
CserkéSzájjal
Jubileum – 25

Interjú
Edöcsény András

Kocka őrs
Felhők

 Újra együtt 
Eibisberg 1989

XL
IX

. é
vf

.
9.

 s
zá

m

Az újjáalakulás
jubileuma

20141989



Alapítva: 1921. • TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001

Lapzárta: 2014. szeptember 30.

Felelős szerkesztő: Pótor József • Főszerkesztő: Sárközi Gábor • Művészeti vezető: Sáfár László

Nyomdai előkészítés: Váltópont Közösségi Kommunikációs Ügynökség Nonprofit Kft. 
Nyomtatás: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.

Szerzők: Nagy Emese, Pótor József, Kriszbacher Gergő, Solymosi Balázs, Zöllner Anna 
Fotók: Járdány Bence, MCSSZ/archív

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség. • Felelős kiadó: Buday Barnabás, az MCSSZ elnöke

A cikkek lényegét nem érintő változtatás jogát a szerkesztőség magának fenntartja. 
Tilos a VL bármely fotójának az MCSSZ engedélye nélküli újraközlése. Megjelenik havonta.

A szerkesztőség elérhetőségei: 1085 Budapest, Horánszky utca 20. • vl@cserkesz.hu

HU-ISSN 0865-3623 3 Vezetők Lapja 

Képriport
Vezetői konferencia

CserkéSzájjal
Jubileum, újjáalakulás

Tapasztalat
Az NNT után

Interjú
Edöcsény András

Érvek
Csak két napra jönnék…

Visszatekintő
Eibisberg 1989

Gasztrovás
Téli betevők

Lelki
Lelki szövetségben Istennel

Visszatekintő
A sashegyi cserkészet

Kocka őrs
Alkalmazások vezetőknek 8.

Retro
A 80-as évek a király

Szertár
Tábori építmények versenye

Hírek
Az Országos Elnökség hírei

6

22

8

24

14

28

3

12

26

20

3

3

4



  Mindent
a toborzásról!
  Vezetői konferencia, 2014. szeptember 27.
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onnan olvasztották ki 1990-ben, és ezáltal egész kü-
lönleges módon a hagyományaink, elveink, módsze-
reink a lehető legközelebb állnak ahhoz, ahogyan azt 

VL  Hogyan látod, az elmúlt 25 évben milyen ké-
pet alakított ki magáról a magyar cserkészet a 
társadalom szemében?
Steinbach Gábor, Harkály st. (293.)  Nem is annyira az elmúlt 
25, mint inkább az utóbbi 5-10 évben alakított sokat. 
És alapvetően pozitív képet: elsősorban annak a tuda-

tos kommunikációnak köszönhető-
en, amit a szövetség képviselt. Elég 
egyenetlen a csapatok területi lefe-
dettsége, így amit az egyes csapatok 
mutatnak magukról, a cserkészetről – 
az bár sokkal személyesebb, nagyobb 
súlyú és mélyebbre ható, mint az ösz-
szcserkészet megítélése – a „társa-

dalom” véleményét kevésbé befolyásolja. Nagyon so-
kan nincsenek semmilyen cserkészcsapattal sem kap-
csolatban: annyira se, hogy a templomban hallják a 
toborzási hirdetést évente egyszer. Az elmúlt években 
viszont egyre több olyan nagyszabású – úgy is mond-
hatom, látványos – program volt, ami segített árnyalni 
a cserkész = környezetvédő (rosszabb esetben: úttörő-
származék) véleményt.

Szabó Zsuzsa, Zsizsa csst. (831.)  Nehéz erre a kérdésre vá-
laszolni, hiszen elsőre az jut eszembe, hogy beszélhe-
tünk-e  kollektívan a magyar tár-
sadalomról, mikor még mindig a  
legnagyobb probléma az, hogy a 
társadalom nagy részének fogal-
ma sincs, vagy pedig mélysége-
sen félreértelmezett tudása van 
a mozgalmunkról. Egy viszonylag 
szűkebb körben sikerült ismertsé-
get szerezni, és ez nagyon jó, de főleg a főváros és kör-
nyékén, azon belül is vallásos körökben, ami ha tetszik, 
ha nem a társadalom kisebb része. A nagy többségnek 
nem igazán mond semmit a cserkész kifejezés; sokan 
csupán természetjáró közösséget látnak benne. Termé-
szetesen nagyon örülnék, ha ez változna, a mi csapa-
tunk igyekszik minél szélesebb körben toborozni.

VL  Milyen helyet foglal el a mozgalom a társa-
dalomban?
Harkály  Kezd a gyerekprogramot adó szervezetek kö-
zött elfogadott lenni, kezdik megjegyezni, hogy ez is 
egy lehetőség. Megkockáztatom, hogy még akinek po-
zitív véleménye is van rólunk, az is inkább valami „fur-
csa társaságként” tart észben bennünket. Személy 
szerint valahol jól is esik ez a kívülállás, hogy nem le-
het olyan egyszerűen bedobozolni minket. Gondolnak, 
amit gondolnak az emberek, de aztán érik meglepeté-
sek őket.

Zsizsa  A cserkészet szerepe nagyon fontos. Hatalmas 
erők vannak benne arra, hogy csodálatos embereket 
neveljünk. Ezt ki kell használni. Azonban, mivel a társa-
dalomnak csak szűk köreit érinti, ezért sajnos nem tölti 
ki és használja ki teljesen az őt megillető helyet.

VL  Ma mi a cserkészet elsődleges szerepe?
Harkály  Mindenképpen magunkkal foglalkozni: tehát a 
gyerekkel, aki játékos kiscserkész, aki kíváncsi újonc, a 
kamasszal, aki küzd és változik, a kószával, a vándor-
ral, aki önállósodik, dolgozik, családot alapít… a veze-
tővel, akinek szüksége van tudásra, elkötelezettségre, 
támogatásra, hogy a felsorolt feladatokat elláthassa, 
hogy ne legyen fásult. Azért, hogy őket (magunkat) ja-
vítva, rajtuk keresztül hassunk a világra. És harmadik 
szintként, mint háttérre van szükségünk társadalmi el-
fogadottságra – amit egyébként a mások fele elvégzett 
munkánk nagyban befolyásol. 

Zsizsa  Olyan megtartó közösséget nyújtani a gyerekek-
nek, fiataloknak, ahol a cserkészmódszerek segítségé-
vel élmények és kihívások által felkészülhetnek az élet-
re, és egymást erősítve fejlődhetnek Isten felé.

VL  Milyen következményei vannak annak, hogy 
az MCSSZ történetében volt egy hosszú szünet?
Harkály  Újra meg kell találnunk a helyünket - ez talán 
már többé-kevésbé sikerült is. Ami nehezebb (lassabb), 
másokkal is elfogadtatni értékeinket. Azt, hogy mi ma-
gunk hogyan működünk, nem nagyon befolyásolja a 
szünet: olyan gyorsan változik a környezetünk, hogy 25 
év alatt is többször újra kellett gondolni, mit miért te-
szünk: nem a régmúlt hiánya akadályoz.

Zsizsa  Bizonyos szemszögből nagyon jót tett az ittho-
ni cserkészetnek: ahogyan 1948-ban lefagyasztották, 
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VL  Milyen helyet foglal el a mozgalom a társadalomban?
Balu  Egyik szemem sír, a másik nevet. Nevet, mert mi 
vagyunk a legnagyobbak, és sír, hogy 10.000 taggal a 
legnagyobbak lehetünk. Alapvetően ma a városi kör-
nyezetben élőket tudjuk megszólítani nagy létszámban, 
és a cserkészéletünk is a városi élethez igazodik. Így a 
társadalomban még nincsen átütő sikerünk a vezetői ré-
teg kinevelésében, de számos helyen van vezető helyen 
cserkészmúlttal rendelkező szakember. Az az út, amit el 
akarunk foglalni, most kezdődik számunkra.
VL  Ma mi a cserkészet elsődleges szerepe?
Balu  Elsősorban a közösségi létben végzett, értékalapú 
ifjúságnevelő munkánk révén akarjuk kinevelni a magyar 

nemzet és Magyarország leendő vezetőit. 
Ehhez meg kell találnunk mindazokat, 
akik ezekre a keretekre nyitottak, és 
látjuk bennük a lehetőséget, hogy a sa-
ját helyi környezetükben, vagy országos 
szinten képesek az értékek mentén előre 
vinni a világot. Így legyen akár egy helyi 
gazdaság szakmai vezetője, vagy legyen 
akár egy kistérség iparosklubjának szer-
vezője, pontosan olyan fontos munkát lát 
el, mintha miniszterelnök lenne. A fela-
datunk pedig nem más, mint a magyar 
cserkészet EINK-ben megfogalmazott 

jövőképének elérése.
VL  Milyen következményei vannak annak, hogy az MCSZ-
SZ történetében volt egy hosszú szünet?
Balu  Két jelentős hatása van ránk nézve egyfelől hiány, 
másfelől öröm:
• nem létezik egy társadalmi folytonosság, és ismét 

elsők lehetünk abban, hogy megtaláljuk a helyünket a 
felnőttek helykeresésében.

• kimaradt az életünkből számos, történelmet és tár-
sadalomképet módosító esemény (határok légiesedé-
se, diáklázadások, szexuális forradalom, határtalan 
liberalizáció, stb.), amelyek lassan átitatták cserkész-
szövetségeket, és meggyengültek a szálaik az alapító 
gondolatához képest.

a kezdetekben elődeink csinálták. Nálunk nem történt 
meg az a hosszú évtizedek alatt végbement átalaku-
lás, ami máshol természetes módon igen. Ez nemzet-
közi találkozókon nagyon kiütközik: első ránézésre a 
külsőségek tűnnek fel. A magyar cserkészet sokkal ren-
dezettebb, alakizunk, rendesen hordjuk az egyenruhán-
kat, és a szervezetek munkájában is komoly eltérések 
lehetnek. Nincs tapasztalatom a világ összes cserké-
szetével kapcsolatban, de azt tudom, hogy vannak or-
szágok, ahol a hangsúly sokkal inkább a programszer-
vezésen és a közösségépítésen zajlik, mint a tudatos 
elvekre épülő nevelésen, ahogy nálunk. A kihívás csu-
pán az, hogy tudunk e tanulni más országok esetei-
ből, hiszen rajtuk megfigyelhetjük, hogy milyen szerve-
zet-megújító taktikák milyen átalakulásokhoz vezetnek 
hosszútávon. 

VL  Hogyan látod, az elmúlt 25 évben milyen képet 
alakított ki magáról a magyar cserkészet a társadalom 
szemében?
Solymosi Balázs, Balu cst. (205.)  A kezdetni nehézségek 
(például stigmák: Horthy korszak nosztalgia, leventék; 
úttörők más nyakkendőben; jobbos úttörők; templomi 
közösségek; stb.) eleinte három dolgot indítottak el:
• mindenki cserkész akart lenni (vagy, mert a család-

jában volt ehhez kötődése, vagy mert a szülei nem 
lehettek, vagy mert végre 
volt valami, stb.), így 
hatalmas iramban indult 
el a növekedésünk;

• az egyenruha viselése 
magában hordozta, hogy 
számos helyen megkap-
tuk a tréfásnak szánt 
beszólásokat („Mókus őrs”; 
„katolikus úttörők”; stb.), 
így inkább „rangrejtve” 
voltunk cserkészek;

• számos helyen indult el 
cserkészetnek nevezet valami, így alakultak csapatok 
igazi háttér nélkül is, amelyek végül befulladtak.

Ezek a nehézségek a mai napig éreztetik a hatásu-
kat. Azonban az, hogy az Országgyűlésben van három 
cserkész képviselő különböző pártokban, hogy nagy-
vállalatok élén dolgoznak elismert szakemberek, vagy 
sikeres vállalkozók, abban mind-mind szerepet kapott 
az is, hogy cserkészek. Sajnos ezt nem adjuk kellőképpen 
a társadalom tudtára! A mai megítélésünkben mindez 
szerepet játszik. Ma sem tudnak sokat a cserkészekről, 
és események mentén van egy-egy felbuzdulás, hogy 
rólunk hírt kapjanak. Így a cserkészek egy a sok közül, 
akik időnként valamit alkotnak, ami lehet, hogy jó: ez az 
átlagos hozzáállás.

