-ás 
vezetésről bukta el a döntőt Uruguay ellenében, 
a Maracanában, a brazilok futball-szentélyében, 
több mint 100 ezer hazai szurkoló előtt. Az or-
szág nemigen visel hadat, így nem csoda, hogy 
azóta is nemzeti tragédiaként tekintenek erre az 
eseményre.

brazília csillagai
A brazil foci nem szűköl-
ködik legendákban: Pelé 
és Mané Garrincha a fut-
balltörténelem leg jobb-
jai közt vannak számon 
tartva, a Zico és Sócrates 
fémjelezte válogatottat 
sokak a valaha volt leg-
jobb brazil tizenegynek 
tartják, annak ellenére, 
hogy vb-t nem sikerült 
nyerniük. A közelmúlt-
ból Romário, Rivaldo, 
Ronaldo és Ronaldinho 
folytatják a sort, nem 
beszélve Kakáról, és a 
rengeteg klasszisról.

A legnagyobb érdeklő-
dés a hazaiak kedven-

cét, Neymar-t övezi, szá-
momra mégis James Rodriguez a vb játékosa. A 
22 éves kolumbiai támadó ugyan már több éve 
Európában játszik, de a VB hozta meg az iga-
zi áttörést számára: Kolumbia leg jobbja, a Tig-
ris, Radamel Falcao hiánya alig érződik, nem utol-
só sorban Rodriguez-nek köszönhetően. Egy már 
befutott sztár, Arjen Robben teljesítménye is fi-
gyelemre méltó, a 2010-es döntő negatív hőse, 

aranylábú férfiak
foci VB 2014

szertár
írta: Zsidi Kristóf, csst, 320.

a

A magyar csapat a „berni csoda” 
előtt. Csoda volt, hogy kikaptunk…
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100 év vagány
Történelmi pillanathoz érkezett a Magyar Cser-
készszövetség. 2013 decemberében az MTVA 
produkciójában a Duna TV nagyszabású, négyré-
szes sorozatot készített a magyar cserkészmoz-
galom múltjáról, jelenéről és jövőjé-
ről. Ez a film májustól nyilvánosan, 
bárki számára elérhető az interne-
ten. http://cserkesz.hu/hir/szovet-
seg/legy-resen-100-ev-vagany

A videó felhasználható toborzás-
hoz, vagy bármilyen más módon. A 
letölthető iso fájlt, melyből DVD írha-
tó, az alábbi linken találjátok: http://
www3.cserkesz.hu/letolt/mcssz_
szaz_ev_vagany.iso

FIGYELEM! A videó letölthető, vetíthető közönség 
előtt, de kereskedelmi forgalomba nem hozható.

sms szolgáltatás a csapatoknak
Júniustól egy újabb kommunikációs eszköz áll ren-
delkezésre ahhoz, hogy az aktuális hírekről, a fon-
tos eseményekről tájékoztatást adhassunk a tag-
ságnak. Beindítjuk az SMS-küldő szolgáltatást a 
kerületi vezetők és csapatparancsnokok számára. 
Ez csak akkor lehetséges, ha a fogadó ehhez hoz-
zájárul, így örömmel vesszük, ha meglátásaitokat 
megosztjátok velünk.

Miért jó az SMS-küldő rendszer?
Gyorsabban jutnak el az aktualitások a mozga-
lom vezetőihez - ezzel is támogatva a csapat-
munkát! Hatékony az információáramlás, hiszen 
azonnal láthatjátok az adott hírt a telefonotokon!

Hogyan működik?
Egy hónapban legalább egy, maximum két rö-
vid szöveges üzenet küldésére van lehetősége 

a Szövetségnek, amit szeretnénk a mozgalom 
szolgálatába állítani. Az sms-ek a Szövetség te-
lefonszámairól érkeznek a részetekre, az üzenet 
végén JM! MCSSZ aláírással. Az ily módon ka-
pott üzenetekre kérjük, ne válaszoljatok, hiszen a 
küldő számhoz tartozó telefonok üzemben van-
nak munkaidőben! A válasz üzenetek helyett in-
dokolt esetekben az adott témáért felelős mun-
katársakkal vehetitek fel a kapcsolatot a honla-
punkon található e-mail címen, vagy telefonszá-
mon, ami független az sms-t küldő rendszertől.

Fontos, hogy a szolgáltatás az ECSET rendszer-
ben rögzített adatok alapján működik, tehát az 
kapja meg az sms-ben kiküldött híreket, akinek 
helyesen szerepel a tagnyilvántartásban az el-
érhetősége. Éppen ezért arra kérünk minden 
csapatparancsnokot, és kerületi vezetőt, hogy 
amennyiben szeretne gyorsan értesülni az aktu-
alitásokról, ellenőrizze ECSET adatait és egyúttal 
töltse fel, vagy frissítse mobilszámát.A jövőben 
is igyekszünk különböző, a mozgalmat támogató 
lehetőségeket adni a kerületek és a csapatok ke-
zébe. Ennek egyik legfontosabb feltétele az ada-
tok megléte és aktualitása.