Újjáalakulás

Szövetségi álláspont
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cserkészettel, aki válaszában nem volt elzárkózó. A 
rendszerváltás előtt Szegeden, a Móra Ferenc Mú-
zeumban volt az első cserkészkiállítás. Ott már nyil-
vánosan lehetett beszélni a cserkészetről, relikviá-
kat tekinthetett meg a látogató. Ezt követte a Jur-
ta Színházban tartott cserkésztalálkozó, ami utólag 
különösen érdekesnek bizonyult, hiszen azóta tud-
juk, hogy szép számmal jelen voltak a soraink között 
a titkosszolgálat ügynökei. A találkozó teltházas 
volt. Arról polemizáltunk, hogy milyen is legyen a 
cserkészet. Közben valamiért lekapcsolták a világí-
tást, mi pedig öngyújtóval folytattuk a megbeszélés, 
éneklést. Id. Surján László itt állt ki amellett, hogy 
igenis valláserkölcsi alapon jöjjön létre a cserké-
szetünk. Sokan felsorakoztunk mellé, de Papp Emil 
azt emelte ki, hogy ne ezt hangsúlyozzuk, hanem az 
ifjúsági, össznépi jelleget. A Bodolai Géza-féle reg-
ös vonal is hangot kapott, akit különösebben erős 
valláserkölcsi kötődéssel nem „vádolnék” meg, de 
a regös szakmához nagyon értett. Ő a népnemzeti 
irány felé hajlott inkább. Vagyis látszott, hogy nem 
egységesen gondolkodtunk a cserkészetről. 

Huszonöt évvel ezelőtt, 1989. február 11-én 
alakult újjá a Magyar Cserkészszövetség. Ezen 
a napon vette nyilvántartásba a Fővárosi Bí-
róság, mint a rendszerváltás után legelsőként 
megalakult társadalmi szervezetet. 

kezdeteknél több százan dolgoztak azon, hogy 
az évtizedekig tiltott mozgalom ismét életre 
keljen, és kialakuljanak a kor elvárásainak meg-

felelő szervezeti struktúrák. Nem volt sétamenet! 

Az öregek közül már sokan meghaltak, az alapítók 
közel fele már nem tudja megosztani a VL olvasói-
val, micsoda veszélyeknek voltak kitéve a cserkészet 
támogatói. Ebben az évben igyekszünk minél többe-
ket elérni, meséljék el a történetüket. Most Edöcsény 
Andrást, cst. (442.) kérdeztük.

VL  Huszonhárom éves voltál, amikor megindult 
a szervezkedés a cserkészet körül. Aki nem tud-
ná: éppen a rendszerváltás előtti utolsó kom-
munista párt tagjai mocorogtak az ifjúsági 
mozgalomért.
Edöcsény András cst. (442.)  A hivatalos bejegyzést több 
fontos esemény előzte meg több helyszínen. Először 
a Pilvax Kávéházban, az MSZMP tag Pozsgay Imre 
megbízásából voltak jelen az egybegyűltek. Arról 
folyt a beszélgetés, hogy most, vagy később alakul-
jon újra a cserkészszövetség. Liberálisabb vagy ke-
resztény-konzervatív elvek mentén, az úttörőkkel 
vagy azok nélkül, valláserkölcsi alapon, vagy anél-
kül. Elindult egy szerveződés, ami végül a cserkész-
szövetség megalakulásához vezetett.

VL  Pozsgay államminiszter volt ebben az idő-
ben, és az első, aki kimondta, hogy 1956 októ-
beri eseményei népfelkeléshez vezettek, ellen-
ben a korábbi ellenforradalom elnevezéssel. 

Miért merült fel benne, hogy az úttörőt vissza-
cseréli a cserkészetre?
András  Ezt ő bizonyára jobban tudja nálam, az vi-
szont biztos, hogy mindjárt négy embert is megbí-
zott a szervezéssel. Én, ha valamit újjá akarok szer-
vezni, akkor nem négy különböző embernek adom.

VL  A nevek nem publikusak?
András  Hivatalosan egynek sem láttam a megbízóle-
velét, ezért nem szeretném kimondani azt a két ne-
vet, akikről én tudok.

VL  Mi lehetett a politika mozgatórugója, amiért 
ők szorgalmazták az újjáalakulást? Mit akar-
tak ezzel? Előreszaladni?
András  Ismerjük azt a mondást, ha valamit nem 
tudsz megakadályozni, annak állj az élére. Lehe-
tett ez is. Vagy az, hogy szervezzünk rögtön négy 
vagy öt csoportot, majd ők „legyilkolják” egymást 
az indulás fázisában, aztán nem lesz velünk több 
gond. Volt is erre jó esélyük. A folyamat kezdetét az 
adta, hogy Németh Miklós miniszterelnök ellátoga-
tott az Egyesült Államokba, ahol találkozott Bodnár 
Gáborral, aki a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
egyik meghatározó egyénisége, akkoriban ügyve-
zető elnöke volt. Bodnár egy nyilvános fórumon fel-
tette Némethnek a kérdést, hogy mi lesz a magyar 

VL  Az ilyen nagy fejtörések a hatékonyság ro-
vására tudnak menni. Jutottatok valamire?
András  A találkozó végén kitöltettek velünk különféle 
jelentkezési íveket, névvel, címmel, akinek volt, tele-
fonszámmal. Aztán rájöttek, hogy ez az adatgyűjtés 
nem jó ötlet. Már nem tudni, ki kezdeményezte, min-
denesetre sikerült a Surján-féle csapatnak össze-
szedni az egész paksamétát. Gondoljunk csak bele, 
ha nem így történt volna, elég érdekes dolgok sül-
hettek volna ki belőle. Még csak 1988-at írtunk. Itt 
voltak a szovjetek, Grósz Károly korábbi miniszter-
elnök nem sokkal később, 1988 novemberében még 
belengette, hogy ha kell, lövetni is fog. Szerencsére 
arra már nem jutott ideje.

VL  Tényleg, nem volt tele a rövidnadrágotok? 
András  Egy huszonhárom évesnek ritkán van tele a 
gatyája, ha komolyan gondol dolgokat. Az öregu-
rak pedig láttak már eleget ahhoz, hogy ne féljenek. 
De még ’89 tavaszán sem volt egyértelmű, hogy mi 
fog történni. Az én plébánosom Zugligetben Kozma 
Imre atya volt, aki biztosított támogatásáról a helyi 

az elmúlt
25 év
A

CserkéSzemmel
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támogatni a vezetőképzés-
ben. Így kerültek ki többen 
Németországba, és több 
mint húszan az Egyesült Ál-
lamokba segédtiszt, majd 
cserkésztiszt képzésre. Érde-
kes volt hallani, miként őrző-
dött meg a nyelvhasználatuk: 
ki mikor emigrált, úgy beszél-
te a magyar nyelvet. Izgalmas 
volt visszahallani egyidős em-
berektől nagyapám szófordu-
latait, hangképzését. Ők per-
sze bőszen jegyzetelték a mi 
aktuális szlengünket. Minden 
tiszteletem az övék, hiszen 
a magyar kultúra, közösség 
megőrzése érdekében ők 
nem csekély anyagi áldoza-
tot hoztak, de saját forrása-
ikból támogatták a mi újjászerveződésünket is, szá-
mítógéppel, másolókkal, könyvekkel, pénzzel, esz-
közökkel.

VL  Voltak különbségek a németországi és az 
amerikai vezetőképzőt végzettek tudása között? 
András  Nagyon egységes és fegyelmezett, közel azo-
nos tematika alapján működő vezetőképző táborok 
voltak a külföldiek, így eléggé kompatibilis egy Auszt-
ráliában, Németországban vagy az USA-ban végzett 
cserkész tudása. Ami különbözővé teszi a gyakorlati 
vezetést, az az, hogy kinek az irányítása, személyisé-
gének hatása alatt végzett a cserkészvezető. Én több 
országban is megfordultam, majd itthon Gödöllőn is 
volt több képzés a külföldi magyarok irányításával, 
ahol számos törzs munkájával ismerkedtem meg. Tu-
dást cseréltünk, kapcsolatot építettünk. Dr. Gryna-
eus András cst. (205.) az őrsvezetőképzést, Benedek 
László cscst. (KMCSSZ)  argentínai magyar segéd-
tiszti tábort vezetett. Volt olyan év, amikor három ST 
tábor volt egyszerre. 

VL  1948-ban államosították a cserkészet va-
gyonát. Jogilag „átadták” az úttörőszövetség-
nek. Milyen kísérletek történtek a visszaszer-
zésére?
András  Úrhelyi János vágott neki a munkának egy 
jogászcsapattal. Ők intézték a bejegyzéseket, 

csapat létrehozásakor, de jelezte, hogy nem szeret-
ne sokat tudni a folyamatokról. Mondta is: nem biz-
tos, hogy a munkám sétagalopp lesz, még börtönbe 
is juthatok. Mi a 442. Báthory László Cserkészcsa-
patot szerveztük 1989 év elejétől hivatalosan, majd 
abban évben ősszel kaptuk meg a működési enge-
délyt.

VL  Hogyan építettétek fel a csapatokat?
András  Egyéni kezdeményezések adták az alapot, az 
első lépéseket így tettük meg. Az egyik első csapat 
Szentendrén jött létre, ’88 nyarán volt már táboruk 
is, és egyenruhájuk. ’88-89 fordulóján több spontán 

kezdeményezésből indult el csapat. A Jurtában ide-
iglenes intézőbizottságot választottunk, hogy for-
málisan is megkezdődjön a munka. Lassacskán híre 
ment a mozgolódásnak. Cikkek jelentek meg az új-
ságokban, többen ezekből a jelekből merítettek bá-
torságot.

VL  Itthon az öregekre lehetett számítani, akik 
hozták az emlékeiket, gyakorlati tudásukat, a 
cserkészmódszertant. A gyerekek csak az út-
törőmozgalomba átemelt elemeket ismerhet-
ték addig.
András  Sokat átvett a cserkészettől az úttörő moz-
galom. Ilyen az őrsi rendszer, a nyakkendő, de még 
az őrsi zászló formája is cserkész mintára lett szab-
va. Az indulók, a csatakiáltások, mint formai ele-
mek is átszivárogtak, de egészen más tartalommal. 

A saját hagyományaink nem vesztek el: az én nagy-
apám cserkésztiszt volt a háború előtt. Amikor lát-
ta, hogy mi készül, gondosan becsomagolva a für-
dőszobába, a kád feletti csempe alá rejtette a fon-
tosabb irodalmait, dokumentumokat, egyenruhát. 
1989-ben nagyanyám szedte elő például Sík Sándor 
1922-es cserkészvezetők könyvét, őrsvezetők köny-
vét. Ezekből el lehetett indulni. A régi módszereket 
persze már nem követtük, hiszen a század eleji kihí-
vások egy része idejétmúlt volt. Minek építsünk de-
tektort, fából siklórepülőket? Akkor ez korszerű tu-
dás volt, ma mást keresünk. A módszertani alapok, 
az erkölcsi alapok, a fogadalom, a törvény, a veze-

tői mentalitás viszont természe-
tesen ugyanúgy használhatóak 
voltak. Ebben az időben gya-
korolni tudtuk a hogyan segíts 
másokon feladatát. Zugliget-
ben, a templomunkban például 
félpucér németek rohangáltak, 
ekkor 1989 ősze volt már. Az 
NDK-sok a szokásos magyar-
országi nyaralásuk után nem 
akartak hazamenni, először 
megszállták a nyugatnémet kö-
vetséget, aztán Kozma Imre 
atya fogadta be őket a templo-
munkba, annak kertjébe. 

VL  Az emigrációban élő ma-
gyarok létrehozták a ma-

guk szervezeteit a befogadó országokban. Ta-
pasztalataikkal jelentős segítséget nyújtottak 
az újjászerveződéshez. Mikor kerestétek meg a 
külföldi magyar cserkészek képviselőit?
András  Esetemben fordítva történt. 1989-ben ép-
pen államvizsgára készültem, amikor éjjel meg-
csörrent a telefon. A vonal túlsó végén azt mondta 
egy hang, hogy az USA-ból hív, és Bodnár Gábornak 
hívják. Meghív engem Amerikába. Mondtam neki, 
ne szórakozzon velem, és leraktam a telefont. Há-
rom perc múlva ismét csörgött. Kérte, hogy le ne te-
gyem, mert ő tényleg Bodnár Gábor, tényleg az USA-
ból hív, és tényleg meg akar hívni. Fogalmam sem 
volt, ki lehet. Aztán pár szóban elmondta, hogy ő a 
külföldi magyar cserkészszövetség ügyvezető el-
nöke. Tudják, hogy Magyarországon újjáalakulóban 
van a mozgalom, és úgy gondolják, tudnának minket 

küzdöttek a Nagy Sándor utcai egykori székhá-
zért és a cserkészboltért. Sajnos nem jártak siker-
rel, helyette kaptunk meg az akkori KDNP székhá-
zának egyik emeletét a MOM-mal szemben. Szó 
volt a csillebérci vezetőképző tábor helyszínéről, 
a vízitelepekért is ment a harc, amit végül szintén 
elveszítettünk, de úgy tudom, hogy vidéken bizo-
nyos irodákat vagy épületrészeket visszaadott az 
állam. Nem tudom megítélni, hogy még mit lehe-
tett volna kihozni ezekből a tárgyalásokból, al-
kukból. 

VL  Ismered a történetét annak, miként lett az 
MCSSZ az első bejegyzett civil szervezet?
András  Érdekes momentuma a rendszerváltásnak, 
hogy a civil szervezetek működését meghatározó 
törvényeket és jogszabályokat még az állampár-
ti diktatúra, a kommunista rendszer készítette el, 
ugyanúgy, mint a gazdasági törvényt, ami a szabad 
vállalkozás alapjait fektette le. A jogászaink időben 
észnél voltak, és ismerve ezeket a jogszabályokat, 
összerakták a megfelelő dokumentumokat, és elő-
ző nap letáboroztak – szó szerint – a megfelelő hi-
vatal ajtaja előtt, hogy ők legyenek az elsők, akik 
bejutnak az épületbe. Más cserkész szervezetek is 
próbálkoztak. Erkölcsi értelemben ez volt az értéke 
annak, hogy mi, a valláserkölcsi alapon szerveződő 
szövetség lettünk az elsők ebben a versenyben. 

CserkéSzemmel
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listáját nem tud-
ta a belső elhárí-
tás megszerezni 
– nem úgy, mint 
novemberben a 
Jurtában meg-
jelentekét – mert 
azt egy szemfüles 
cserkész, védendő 
a szervezés alatt 
álló mozgalom 
résztvevőit, „eltet-
te jobb időkre”.

1989. június 10-
én megvolt az első nyilvános fogadalomtételünk. Mivel 
a rendszerváltás folyamata még éppen csak indulófél-
ben volt – és egyáltalán nem volt biztos a közepe sem, 
nemhogy a vége, az orosz csapatok még atomostul és 
teljes létszámban itt voltak, a szabadpiac helyett még 
a kommunista nemzetköziség Moszkvából irányított 
piaca, a KGST működött, és a NATO is leküzdendő el-
lensége volt a Varsói Szerződés keretébe tartozó kato-

náinknak –, a közelben nem mertek minket befogadni. 
Sem a katolikus plébános, sem a református lelkész. 
Így kerültünk végül az Istenhegyi Szent László temp-
lom kertjébe, ahol, így végignézve a képeket, szinte az 
egész leendő Antall-kormány megjelent.

1989. július 1. és 9. között Dömösön Beer Miklós cst. 
plébános atya fogadott be nyolcvanhetünket első 
nyári táborunk idejére, ahová – megjelenésünk nap-
ján tartott miséjén – meghívta az egész falu lakos-
ságát az esti tábortüzeinkre. Kedves volt, ahogy este 
fél kilenckor bejöttek a helyiek, hoztak kis körtét, al-
mát, barackot, dinnyét – kinek mije volt – majd kinyi-
tották kempingszékeiket, és elfoglalták helyüket a 
hátsó sorokban. Aztán július 7-én a szél a táborka-
puhoz fújt egy Népszabadságot. Ebből tudtuk meg: 

nyai nagyapám sokat vitt túrázni, míg másodu-
nokatesómmal (ma szintén cserkész, Szombat-
helyen) és nagymamájával a nyarainkat a Ba-

konyban töltöttük egy apáca rokonunknál, ahol aztán – 
naplót írva – hetekig éltünk az indián- és betyárroman-

tikában. Nekik köszönhetem a természetszeretetem, 
ami cserkésszé válásomat is megalapozta.

1988 ősze elsős középiskolásként talált meg, és ilyen 
előélettel természetes volt, hogy elkezdtem járni az Or-
szágjáró Diákok Körének kirándulásaira. 1988. novem-
ber 12-én, szombaton, az esti híradóban beszámoltak 
az országos cserkésztalálkozóról, amelyet a Jurta szín-
házban tartottak. Másnap a diákmise után jelentkez-
tem Balázs atyánál: cserkész akarok lenni! (Jól nevelt 
gyermek lévén akkor már tudtam, mi a különbség az 
„akarni” és a „szeretni” között.)

Így ragadott magával elementáris erővel a cserkészet 
november 25-én délután négytől. Az első országos ve-
zetőtiszt Sütő Pista bá’ lánya, Sütő Zsuzsa cst. (543.) 
szólt, hogy lesz egy cserkésztalálkozó a Nagy Ignác ut-
cai unitárius „komplexum” hittantermében, ahová el 
kellene mennem, mert ő nem tud. Zsú iskolatársam 
volt, és hittanra is együtt jártunk. A találkozón Nyíredi 
Szabolcs cscst. (KMCSSZ) és Sárdy Gyurka bá’ cst. (X. 
Csker.) tartott nekünk előadást a cserkészetről - Isten 
fizesse meg nekik. Akkori jegyzetem most is előttem 
van. Egy üres lapra rá kellett írnunk minden adatunkat. 
Azt is, hogy „mi szeretnék lenni” a cserkészetben: pl. őr-
svezető, tiszt stb. Azt írtam, hogy őrsvezető, de ha le-
het, akkor tiszt.

Farkasréten is elindult a szervezés. Zsú őrsvezetőket 
gyűjtött az Arany János Gimnáziumból, így többen is 
részt vehettünk az édesapja által szervezett első, Rá-
kosfalvi őrsvezetőképzőn. A vezetőképzésen táborozási 
ismereteket (egy hétvége a bőszobi völgyben található 
Lokó-tanyán), tájékozódást (helyszíne: Hármashatár-
hegy) tanultunk, az őrsvezetői próbára a három hóna-
pig nyúló képzés végén, áprilisban a Lokó-tanyán került 

sor. Előtte március 25-én megtartottam életem első 
őrsgyűlését a mára legendás Turul őrsben, majd ápri-
lis 1-től 4-ig a Lokó-tanyán megtartottuk első csapat-
portyánkat. 

Mindeközben február 11-én megvolt az első tisztújí-
tás a Szövetségben. Urhelyi János bá’ helyett – hála 
és köszönet az általa elvégzett hatalmas munkáért! – 
Surján Laci bá’-t választották elnöknek. Mi akkor még 
cserkészjelöltként Pista bá’ kölcsön kalapjában, nagy-
apám fogságból hazahozott, amerikai katonai ingé-
ben a Szentendrei úton érkezőket irányítottuk a Gáz-
gyár Kultúrotthonához. Az akkor hivatalosan belépők 

meghalt Kádár 
János. Gyerekfej-
jel nem értettük 
pontosan, hogy 
ez mit jelent, de 
éreztük, hogy va-
lami fontos tör-
ténik.

A Rákosfalván 
végzett őrsve-
zetők egy részé-
vel egyetemben 
– ahogyan erről 
1988 decembe-

rében készült egyik operatív összefoglalóban még 
csak szándékként írtak volt – lehetőségünk nyílt a 
nyár folyamán részt venni a Külföldi Magyar Cser-
készszövetség szervezésében egy őrsvezető- és se-
gédtisztképző táboron a Graz melletti Eibisbergben. 
(A tisztképzés a New York államban található fillmo-
re-i Sík Sándor Cserkészparkban volt, 46 magyaror-
szági résztvevővel, túlnyomórészt egyházi személy-

lyel.) Itthon ragyogó nyári melegből indultunk, és 
megérkeztünk a ködös Grazba. Onnantól esett az 
eső, amire mi nem voltunk felkészülve, hiszen még jó 
időjárásra is hiányos volt a felszerelésünk, nemhogy 
extrém körülményekre. Így különösen nagy élmény 
volt megtapasztalni azt az igazi cserkészszellemet, 
ami a KMCSSZ-t a mai napig jellemzi, élteti és példá-
vá teszi, mert nap mint nap megélik a dal sorait:
Megkötöm magamat baráti kötéllel, 
testvéri szeretet tartó erejével. 
Testvér, ha eloldnám kettős kötelékem, 
szembesíts magammal, légy felelős értem!

Azóta is cserkészkedem, és kisebb megszakításokkal, 
bár már Vácott élek, ugyanott, ahol elkezdtem: a sas-
hegyi 543-as Csaba királyfi cserkészcsapatban. 

írta: Dr. Virág András cst. (543.)

A sashegyi
cserkészet
újjászületése
Az előző két részben a vírusok okozta károkról 
és az adatok ellopásáról volt szó. De a fontos 
fájljaink nem csak mások kezébe kerülhetnek, 
hanem külső tényező hatására károsodhatnak 
vagy meg is semmisülhetnek (pl. áramszünet). 
Ez nagyon kellemetlen tud lenni.

A

Visszatekintő
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szokásos kiképzési szinteken hirdettük meg: kiscser-
kész-, fiúcserkész- és leánycserkész- őrsvezető, és 
kiscserkész- és cserkészsegédtiszt. Ezek mellé az ak-
kor nemrég bevezetett mintatáborok jöttek kiscser-
készeknek és cserkészeknek. Táborainkat a németor-
szági tartományi szünetek eltérő ideje miatt csak jú-
lius utolsó hetében és augusztus első hetében tudtuk 

e egy hír teljesen megváltoztatta, az átlagosnak 
tervezett VK tábort. A hír ma, 25 évvel később 
csak egy kis bejegyzés a Wikipediában: „A Ma-

gyar Cserkészszövetséget 1989. február 11-én, mint a 
legelsőként megalakuló társadalmi szervezetet vette 
nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság.” Ez egy új mérföld-
követ jelentett. Hivatalosan bejegyzett, engedélyezett 
szervezetként újraéledt a magyarországi cserkészet. 
Mi, magyar cserkészek „nyugaton” még nem nevez-
tük magunkat Külföldi Magyar Cserkész-szövetségnek, 
mert e napig – cserkészmunkánkkal, hivatalosan mi, 
külföldön működő magyar cserkészek tartottuk életben 
a Magyar Cserkészet lángját. 

Nagy örömmel vállaltuk fel, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül segítsünk a Magyarországon alakuló cser-
készetnek. A szervezett munkához lelkes tagok mellett 
vezetők kellenek.  Anyagi és felszerelési segítség mel-
lett kidolgozott vezetőképzésünk bemutatásával szán-
dékoztunk gyors segítséget nyújtani. Az Egyesült Álla-
mokban, a Fillmore-i (New York) Sík Sándor Cserkész-
parkunkban az idő rövidsége, és az akkor nem egészen 
egyszerű utazási lehetőségek miatt két-három jövendő 
magyarországi „nagyfőnöknek” mutattuk be módsze-
rünket, és betekintést adtunk a cserkésztiszt képzésbe.
Ilyen előzményeket követően kezdődött az 1989-es, 1. 
kerületi Európai Vezetőképző Tábor. 