Bízunk benne, hogy hasznos és hatékony lesz 
mindannyiunk számára az új szolgáltatás! De mi-
előtt bevezetjük, kérjük a hozzájárulásotokat! Rö-
videsen jelentkezünk ennek kereteivel!

ejtőernyős különpróba
Az első hat cserkész résztvevő sikeres ejtő-
ernyős elméleti vizsgát tett a mai napon, vala-
mint a vészhelyzeti vizsgát is 
teljesítették!: Hoffmann Feri cst. 
(118.), Kuthi Edvárd cst. (173.), Mán-
di-Nagy Péter , Gál Tamás Zol-
tán csst. (929.), Hendrik Attila őv. 
(958.), Kádár Cecília csst. (604.)

hírek

az Országos
Elnökség hírei

videópályázat
A Cserkész Fúvószenekar a Magyar Cserkész-
szövetséggel együtt videópályázatot hirdet. Fela-
dat: Készíts videót az új Cserkészinduló felvételét 
felhasználva. Olyan kreatív alkotásokat várunk, 
melyek bemutatják a cserkészet mibenlétét, fel-
keltik az érdeklődést és feltárják a néző előtt a 
cserkészet sokszínűségét. Ehhez fel kell használ-
ni a hivatalos Magyar Cserkészinduló 2014-ben 
készült új stúdiófelvételét.
Nevezés: Bármely magyar cserkész készíthet vi-
deót a pályázatra. Nevezési díj nincs. Akár több 
alkotás is küldhető.
Határidő: A pályázatok beadási határideje 2014. 
augusztus 31. péntek 23:59.
Formai követelmények: a videókat nagy felbon-
tásban, 16:9 vagy 4:3 arányban várjuk. Időtartam: 
min 2:21 max 2:30 perc. Az indulónak teljes egé-
szében el kell benne hangzania, a hanganyag 
nem szerkeszthető, megvágása nem ajánlott. 
Kiterjesztés: avi, mp4, mov
Zenei anyag: A zenei anyagot bármely pályázó-
nak kérésre eljuttatjuk magas minőségű hang-
fájlként. 
https://soundcloud.com/anatidaep-
hobia-scout-band/magyar-cserke-
szindulo-3-vsz
A kész pályaműveket e-mailben 
(csukisz@gmail.com) vagy adathordozón szemé-
lyesen (előzetes megbeszélés alapján) várjuk.
Értékelési szempontok: kreativitás, kivitelezés for-
mája, összhang, képi és hanganyag illeszkedése, 
cserkészértékek bemutatásának és meg jeleníté-
sének formája.
Jogi nyilatkozat: A hanganyag tulajdonosa a Ma-
gyar Cserkészszövetség, bármely más terüle-
ten vagy céllal történő felhasználásához a MCSZ-
SZ engedélye szükséges. A pályázat leadásá-
val a pályázó elfogadja, hogy az általa beküldött 
anyagot mind a Cserkész Fúvószenekar, mind az 
MCSSZ szabadon felhasználhatja a készítő nevé-
nek feltüntetése mellett. A határidőt követően a 
legalább 5 tagú zsűri bírálja majd el a beérkezett 
pályaműveket.
Jutalmazás: a zenekar által felajánlott különbö-
ző díjak. (CD-k, zenei eszközök, stb). Kérdés ese-
tén bátran keressétek a zenekart: csukisz@gmail.
com címen.

gilwell csapat hírei (vk)
Cserkésztiszti vezetőképzés - igényfelmérés
Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cser-
késztiszti vezetőképzést indít a 2014-2015-ös 
esztendőkre az alábbi feltételekkel (az OIB 2008. 
március 29-i ülésén, a határozatképes ülés után 
ismertettek alapján, és annak a jelenlévők általi 
hallgatólagos elfogadásával).

A képesítéshez a feltételek a VkKMISz alapján:
• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsőfokú 

végzettség,
• segédtiszti képesítés,
• 2 év segédtiszti gyakorlat.

A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. 
A találkozási alkalmakon felül is lesznek felada-
tok. A képzési alkalmakat megtaláljátok a szö-
vetségi eseménynaptárban (6. WB CsTVK néven 
jelzett események).

Jelentkezés az igényfelmérésre 2014. július 10-ig 
itt, amennyiben a csapatparancsnokoddal egyez-
tetted, és áldását adta a képzés megkezdésére. 
A képzés nem csapatparancsnokságra készít fel!

Jelentkezéshez szükséges:
• önéletrajz;
• cserkésztáborok és képzések listája;
• jelentkezési lap;
• Velemjáró megírása.

Részvétel (2015. 03. 31-ig):
• lelkigyakorlat saját közösséggel;
• látogatás más kerületnél/szövetségnél
• önismeretet adó, személyesen kísért lelkigya-
korlat végzése.
Írásbeli dolgozatok (2015.03.31-ig teljesíteni mindet, 
alkalmanként legalább egyet):
• Az igényekre adott válaszok a cserkésztörté-
nelemben (dolgozat);
• Kerülettel/országos központtal való kapcsolatod 
értékelése (fogalmazás);
• Csapatlátogatás;
• Kerülettel és a szövetséggel szembeni elvárá-
sok;
• Csapatod helye;
• Az OEség 2010-2014. közötti időszakának 
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hány évesek vagyunk

a kerületekben?

1565 fiú

371 fiú

276 fiú

241 fiú

1393 lány

239 lány

198 lány

271 lány

I. Cserkészkerület

III. Cserkészkerület

II. Cserkészkerület

IV. Cserkészkerület

Forrás: ECSET, 2013. 12. 12.
(aktív cserkészek létszáma)
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sátorszemle

224 fiú

517 fiú

479 fiú

985 fiú

83 fiú

179 lány

507 lány

398 lány

804 lány

71 lány

V. Cserkészkerület

VI. Cserkészkerület

VIII. Cserkészkerület

X. Cserkészkerület

IX. Cserkészkerület
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Jelentkezz te is a magyar csapatba!