Feladatunknak tekintettük, hogy a tervezett vezető-
képző táborokban ne csak a mi jelöltjeinknek, de a Ma-
gyarországon alakuló csapatok jövendő vezetőinek is 
megadjuk a lehetőséget a részvételre. Táborainkat a 

megrendezni. 1989. július 25-től augusztus 5-ig. A se-
gédtiszti tábor korábban, 23-án kezdődött, mert ők az 
extra Gillwell képzés miatt két nappal több időt igé-
nyeltek. A várt nagyszámú magyarországi vendégeink, 
testvéreink táboroztatása kihívást jelentett. A megszo-
kott, központilag jól elérhető németországi táborhelyet 
ejtettük, és egy Magyarországhoz közeli táborhelyet 

írta: Dr. Grynaeus S. Péter cscst.

Eibisberg 1989
Az egyszerű 1989-es VK tábori beszámolónk így 
kezdődött volna: „Ez volt a leghidegebb tábo-
runk, hajnalban majdnem fagyott!” És ebből a 
múló évek szálltával jég lenne a csajkában, sőt 
még a jegesmedvék is előkerülhetnének.

D

Visszatekintő

Újra együtt - több mint 40 év után első közös VK-tábor
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kellett keresnünk, hogy vendégeink útiköltségét alacso-
nyan tudjuk tartani. Segítségünkre volt bécsi csapatunk 
sokéves tapasztalata. Megszerezték nekünk az eibis-
bergi táborhelyet, amelyet ők téli portyára és kora nyá-
ri csapattáborra is használtak. Eibisberg St. Kathrein 
am Offenegghez tartozik, a Steineri Alpokban, Kőszeg-
től kb. 40 kilométerre nyugatra, 1200 méter maga-
san. Egy parasztház, egy panzió és más melléképüle-
tek találhatók a táborhelyen. A kiscserkész vezetőképző 
megtartásában segítségünkre volt az akkori vendéglá-
tó ház melletti tanya: ide került a kiscserkész mintatá-
bor. Idáig lehetett jobb-rosszabb utakon autóval felhaj-
tani. A táborhely a háztól nagyjából 300 méterre volt 
egy dombtetőn. Az erdő beszögelésében, egy nagy rét 
sarkában volt az őv tábor. A rét minden oldala lejtett, 
déli szélén, a zászlófelvonás helyéről csodálatos kilátás 
nyílt a tájra. A segédtisztek az erdőben, természetesen 
egy lejtőn táboroztak. Ekkor vált szállóigévé: „a sátor-
ból való kicsúszás reggelig”.

Táborhelyünk lett, de egy tábor mindenekelőtt cserké-
szektől cserkészeknek van. Magyarországon gomba-
számra alakultak csapatok öregcserkészek vezetése 
alatt, iskolák és egyházközségek kezdeményezésére. 
Az elképzelés, hogy mi is a cserkészet, és hogyan mű-
ködik, nagyon tág volt. A szövetségi struktúra csak ki-
alakulóban volt. Komoly elképzeléseink, elvárásaink 
voltak arról, hogy milyen tudással, előkészülettel jöhet-
nek a jelöltek a VK táborokba. Az őrsvezető jelöltektől 
egy négyrészes felvételit követeltünk, melynek három 
része a magyar történelemmel, irodalommal és föld-
rajzzal foglalkozik. A negyedik része a próbarendszer 
alapján a cserkésztudást kéri számon. Mindehhez még 
egy cserkészgyakorlati vizsga is tartozott. A feladato-
kat átadtuk a Magyar Cserkészszövetségnek. A felké-
szüléshez könyveket mellékeltük. Tudtuk, hogy a fel-
adatok magyarságra vonatkozó részei vendégeinknek 
nem okoznak majd különösebb problémát. A cserké-
szelméleti már inkább, a gyakorlati vizsga anyagának 
ismerete pedig a nem létező gyakorlati tapasztalat hí-
ján kérdéses volt. Viszont a kerettörténetet – Pál utcai 
fiúk –, mivel kötelező iskolai olvasmány, mindenki jól is-
merte. A segédtiszt-jelöltek képzéséhez hasonló felvé-
teli követelményeket küldtünk át, ehhez kapcsolódtak 
az írásbeli vizsgák, rajprogram, őrsvezetők fel- és elő-
készítésével foglakozó témák, és a portya előkészítése.

Az előkészítők, a törzstagok már pénteken, 21-én meg-
érkeztek, hogy berendezzék a tábort. A táborba vonu-
lás azért is emlékezetes volt, mert ugyan megszoktuk, 

hogy jelöltjeink nem egészen egyforma felszereléssel 
érkeznek, de akkor, a magyarországi cserkésztestvére-
inknél teljesen érthetően hatalmas különbségek voltak 
a felszerelésben. A legprecízebb felszereléstől – komp-
lett cserkészegyenruha, bakancs, hátizsák, (plusz alj, 
hálózsák, csajka, kisbalta), kalap, cserkészbot – a másik 
végletig: cserkészing, farmer, nyakkendő, tornacipő, kis-
koffer és hálózsák kispárnával. Itt látszott, hogy kit mi-
lyen cserkész előkészülettel és háttérrel indítottak tá-
borba. A jókedvnek és a szívélyességnek a nem pontos 
felszerelés persze nem ártott.

A „felvételi” egy-két jelöltet elszontyolított. Egyesek 
most voltak először táborban, és cserkészgyakorlatu-
kon volt még mit javítani. Csomózás, jeladás, iránytű/
térkép még a felfedezhető érdekességek közé tartoz-
tak. A jelölteket a felvételi után a táborparancsnokuk, 
Rottár Viktor bá’ fogadta. 21-en jöttek „nyugatról” és 
19-en Magyarországról. Berntől - Bécsig, Budapesttől 
- Pécsig jól elosztva. Életkoruk 18 és 21 év között volt. 
41 fő nagyon nagy létszámnak számított, hiszen átla-
gosan 14-18 jelölt jön segédtiszt-képző táborba. A hat-
nyolc kiképzőnek a 6 őrs bőséges feladatott nyújtott, 

amit ők izgalommal és szeretettel vállaltak. A többi 
résztvevő kedden, 1989. Július 25-én érkezett.

A táborok így alakultak: 
táborparancsnok/összrésztvevő/magyarországi):
• 15A Kiscserkész segédtiszti (Gémes Istvánné, 

Réka/13/6)
• 27A Kiscserkész őv (Szabó Csabáné, Panni/23/6)
• Kiscserkész mintatábor/tanyázás (Rottár Viktorné, 

Magdi/13/2 a legfiatalabb „kcs” 5 hónapos volt)
• 62B Fiúcserkész őv (Köhler László/41/16)
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Visszatekintő

• Fiúcserkész mintatábor (Jakobszen Gábor/22/1)
• 62C Leánycserkész őv (Kellner Ilona, Duci/31/11)
• Leánycserkész mintatábor (Szemerédi Tiborné, Pumi-

ca/7/2)

És a már megérkezettekkel:
• 51A Cserkészsegédtiszt képző (Rottár Viktor /47/19)
• Törzs (legalább 8-an, többek között: Összekötő tpk: 

Dr. Grynaeus Péter/Pétrus // lelkészek: Gémes István / 
Dr. Kozma György // GH: Szemerédi Tibor/Puma / Gé-
mes Márton // Titkárság:  Sr. Újváry Julianna / Köhler 
Ferenc // Orvos: Dr. Irmey György)

A fellelhető adatok alapján legalább 205 cserkész jött 
a táborunkba, ebből 63-an Magyarországról. A hivata-
los tábornyitáson 1989. július 26-án, szerdán reggel a 
ködből kibukkanó nap alatt 
több mint kétszáz magyar 
cserkész énekelte a cser-
készindulót, és örültünk, 
hogy „ragyogva fénylik 
már a nap”. Szívünket bera-
gyogta, hogy keletről, nyu-
gatról megint együtt van-
nak a magyar cserkészek.

Cserkészetünkben, „nyuga-
ton”, a jövő nemzedék meg-
tartása az egyik nagy fel-
adatunk. Vezetőink már a 
hetvenes évek elején ki-
dolgozták a kiscserkész 
képzés alapjait, ezért az 

Eibisberg táborban a kiscserkészet is nagy szerepet ka-
pott. (A résztvevők száma sajnos nem mindig mutatja 
a feladat fontosságát.) Szövetségünk legjobb vezetői, a 
segédtiszteknél Gémes Réka és az őrsvezetőknél test-
vére, Szabóné Réz Panni – Dél-Amerikából – vállalták a 
kiscserkész táborok vezetését. Magyarországon az új-
rainduláskor ez talán nem tűnhetett olyan fontosnak, 
de nagy örömünkre, mindkét táborban 6-6 magyaror-
szági jelölt vett részt, és szívta magába a cserkésztu-
dást és értékeket. Ma a magyarországi csapatok zöme 
rendelkezik kiscserkész rajjal. Nyugaton meg kiscser-
kész óvodáink lesznek egyre fontosabbak, a hozzánk 
érkező munkavállalók nagy örömmel fogadják ezt a le-
hetőséget. 

A cserkész korosztály legfontosabb vezetőképző fela-
data az őrsvezető képzés. 41 fiú és 31 leány őv-jelölt-
ként lépett a táborba. Közülük 27-en jöttek Magyaror-
szágról, hogy az alakuló csapatokban megindulhas-
son a cserkészet alapja, az őrsi foglalkozás. A fiúk a rét 
dél-keleti sarkán építették táborukat. A hat vezetőnek 
nagy feladatott adott a legkülönbözőbb táborozási ta-
pasztalatokat egyeztetni. A tábor végére a tudásszint 
minden oldalról közeledett a megkívánt mértékhez. A 
nyílt fiú őv táborhely volt a VK leghidegebb pontja. In-
nen jönnek a jegesmedve történetek. A táborban nem 
sima medvevadászatra mentünk, hanem jegesmedve 
vadászatra.

A jelöltek a Pál utcai fiúk által tanulták meg, hogy mi-
ért fontos egy kerettörténet. Ennek segítségével ta-
pasztalhatták meg a csoport összetartó erejének 
fontosságát, az őrsi létezés lényegét. A portyájukra 

természetesen megjött az eső, ezt minden tábor meg-
kapta. A rét időközben csúszdának is elment. Míg a fiú 
őv-vk-t Köhler László vezette, addig a leányoknál a 
Svédországból érkezett Keller Ilona volt a parancsnok. 
Itt érdemes megemlíteni, hiszen az őv-leányok nagy 
énekesek, hogy 
magyarországi 
cserkésztestvére-
ink igencsak meg-
lepődtek, milyen 
sok népdalt isme-
rünk. Ez magyar-
ságnevelésünk ki-
emelten fontos ré-
sze. A népi kultúrát 
amennyire csak 
lehet, előtérbe helyezzük. Az őv táborok eredményesek 
voltak, a végén mindenki teljesítette a vizsgákat.

Mivel szövetségünk kezdetben egyházi vezetőkkel vet-
te fel a kapcsolatot, a magyarországi jelöltek majdnem 
kizárólag egyházi iskolákból jöttek. A katolikus iskolák 
gyorsan választottak, hogy kit küldenek, a református 
és evangélikus iskoláknál ez tovább tartott. Nagyon 
örültünk, hogy a résztvevők vallásos háttérrel érkez-
tek. A táborban a lelki gondozást a legjobb lelkésze-
ink vállalták. Katolikus oldalról Dr. Kozma György SJ, az 

evangélikusoktól Gémes István állt a résztvevők ren-
delkezésére. Mindketten beszélték a fiatalok nyelvét. 

A közös vezetőképző tábor két hete nagyon gyorsan el-
múlt. Sokat tanultunk egymástól. Próbáltunk és sikerült 
is tudásunkból, tapasztalatunkból átadni az újonnan 
képzett vezetőknek. A magyarországi résztvevők, akik-
ről tudunk, sokan még évekig csapatot vezettek, vagy 
a vezetőképzésben vettek részt. Mások egyházvezetők 
lettek vagy nevelőként folytatták életüket. Egy részt-
vevő, aki még ma is aktív cserkész a Magyar Cserkész-
szövetségben, Dr. Grynaeus András, ezt írja a résztve-
vőkről: …így a listát nézve a magok zömében jó földbe 
estek, és kikeltek, és termést hoztak. De nem egyfélét... 

Reményik Sándor gondolatai vezetettek minket végig 
ezen a táboron, és vezet cserkészéletünkön:
Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven.

(Reményik Sándor: Egy lángot adok) 

vezetők lapja  18 19Vezetők Lapja   Vezetők Lapja 



A tévében esténként Pom-
Pom, a Vizipók, Linda, a 
Nagy Ho-Ho-Horgász és a 
Szomszédok szórakoztat-
ták a dolgozó tömegeket.

4  A nyugati filmek
Csupa kultfilm: Star 
Wars-epizódok, E. T., Dirty 
Dancing, Ragyogás, Vissza 
a jövőbe, Indiana Jones, 
Rambo. Ráadásul az Amadeus, a Gandhi és a Holt köl-
tők társasága is nyolcvanas. Ahogy a Volt egyszer egy 
Amerika és az Esőember is. Nem is sorolom tovább, 
nézzük a sorozatokat: Columbo, Szellemirtók, Rendőra-
kadémia, Baywatch, Knight Rider, Hegylakó, Távol Af-
rikától, satöbbi. Mindenki talált magának valót. (Itthon 
persze nem ment mind, de a Klinika például igen. Kór-
házas sorozat már akkor is kellett a népnek.)

5  Technika
Ha már filmek és zenék: az otthoni videózás ezekben 
az években vált szélesebb körben elérhetővé, a ko-

rabeli videokamerák és kép-
magnók egészen hihetetlenül 
menők voltak. A hifik nem ke-
vésbé, elég csak megnézni a 
Magnósok Évkönyve borítóit (a 
84-esen maga Bíró Ica dom-
borít!!!). 

A gyönyörű, csiszolt fém előla-
pú kazettás magnók és erősítők 
mellett mindig volt lemezjátszó 
is, és ami talán még egy fok-

kal menőbb, de azóta teljesen kihalt: az orsós magnó. 
Ja, és Magyarországon is gyártottak minőségi cucco-
kat: talán nem is kell nagyon keresni, hogy találj otthon 
Orion hangfalat vagy Videoton tévét.

A korábbi évtizedekben virágzó magyar amatőr fotózás 
továbbra is megvolt, és már több olyan fényképezőgép 
is kapható volt, amit teljesen elektronika vezérelt, így 
különösebb tanulás nélkül is lehetett értékelhető ké-
peket készíteni. Nekem két kis autofókuszos Minoltám 
van ebből a korból, talán nem meglepő, hogy odava-
gyok értük. 

1  A magyar zenék
A rock and roll-őrület szerencsére már enyhült, a beat 

is lecsengett, ellenben 
a Spionsszal 1978-ban 
megérkezett a magyar 
újhullám. Punk (BTK), 
alter-szerű hálószo-
bapop (Trabant), ska 
(Skanzelizé), szinteti-
zátor és popzene (KFT, 
GM49, Napoleon Bou-

levard) és alternatív üvöltözés (Albert Einstein Bizott-
ság) mind belefértek ebbe a tíz évbe. (Lásd a quart.hu 
összeállítását a magyar újhullámról) 

Már megint itt van a szerelem, 
hogy mást ne mondjak. Még 
Pataki Attilát se vitték el az 
ufók. A szolidabbak még mindig 
hallgathatták Zoránt vagy Cseh 
Tamást, akik szintén nagyon jó 
zenét csináltak. 

2  A nyugati zenék
Csak nevek: Pixies, The 
Clash, Paul Simon, Pink 
Floyd, Fleetwood Mac, 
New Order, Depeche 
Mode, Prince, Michael 
Jackson – ugye van, ami 
ismerős? És ők csak a 

legismertebbek. A hip-hop aranykora is ez volt a Jungle 
Brothers, MC Hammer, Big Daddy Kane és társaik köz-
reműködésével. 

(Hallgassátok meg a 
Flight Facilities „1982-
1992“ mixét soundclou-
don, megéri!)

A zenékhez a látvány se 
volt utolsó: az akkoriban 
forgatott videoklipek a sok kamerába nézéssel, kezdet-
leges effektekkel, idióta ruhákkal és frizurákkal, túlsza-
turált vagy épp pasztelles színekkel hihetetlen bájosak.

3  A magyar filmek
Nagyon sok fan-
taszikus fil-
met forgattak 
a nyolcvanas 
években itthon, 
mára a legtöbb 
már sokat idé-
zett klasszikussá 

érett. A Megáll az idő vagy az Eldorádó felérnek egy-
egy töriórával az ötvenes-hatvanas évekről. A rajzfilm-
gyártás aranykora ez: a Sárkány és papucs egészen jó 
lenyomata saját korának, Hófehér abszurd humoráért 

is jár a könyökpuszi, és a legnépszerűbb me-
sék (Vuk, Szaffi, Vili a veréb) is ekkor kerültek 
papírra és filmre, a Macskafogót meg már 
magatoktól is hozzáteszitek a listához.

Ráadásul Oscar-díjat is csak ebben az évti-
zedben kaptak magyarok: Rófusz Ferenc a 
Légy című animációért, és Szabó István a 
Mephistóért.

6  Az autók
Remélem még min-
denki orrában ott van 
a Trabant égésterméké-
nek édeskés illata! A gömbölyded Trabi-Wartburg-Bar-
kas wunderautókon túl létezett még a szigorú egye-
nes vonalakkal tervezett, krómos lökhárítójú Lada, ami 
ma is menő, Smart helyett meg volt Polski Fiat 126. Ha 
meg nyugati kocsit tudtál szerezni (a nyolcvanas évek-
ben azért ez már nem volt olyan elképzelhetetlen), me-
nőbb lehettél a Ladásoknál is! Az Opel Manta, VW Golf 
Cabriolet és a cápaorrú ötös BMW például ma is álo-
mautók. A Suzuki Swiftek később hódították meg az or-
szágot, szóval szinte csak szép autók voltak az utakon.

7  A városkép
Akit érdekel az építészet, az urbánus tipográfia, vagy 
mindkettő, az tudja, hogy a Kádár alatt ha más nem is, 
de ez tényleg jobb volt. Egységes volt az utcakép, min-
den cégér és névtábla szép betűkkel, igényes kivitelben 
készült. Ma a maradékaikra úgy vadászik a „Budapest 
TIPO“ facebook-csoport, mint igazgyöngyökre a Wor-
dArt és Comic Sans-betűk tengerében.

A kor magyar építészetéről 
legtöbbeknek a panelház 
jut eszébe, amit félművelt 
társaságban illik és elvárt 
undorító ocsmányságnak 
tekinteni. Pedig ami egy-
szerű, és ellátja a funkci-
óját, az szép. Gondolj az 
IKEA bútoraira. Persze, bár 
ez pörgött leginkább, a pa-
nelnál sokkal menőbb épü-
letek is vannak. Vasútállo-
mások, művelődési házak 
és egyéb középületek, ek-
kor még nem voltak koszo-
sak, kopottak és szemetesek: menők voltak.

Ráadásul a magán lakóházak tervezése ekkor indult 
be igazán, és az (amúgy szintén menő, lásd Katharina 
Rothers: Hungarian Cubes) kockaházak mellett meg-
indult az egyedi tervezésű házak építése. Ebben az 
évtizedben figyeltek fel nemzetközi szinten is Mako-
vecz Imre munkáira, aki ekkoriban még tényleg nagyon 
menő dolgokat csinált. 

írta: Németh Domonkos (802.)

STOP!
Hammer time!
Ha van menőbb a nyolcvanas éveknél, akkor  
az a… várjunk csak, nem, a nyolcvanas éveknél 
nincs menőbb. Mondom miért.

Retro

vezetők lapja  20 21Vezetők Lapja   Vezetők Lapja 



mindaz, amit elterveztünk. 
Mindezek mellett jó előre tud-
tunk egyeztetni, hogy a tervek 
megfelelnek-e az elvárása-
inknak. Az egyik legviccesebb 
beszélgetés az volt, amikor 
a tervezővel egyeztettünk a 
zászlórúd méretéről. Meg-
tervezte, és örömmel je-
lezte, hogy 7 m-es ma-
gasságot számolt. A választól lelohadt a lelksedése, 
mert a felvonni kívánt zászló így 70 cm-nyi hosszban a 
földön feküdne.

HR/VT
A HR/VT munkacsoport kétirányú feladatot vállalt ma-
gára: egyfelől mindent a résztvevőkkel kapcsolatos re-
gisztrációval kapcsolatban, és mindent, ami a tábor si-
keres megvalósításának érdekében a táborban dolgozó 
vezetőknek kell. Ezért lett a neve is az emberi erőforrá-
sok és a vezetéstámogatás.

Láthatóan túl nagy falat lett a kettő: a regisztráció, a 
regisztrációs felület kezelése, működtetése, a résztve-
vők minden egyes igényeinek kielégítése, panaszaik és 
észrevételeik kezelése, a meglátásaikra válaszadás. Az 
első része az előkészítésben hozott sok munkát, de a 
jól kigondolt terv még sem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket a technikai nehézségek miatt. Mind a kó-
dolás, mind az elgondolás, mind a kártyák jók voltak, 
de a teljes tábori adatbázis kezelése és az az alapján 
való nyilvántartás az első napon olyan nehézségeket 
hozott, amely a munkacsoport erőforrásait jelentősen 
felőrölte. Bár egyértelműnek tűnt a munkacsoport 
megrendelése, de a jövőben jobb, ha a regisztrációs tá-
mogató anyagokat (jelentkezési lap, regisztrációs táb-
la, stb.) a munkacsoporton belül kezelik.

A vezetőket támogató feladat elmondhatatlanul fon-
tos, és az az elgondolás is jó volt, hogy az összes kér-
dés, észrevétel és gondolat egyetlen központba fusson 
be, amit azután ez a központ oszt szét a munkacsopor-
tok között. Így nem érkezik be egy-egy altábortól (vagy 
rajtábortól) esetleg többször is ugyanaz az észrevé-
tel, vagy egy olyan munkacsoporthoz, ami nem illeté-
kes, hanem egy helyre érkezve akár típusonként is ösz-
szegezve kapja meg a felelős munkacsoport-vezető az 
összes tennivalót, megválaszolandó kérdéseket. Így a 

Táborhely
A táborhely munkacsoport nem kisebb feladatot vál-
lalt, mint azt, hogy a táborhely megtalálásán túl annak 
térképét, felépítési tervét, a közös építmények terve-
it, és megvalósításának terveit, illetve a bontási terve-
ket összeszedi, és megvalósítja. Így a munkacsoport-

ban voltak, akik a tervezéssel, térképészettel, engedé-
lyek beszerzésével foglalkoztak; voltak, akik a terepen 
az előtáborban dolgoztak sokat, hogy elkészüljenek a 
közös építmények (alakulón a kereszt, a zászlórúd, két 
táborkapu, a két torony, a közös sátrak, stb.); és azok, 
akik a bontásban vállaltak jelentős szerepet.

Az altáborok neveiket (a kcs-mesteraltáboron kívül) 
a magyar cserkésztörténelem fontos táborhelyeiről 

kapták. Meglepő volt, hogy nem minden név volt ismert 
a munkacsoport tagjainak, pedig meg tudom monda-
ni, melyik könyvben szerepelnek. (Ha valaki lemaradt 
volna: Alsópél az első magyar cserkésztábor; Héder-
vár az első tiszti tábor; Megyer a nemzeti nagytábor; 
Hárshegy az első ŐVVK tábor; Tihany a vízicserkész 
dzsembori; Gödöllő a Világdzsembori; Esztergom a 
MET). A tábor területén fellelhető utak mindegyike va-
lamely ismert és fontos cserkészvezető nevét viselte, 
mert a táborhelyen könnyebb egy-egy pont azonosítá-
sa, ha neveket rendelünk hozzá, mint ha körülírjuk. Ta-
nulságos volt a katonákkal való együttműködés, mert 

a fuvaroknál a pontosan tudták hol 
és kit kell összeszedni, pedig csak 
térképet kaptak.

A tábortérkép elkészülte min-
denkinek segítséget jelenthe-
tett, ezért volt különösen megle-
pő, amikor a tájékozódást segítő 
táblákat összefirkálva találtuk…

A táborhelyet lejártuk február-
ban, de sajnos elmulasztottuk ezt 
megtenni egy évvel korábban au-
gusztusban, így a valósággal mi 
is az előtáborban szembesültünk 
a száraz talaj áshatatlanságával, 
a hatalmas porral, az utak járha-
tóságának korlátozottságával, az 
elmerülő teherautók problémá-
jával… Ez azt jelenti, hogy a kö-

vetkező hasonló vállalkozáskor a törzsnek előzetesen 
is kell ott táboroznia. Világos, hogy ez a táborhely nem 
általános, de a táborhelyeink adatbázisa sokat segít 
abban, hogy egymás tapasztalatai alapján megismer-
jük a táborhelyeket.

Az építményeket érdemes volt előre megtervezni, mert 
egyfelől ki tudtuk számolni, mennyi anyagra van szük-
ségünk, illetve hogy mennyi munkaórát vesz igénybe 

tábor működésében a 24 órán belüli válasz min-
den felmerült észrevételre megoldható, hiszen 

a tábor ideje alatt ők hajtják ki a válaszokat a 
munkacsoportokból. Sajnos az első napi 

regisztrációs feladat olyan mértékű 
nehézségeket hozott, hogy ez a fel-

adat nem pörgött 100%-on, de 
elegendő szinten működött ah-

hoz, hogy a táborunk zökke-
nőmentesen haladjon.

A vezetéstámogatás másik nagy szelete volt a dolgo-
zó vezetők mindenfajta kényelmi igényeinek ellátása. A 
központban mindenféle lehetősége megvolt a dolgozó 
vezetőknek, hogy a maguk ügyeit intézhessék, és köz-
ben felüdülést kaphassanak. Ezt a feladatot a tábor-
helyre terveztük, azonban annak megvalósítása elma-
radt az infrastruktúra hiányában, pontosabban a törzsi 
körletben meglévő infrastruktúra okán. Az elgondolás 
jó, és továbbviendő.

Kommunikáció
A kommunikációs munkacsoport elsősorban a bel-
ső, tábori kommunikációt vállalta fel. Ez azt jelentet-
te, hogy egy részt vállalt a résztvevők toborzásából, de 
nem ez volt a fő feladata. A fő feladata a velem járó, 
a térkép, az újság, és a tábor ideje alatti hírverés. Ez a 
felosztás jó, ha a résztvevők és szervezők toborzását 
egyértelműen minden vezetőtiszt, cspk, stb. magáénak 
érzi, és tolja előre.

A belső anyagok és a kifelé való hírverés jól műkö-
dött, és esetenként túl is teljesítették (pl. a facebook 
oldalunkon jelentősen megugrott a látogatók száma). 
Azonban két helyzetben súlyos problémákat sikerült 
generálnunk:
• egyfelől többszöri kérés és igénylés ellenére sem kap-

tunk pontos listát arról, hogy az MCSSZ akkori kom-
munikációs vezetője nem tartotta ezt fontosnak; 

• másfelől az NNT2013 kommunikációs csapat számos 
médiumot kapott a nyakába, bár nem ő hívta őket, és 
nem ő tartotta velük a kapcsolatot.

Mindezek alapján egyértelmű, hogy a kommunikácó 
tényleg csak hordozó, közvetítő, de mind a két oldalnak 
(küldő és fogadó) sok-sok energiát kell bele tenni. Ha ez 
nem működik jól, akkor nem a hírvivő a hibás.

Folytatása következik…  

írta: Solymosi Balázs cst. (205.)

NNT után
Folytatódik az NNT tapasztalati beszámolója, 
ezúttal célkeresztben a táborhely, a humán 
erőforrás és a kommunikáció.

tapasztalat
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napra eljönnek. Persze fáradtan és mire megérkeznek, 
lélekben már tovább is álltak. Nem lehet, hogy azért 
lenne kényelmes egy kicsit mindenen részt venni, mert 
így nem kell dönteni? Dönteni ugyanis nem kellemes. 
Felelősséggel és következményekkel jár. Pedig pont a 
dönteni tudás az egyik kompetencia, amit remekül fej-
leszt a cserkészet.

Dönteni nehéz. Kockázatot kell vállalni. Felelősséget 
kell vállalni a rossz döntés következményeiért. Lemon-
dással jár az egyik oldalon és odaadással a másikon. 
Dönteni egy program mellett elköteleződést is jelent. 
Ott lenni elejétől a végéig, nem csak testben, hanem 
lélekben is. Ha megérkeztél, ide fókuszálsz. Talán ki-
kapcsoljuk a telefonunkat és a mobilnetünket is, kikap-
csoljuk a külvilágot, amennyire csak tudjuk, és együtt 
vagyunk. Ezt az időt egymásra és magunkra szánjuk. 
Nem kacsingatunk kifelé már másnap. 

Ha nem tudatosan éljük a cserkészetünket, nagyon 
könnyen tévútra jutunk. A cserkészeink pedig a rossz 

yáron, Ljubjanában a Moot pályázatunkat reklá-
moztam a standunknál, amikor odajött egy ke-
let-európai ismerősöm. Érdeklődött a projektről, 

bár mindketten tudtuk, hogy a szövetségük már dön-
tött a támogatásunk-
ról. Majd rákérdezett, 
hogy miért nincs arra 
lehetőség, hogy csak 
a program felére jöj-
jön el valaki?

Megmozdult bennem 
valami, mert régóta 
zavar ez a jelenség. 
Persze ő úgy érezte, 
hogy a gyors elzárkó-
zásom mögött rugal-
matlanság van. Győz-
ködött, hogy mennyi-
vel többen jönnének el, ha lehetne a programnak csak 
a felére jönni. Hiszen mennyire elfoglaltak a mai fiata-
lok. Elmagyaráztam neki, hogy ez nem egy buli, hanem 
komoly nevelési célok állnak a program mögött. Úgy 
gondolom, ha a fele kimarad, akkor nem érhetjük el a 
célunkat. 

Kihagyható-e a cserkészetünkből a nyári tábor? Vagy 
az őgy-k fele? El lehet jönni csak a VK második felére?

Egyre gyakrabban talál meg ez a probléma. Bizto-
san változik a világ, és egyre több programlehetőség 

kínálja magát mind a cserkészetünkben, mind a hét-
köznapi életben. Ez önmagában nem baj. A baj az, 
hogyha egyre több olyan cserkész van, aki mindent 
szeretne. Szeretne ezen is meg azon is részt venni. 

Talán már Te is találkoztál ezzel a jelenséggel: a cser-
készek, köztük több vezető, később érkezik a táborba, 
vagy korábban mennek haza más program miatt. Ezek 
között egy fesztivál éppúgy megtalálható, mint a plé-
bániai tábor. Biztos van olyan eset, amikor megenged-
hető, hogy a program egy részéről hiányozzon valaki.  
Ugyanakkor egy nevelési ívre felhúzott program vagy 

tábor esetében nem sérül-
nek-e a céljaink, ha nem 
vesznek részt rajta elejé-
től a végéig? Elvégezhe-
tő lenne-e egy egyetem 
az első két év nélkül? Ar-
ról nem is beszélve, hogy 
találkoztam már olyan 
cserkészekkel, akik a vé-
letlenül pont a tábor “kel-
lemetlen” részeire szer-
veztek maguknak más 
programot. Gond nélkül 
elviselve a tudatot, hogy 
helyettük majd a társaik 

építik fel és bontják le a tábort.

„De így többen jönnek el” - hangzik a már szintre mant-
raszerű válasz. Biztosan az a célunk, hogy minél töb-
ben vegyenek részt a programunkon? Mit és meddig 
fogunk feláldozni a mennyiség oltárán? Ha megen-
gedsz valamit, kitársz egy kiskaput, amit nagyon nehéz 
lesz bezárni. Nem kell eljönni végig, hiányozhatsz egy 
napot, mert jó indokod van. És kettőt? A felére is lehet 
jönni? Vagy csak lenézek két napra. És átjáróházzá vá-
lik a tábor. Egyesek meg sem erőltetik magukat, hogy 
ráérjenek. A gyülekezeti tábor és a Sziget közti három 

példát, a rossz tudást viszik tovább. Ugyanezek a hely-
telen sémák fognak működni az életük más területe-
in is. 

Amikor el kell köteleződni, menni fog-e? Amikor nagy 
döntések előtt állnak, készen lesznek-e rá? Dönteni kell 
a továbbtanulásról, a karrierjükről és a párkapcsola-
tukról is. Sem a tanulást, sem a munkát, sem a házas-
ságot nem lehet fél szívvel csinálni. Nem lehet kiszállni 
belőle, amikor kényelmetlen. Nem lehet nem vállalni a 
“kellemetlen” részeket, majd gyorsan áthúzni egy má-
sikba. 

Vagy mégis? Talán ezért van annyi befejezetlen egye-
tem, annyi tizedik éves egyetemista, éppen negyedik 
szakon tanuló fiatal. Talán ezért van annyi beragadt 
karrier, el nem indult vállalkozás. Talán ezért van any-
nyi elköteleződésre képtelen pár, vagy épp papi vagy 
lelkészi hivatást fel nem vállaló ember. Talán ezért van 
annyi válás. De cserkésznek lenni nem ezt jelenti. Sze-
rintem. 

írta: Pótor József José cst. (304.)

Csak két 
napra jönnék…
Mi a feladatunk vezetőként? Kiszolgálni a fia-
talok igényeit, vagy azt adni, amire szükségük 
van? A két szempont látszólag talán ugyanazt a 
tevékenységet fedi, pedig az egyik legnagyobb 
dilemmát jelenti a vezetői munkánk során.

N

érvek
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csomag, ami 
havi 2,53 dol-
lárt jelent. Így 
ez az egyik 
legkedvezőbb 
ajánlat. Vásá-
rolható 1 TB, 
10 TB, 20TB 
vagy akár 30 
TB-os cso-
mag is, viszont 
ezeknek már 
jelentősebb az 
ára. Hátránya, 

hogy ömlesztve menti a dokumentumokat és egyéb 
tartalmakat, így csak utólag van lehetőségünk rendez-
ni a fájljainkat.

Dropbox (www.dropbox.com)
Ez az egyik legkisebb tárhelyet biztosító felhő szolgál-
tatás, mivel összesen csak 2GB-ot biztosít. Ez jóformán 
csak a legfontosabb dokumentumaink és képeink táro-
lására alkalmas. Van lehetőség különböző „akciókkal” 
ingyen növelni a tárhelyet (pl. ismerős meghívása), és 
mindössze egy választható fizetős konstrukció van. Ez 
1 TB-ot tartal-
maz, vi-
szont havi 
10 euró 
vagy 1 
évre 100 
euró kiadást 
jelent, ami kicsit húzósabb összeg már. A fájlokat na-
gyon könnyű menteni és rendezni. Mobil eszközökön is 
könnyen használható alkalmazás. 

gy másik, a mai világban könnyen előforduló hely-
zet, hogy egy megbeszéléshez, előadáshoz 
vagy kikapcsolódáshoz egy számí-

tógépet szeretnénk használni, ami 
azonban nem a miénk. Ilyenkor a 
szükséges prezentációkat, ké-
peket, videókat, dokumen-
tumokat az ember kiírja 
egy DVD-re, vagy rá-
rakja egy pendrive-ra. 
Ezeket azonban köny-
nyű otthonhagyni. Az 
ilyen esetek elkerülé-
se végett szokták ja-
vasolni, hogy hasz-
náljunk felhő alkal-
mazásokat. De sokan 
nem tudják, mi is ez, 
és miért pont felhő-
nek hívják. 

A felhő az online 
adattároló rend-
szerek összefoglaló 
neve. A nevét onnan 
kapta, hogy ide minden fájlunkat feltölthetjük bármely 
eszközünkről és bárhonnan elérhetjük, és amikor szük-
ségünk van rá, akkor csak „felnyúlunk” és már hozzá és 
fértünk. Mintha mindig a fejünk fölött lebegnének a do-
kumentumaink, képeink stb.

Persze ez sem tökéletes megoldás. Az egyik legna-
gyobb hátránya, hogy folyamatos internetkapcsolatot 
igényel, mivel a tárolt tartalmat le kell tölteni. Valamint 
nem árt, ha a tárhely korlátlan, de legalábbis nagy mé-
retű, mivel például egy filmnek a felhőből való meg-
nézése nagy adatforgalmat generál, és emellett időbe 
is telik mire letöltődik. Így nem csak annyiból áll, hogy 
bejelentkezek, és már nézhetem is a filmet. Egy má-
sik, mondjuk úgy, hátránya (inkább a fiatalabbak szá-
mára, akik nem rendelkeznek állandó jövedelemmel), 

hogy térítésmentesen viszonylag 
kevés tárhe-
lyet biztosíta-
nak. Havi vagy 
éves előfize-
téssel lehet 
igénybe venni 
a nagyobb tár-
helyet. 

A következő 
felhő alkalma-
zásoknak kö-
zös tulajdon-
ságuk, hogy 
mindegyik elér-

hető okostelefo-
non (ios, android, 

windowsphone) il-
letve számítógépre 

is telepíthetők. Így nem 
kell mindig egy böngésző-

ből belépni, hanem az intézőből 
is elérjük a fájljainkat. 

Google drive (drive.google.com)
Akinek van gmail felhasználói fiókja, az automatiku-
san rendelkezik drive tárhellyel, ami 15 GB-t jelent in-
gyen. Itt a legkisebb fizetős konstrukció egy 100GB-s 

Onedrive (onedrive.live.com)
Ennél a szolgáltatásnál az ingye-

nes tárhely mérete 7 GB, de 
pár egyszerű lépéssel megnö-

velhetjük 15 GB-ra. Egyik 
részalkalmazása az úgy-

nevezett „Filmtekercs”, 
ami további 3 GB-
ot jelent, és a mo-
bil eszközökről au-
tomatikusan men-

ti a fényképeinket. (A 
másik két alkalmazásnál 

is van lehetőség ilyet beállítani, viszont azok nem jár-
nak plusz tárhellyel.) A használatához egy Microsoft fi-

ókra van szükség. Itt a 
legkisebb válaszható 
konstrukció 100 GB-
ot tartalmaz, ami 
havi 580 Ft-ba ke-
rül. Ezen kívül lehet 
választani a 200 
GB-s csomagot, ami 
pénzben is pont a dup-
lájába kerül: havi 1160 Ft. 

A fentieken kívül persze még nagyon sok felhőszolgál-
tatás létezik, a három legismertebbet említettem meg. 
Érdemes többet kipróbálni, és eldönteni, hogy melyik 

tetszik a legjobban. 

Aki nagyon ügyel a 
biztonságra, annak 
érdemes lehet töb-

bet használni. Viszont jóból is megárt a sok: ha 
túl sok helyre mentjük a fájljainkat, az időigényes, va-
lamint könnyen beleveszik az ember, hogy mit hova 
mentett. 

írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)

alkalmazások
vezetőknek 8.
Az előző két részben a vírusok okozta károkról 
és az adatok ellopásáról volt szó. De a fontos 
fájljaink nem csak mások kezébe kerülhetnek, 
hanem külső tényező hatására károsodhatnak 
vagy meg is semmisülhetnek (pl. áramszünet). 
Ez nagyon kellemetlen tud lenni.

E

Kocka őrs
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A másik módszer a lógatás, akkor elég a sűrű szövésű 
szövet. Ebben az esetben összefogjuk a széleit, megte-
kerjük a száját és megszorítjuk. Ha a sajtunkat lágyabb 
állagúra szeretnénk, egyszerűen beletesszük a szövet-
be és fellógatjuk. Végül a sófürdő következik a fentebb 
leírtak szerint.

Tárolás
A sajt zsírpapírba csomagolva a hűtőben sokáig eláll. 
Ha dobozban tároljuk, ügyeljünk arra, hogy ne érintkez-
zen a műanyaggal, előtte szintén rakjuk zsírpapírba! Ha 

nem tesszük hűtőbe, akkor egyre keményebb, reszelhe-
tőbb lesz a sajtunk. Fogyasztás előtt minden esetben 
érdemes fél órával korábban kivenni a hűtőből sajto-
kat, mert úgy érvényesülnek az aromái. 

Lekvárom
Tele van az internet különféle lekvár receptekkel. Eze-
ket olvasva érdemes elgondolkodni, hogy a személyre 
szóló finomságodat milyen variációból készítenéd el. Ez 
a tárkonyos őszibarack tipp például módosulhat men-
tásra, vagy rozmaringosra. Az elkészítéséhez ezt az 
alapot kínáljuk:

Hozzávalók: 
• 2 kg fehér húsú őszibarack
• 3 szál tárkony
• 2 teáskanál pektin,
• 20 dkg cukor,
• fél citrom leve
Pektin: Természetes zselésítő anyag. Használatával rö-
videbb idő alatt, kevesebb cukor hozzáadásával lehet 
lekvárt készíteni, és jobban megmarad a gyümölcs íze.

A barackokat forrázzuk le, vagyis tegyük egy perc-
re forrásban lévő vízbe. A forró vízből szedjük át hideg 

Tejből van a sajt
Ezt mindenki tudja, viszont nem mindegy, hogy milyen 
tejet használunk fel a sajt készítéséhez. Felejtsd el a 
bolti dobozos, alacsony zsírtartalmú tejeket! Abból nem 
lesz olyan jó sajt, mint a házi nyers tejből. Piacokon 
árusítják hatalmas, hűtött fémtartályokban, és csapol-
ják flakonba a szemünk előtt. A literenkénti ára 200 Ft 
körül mozog. 

A kezdő csomag a következőkből álljon:
• 5 liter zsírban gazdag házi tej
• 1,5 dl 10 százalékos ecet (lehet biológiai erjesztésű 

alma- vagy borecet is)
• patikában kapható géz, vagy steril pelenka
• 20 százalékos sóoldat
• sűrű szövésű műanyag szita
• nehezéknek vízzel töltött befőttesüveg
• zöldfűszerek, aszalt gyümölcsök, színes tört bors, kö-

ménymag

Maga az eljárás egyszerű, de folyamatos odafigyelést 
igényel. A tejet felforraljuk, majd kissé lejjebb vesszük 
a lángot, forrón tartjuk, de ügyelünk arra, hogy ki ne 
fusson. Végig kevergetni kell, különben leég az alja! Az 
ecetet fokozatosan adagoljuk hozzá, keverjük meg, és 
várjunk, míg el nem válik a tejsavó és a fehérje. Vegyük 
le a tűzről, és hagyjuk kicsit állni. Helyezzük a szűrőbe 
a duplán hajtott gézt vagy a pelenkát, és merjük bele a 
túrós alapanyagot. Hagyjuk csorogni saját súlyában fél 
órára. A sajt ízesítésére ez a legalkalmasabb idő. Tet-
szés szerint alkosd meg a magad ízlése szerint a fű-
szerkeverékedet. Snidlinges, petrezselymes-fokhagy-
más, rózsaborsos, kakukkfüves, kapros-fokhagymás, 

köményes, diós, chilis, aszalt szilvás, aszalt sárgaba-
rackos, vagy aszalt paradicsomos is készülhet, ha úgy 
akarod. Sót nem teszünk bele, majd csak a végén, a tö-
mör sajtot helyezzük sófürdőbe. 

Tömörítés
A sajt keménységét, szárazságát jól tudjuk szabályozni 
azzal, hogy milyen nagy préselésnek tesszük ki. Minél 
több savót préselünk ki belőle, annál keményebb lesz 
a sajtunk. Később aztán ennek változtatásával tudunk 
kedvünknek megfelelő állagot létrehozni. Ha kenhető 
sajtot szeretnénk, akkor nem préselünk, csak hagyjuk 
6-8 órát csöpögni és ízesítés után kész vagyunk. Ha vi-
szont keményebb, de könnyen szeletelhető sajtra vá-
gyunk akkor a préselés ideje 2-3 óra lesz. Ha kemény 
sajtot ennénk, akkor 12 óráig hagyjuk lapulni.

A tömörítéshez szükségünk lesz a sűrű szövésű szitá-
ra, vagy szűrőre, és egy kistányérra, ami belefér. A te-
tejére rakjuk a befőttesüveget, amibe egyre több vizet 
töltünk. Amint összeáll úgy, hogy megtartja a formáját, 
meg kell forgatnunk a présben. Így lesz szép a teteje és 
az alja is. Másnap elkészítjük a sófürdőt.

Egy liter vízhez ízlés szerint 100-200 g sót teszünk. A 
nagy sajtokat 5-6, a kicsiket 2-3 órára hagyjuk benne, 
mindet külön-külön ízesítés szerint.Ezután egy-másfél 
napig tovább száradnak-érnek a sütőből kivett rácso-
kon, amíg kérgük nem képződik.

vízzel telt edénybe, ettől gyorsan lehűl, így könnyen le 
tudjuk húzni a barack héját. Ezután a barackokat koc-
kázzuk bele egy lábosba. Tegyünk hozzá friss tárkony-
levelet, szórjuk rá a cukrot, majd tegyük fel főni. Ma-
radjunk a fazék mellett, és rendszeresen kavargassuk.

Amikor megfőtt, a levét sűrítsük be egy kis cukorral el-
kevert pektinnel. Ízesítsük pár csepp citromlével, és 
még pár percig forraljuk. Ezután tölthetjük is a tisztára 
mosott üvegekbe. A betöltött, lezárt üvegeket állítsuk 
öt percre fejre, így csírátlanítjuk az üveget.Ez a lekvár 
illik édességekhez, palacsintához is, de pikáns íze mi-
att akár sült csirke, rántott csirke, grillezett hús mártá-
sa is lehet.

Ha marad még tárkonyunk, ne dobjuk ki, csináljunk be-
lőle tárkonyecetet: 3 dl 10 százalékos ecetet ugyan-
annyi vízzel felforralunk, beletesszük a tárkonyleveket, 
együtt forraljuk egy picit, majd lehűtjük. Szép üvegek-
be töltjük, és már használható is – tárkonyos levesek, 
zöldbableves, krumplifőzelék ízesítéséhez ajánljuk. 

írta: Nagy Emese

Téli betevők
Mekkora buli lenne a téli táborban majszolni a 
magatok által készített sajtot, vagy büszkén 
kenegetni a reggeli vajas kenyérre a házi lekvá-
rotokat! Irány a cserkészotthon, izzítsátok be a 
tűzhelyeket!

Gasztrovás

Készíts magadnak sajtot, tegyél el lekvárt!
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• Kerítés, mely minden oldalról védett minket.
• 2 db 2 személyes sátor összeépítve, tökéletes árokkal 

és elvezetővel.

Tábori kapu
Ezt a tábori kaput a 18. számú Zöld Péter cserkészcsa-
pat csapattábor táborozói készítették 2011-ben Vár-
patakán.

A kép magáért beszél. Egyszerűen valami pluszt köl-
csönzött a tábori életünkbe: jóleső érzés mindennap 
látni, hogy valamit együtt készítettünk, és csodálatos 
lett. Mindenki belevitt egy picit magából, a tehetségé-
ből: a fiúk jó pár napi fárasztó munkájának eredménye. 
Nagyon kitettek magukért: késő estig hozták a fákat, 
vágták, szépítették, ástak, persze a lányok is besegí-
tettek, hiszen a zöld ágak kötözésében, a zászlók elren-
dezésében, a kapu feldíszítésében női szépérzékre is 
szükség volt. 

A kapu két oldalán létrás felmászó biztosította a fel-
jutást a tetejére, ahonnan az egész tábort be lehe-
tett látni. Különös érzés volt odafent lenni, körbenéz-
ni és látni a hegyeket, a fenyőfákat, a tábort, a cser-
késztestvéreket, a cserkész zászlót, ahogy lobogtatta 
a szél.

Tigrisliliom őrsi körlet 
A 670. sz. Zengő cserkészcsapat 6. osztályosokból 

álló Tigrisliliom őrse három főt számlált, és az első kö-
zös táboruk volt. Kiemelkedő őrsi körletet hoztak létre 
amellett, hogy a közös építmények megalkotásában is 
nagyban kivették a részüket. Az építményekhez kizáró-
lag ponyvát, fát és madzagot használtunk.

Főbb építmények a következők: 
• Forgóajtós kapu „TOLNI” felirattal, tetejére a Magyar 

Szent Korona mását kötöztük.

• Esővédő, melynek köszönhetően nem áztunk el, mikor 
kiléptünk a sátorból.

• Őrsi tűzrakó az állandó tea és meleg víz biztosítására.
• Őrsi szépítkező, melynek a legfontosabb részei a tü-

kör, kézmosó, polc, szárító, törölköző-, fogkefe- és 
szappantartóval. Természetesen a megfelelő árnyé-
kolással.

• Tigrisliliom körút, ami összekötötte a körletet, a fürdő-
sátort, a latrinát és a másik lány őrs körletén keresz-
tül visszatért a saját körlet „hátsó bejáratához”.

• Őrsi relax-hely, a körletünk legfontosabb része. A pa-
tak partján, melyhez lépcső vezet le, egy padot ké-
szítettek a lányok. A patakon egy kövekből kirakott út 
vezet át. A hely olyan jól sikerült, hogy kedvenc tábor-
parancsnokunk, BicskáS is szívesen tartózkodott vol-
na ott. Így Adél kibővítette a helyet, Dia pedig készí-
tett egy pohártartót is BicskáS felirattal. Brand Petra 
csst. (670.)

Épített tűzhely
Az 1604-es II. Lajos Cserkészcsapat idei táborába nem 
vittünk magunkkal gázrózsát, hanem épített tűzhe-
lyen főztünk. Az építmény annyira jól szerepelt, hogy 
szerintem bevezetjük. Két katlan és egy vaslapos rész 
egymás mellett. A vaslapos rész még fejleszthető, egy 
egyszerű lemezt használtunk, de lassan adta át a hőt. 
Jövőre megpróbáljuk öntöttvasból. 

tábori építmények
versenye

Szertár
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Szeretetből tehát az Isten adta az első – mi így hív-
juk –: „ó”szövetséget az embernek. A tartalma na-
gyon egyszerű volt: tartsd meg a törvényt, és szent-
nek nevezlek, ezért lehetsz velem kapcsolatban. 
Ennek a történetnek a végét nem kell sokat magya-
rázni, mindenki tudja magáról, hogy mennyire tud-
ja megtartani az Isten törvényét.   Az ember ebben 
a szövetségben sem tudott partner maradni. De az 
Isten szeretete nem torpan meg ott, ahol az emberi 
teljesítmény már kudarcot vallott. Ennek a szeretet-
nek a következménye az Új szövetség.

Az Új szövetség, azaz az aktuális szövetség legfon-
tosabb tulajdonsága, hogy nem leváltja a régit, ha-
nem Isteni módon egyszerre érvényessé teszi és 
mégis teljesíthetővé. Az Új szövetség eseménye, 
hogy Isten szeretete testet öltött. Jézus Krisztus 
megszületett erre a Földre azért, hogy az előző szö-
vetséget beteljesítse, azaz a törvényt hiánytalanul 
megtartsa, és hogy ennek az áldását nekünk elér-
hetővé tegye. A megoldási mód egyszerre logikus, 
de váratlan. Jézus betartott minden parancsolatot, 
így elnyerte az Atya közösségét és ennek áldásait. 
Jézus ennek ellenére nem visszavonult a mennybe, 
és élvezte azt, hanem az emberek bűneinek bünte-
tését magára vállalta, és elszenvedte: meghalt he-
lyettünk. Jézus egyszerűen jogilag kicserélte önma-
gát mivelünk.  Hogy ez az áldozat hiteles volt, bizo-
nyítja, hogy az Atya feltámasztotta Őt a harmadik 
napon. Így lehetünk egy új szövetségnek a részesei. 
Ennek az áldozatnak a jogán léphetünk szentként 
mi is Isten elé. Ezt nevezi a keresztyén ember Öröm-
hírnek, azaz görögül Evangéliumnak. Van jogod az 
Isten elé járulni, és minden áldást elkérni, mert Jé-
zus az ő áldozatával jogos partnerré tett téged eb-
ben a szövetségben.

Mi akkor a feladatunk? Megélni a Szövetséget. Hálá-
ból teljesíteni az Isten törvényét és nem félelemből. 
És tudni, hogy amint a szövetben is két irány van, 
úgy nekünk is két irányba felmutatni, hogy a Szö-
vetség tagjai vagyunk: szeretni az Istent, és szeretni 
az embertársainkat. Többek között erre tettünk fo-
gadalmat. Vezetőként pedig ez a parancs többszö-
rösen igaz mindannyiunkra. Isten adjon nekünk erőt 
fogadalmunk teljesítéséhez, és hitet a Szövetség-
ben a munkánkhoz! 

Szövet
Hogy néz ki egy szövet? Álta-
lában vízszintes és függőleges 
szálak váltott egymásba fonódása. 
Mi, cserkészek, igazán tudjuk, hogy mi-
lyen fontos az erős szövet egy-egy ing, tú-
razsák vagy sátor megvásárlásakor. De 
mitől erős a jó szövet? Attól, hogy a 
szálak egyenként is erősek, és egy-
máshoz is jól kapcsolódnak. Egyenként ugyan nem 
bírnák ki azt a terhelést, ami éri az egész szövetet, 
de együtt hatalmas szilárdságot érhetnek el. Mit 
kell tennünk tehát, hogy jó legyen a szövetségünk? 
Ugyanezt a két dolgot: egyen-egyenként megerő-
södni, és egymáshoz még szorosabban kapcsolód-
ni. Erősíteni az őrsi közösségeket, amelyek az alap-
közösségeink, valamint a raji és csapategységein-
ket, ugyanakkor felmutatni, hogy mekkora erő van a 
szövetségben.

De mi köze van mindehhez a lelkünknek? 
A szövetség szó gyakran használt, de jelentése 
tompult a cserkészetben, csakúgy mint a keresz-
tyén ember életében. A Bibliánk Ó- és Újszövetsége 
nem csak két fejezetcím, amit a szerkesztők jónak 
találtak, hanem tartalmat jelölnek. Olyan tartalmat, 

ami kihat a lelkünkre, életünkre. A szövet képből itt 
is látványosan el lehet indulni. függőleges és víz-
szintes szálak összefonódása. Nem nehéz elkép-
zelnünk, mivel itt Isten és ember szövetségéről van 
szó, hogy a képben a vízszintes szálak az embere-
ket, a függőleges szálak az Isten közbefonódását 

jelképezik. Ha csak vízszintes szá-
lak lennének, akkor a legjobb 
kapcsolódás esetén is egy kö-
telet kapnánk. A kötél jó, és mi 
tudjuk, hogy mennyi minden-
re lehet használni, de a kötél-

hez képest a szövet dimenziólépés. 
Elindulunk a tér egy másik irányába is. 

Az Istennel kötött szövetségünk pedig, 
ahogy a szövet képe mutatja, fölfelé in-

dít el bennünket, hogy ne csak földi dolgokat 
nézzünk, hanem tudjunk feltekinteni, és más síkban 
is legyen látásunk. 

Örömhír 
Mi az Ószövetség? Ó, azaz régi, előző. Az Isten 
szent. Ezt az egyszerű kijelentést, azt hiszem, min-
den keresztyén ember vallja. A szentet ebben az 
esetben definiálhatjuk a tökéletessel. A szent tu-
lajdonsága pedig az, hogy elhatárolódik minden-
től, ami nem szent, nem tökéletes. Az Ószövetség, 
mint könyv, arról tesz bizonyságot, hogy a szent Is-
ten embert teremtett. A maga képére teremtette, 
azaz szentnek. Olyannak, aki tökéletes, ezért van 
joga a szövetségre a Tökéletessel, Istennel. De az 
ember az édenkertben történt bűneset következté-
ben alkalmatlanná tette magát arra, hogy ebben a 
szövetségben partner maradhasson. Innentől kezd-
ve nem vagyunk tökéletesek. De az Isten szeretete 
nagyobb, mint a mi képességünk az elszakadásra. 

írta: Sáska Attila csstj. (121.)

A cserkészetben a szövetség egy alapvető 
kifejezés.  Annyira alapvető, hogy nem igazán 
gondolunk bele az eredetébe. Rutinná vált, 
hogy halljuk, és a saját tapasztalatunk alap-
ján definiáljuk magunkban. Pedig nem kell 
nagy nyelvi etimológusnak születni ahhoz. 
hogy az ember értelmezni tudja ezt a szép 
magyar kifejezést.

Lelki

Íme, szövetségre 
lépek veletek  
és utódaitokkal…

1Móz 9,9
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Október 3–5. ejtőernyős szakág
Ismerkedj az ejtőernyősök szabadságával, mely egy-
ben az extrém sportok királya! A technika, és a nagyfo-
kú fegyelem találkozása a szabad repülés élményével. 
Az ejtőernyős szakág október 3-5. között kedvező idő-
járás esetén szervez egy ugróhétvégét a Kaposújlaki 
reptéren. Minden érdeklődőt szeretettel látunk! Elője-
lentkezés szükséges a reptéri részvétel és programok 
nyitása miatt.

Előregisztráció: Markó Gergely, +36 70 778 2141,  
m.gergely@cserkesz140.hu
Létszám, csoportvezető megjelölés szükséges. Részvé-
tel ingyenes!

Október 4. kerékpáros szakág
Helyszín: Jászberény, Margitsziget
Találkozz a bringásokkal az októberi emléktúra alatt is! 
Ízelítő: bringás ügyességi feladatok, KRESZ-teszt, Csi-
náld magad a bringád! stb.

Info: kalman_vidovich@yahoo.co.uk
Keress minket a Facebook-on is! www.facebook.com/
bringascserkesz

Október 11. lovas szakág
Időpont: 2014. október 11, 10.00-16.30

Helyszín: Kiskunhalas, Kiskunhalasi Lovastömegsport 
Egyesület 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Regisztrálás: perjesikovacs@gmail.com
(Az emailben szerepeljen, hogy hányan jöttök, honnan 
(csapatszám, megye) és milyen korosztály vagytok!)

Pedagógiai fejlesztő munkatársat keresünk
A Magyar Cserkészszövetség európai uniós támogatás 
segítségével megvalósítás alatt álló projektjéhez keres 
főállású munkatársat pedagógiai fejlesztő munkatárs 
pozícióra.

Cél: A kisközösségi ifjúságnevelés támogatása érdeké-
ben helyi kisközösségek és azok különböző szervezeti 
szinteken dolgozó vezetőinek pedagógiai szakmai fej-
lesztése, valamint a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok 
implementációjának elősegítése.

Feladatai: Adott kisközösségek illetve cserkészcsa-
patok működési körülményeinek feltárása, elemzése, 
szakmailag megalapozott nevelési ajánlattétel (neve-
lési terv) kidolgozása. A fejlesztő munka megtervezése, 
nyomon követése, stb.

A munkavégzés helye: Jelen felhívással egy mun-
katársat keresünk az V. és VIII. Cserkészkerületbe 
(Bács-Kiskun megye, Jász- Nagykun Szolnok megye, 
Békés megye, Csongrád megye; Koordinációs központ: 
Kecskemét és/vagy Szeged)

Jelentkezés: A hr@mcssz.hu címre küldött fényképes 
önéletrajzzal, és motivációs levéllel, amely tartalmazza 
a szakmai tapasztalatokat és a fizetési igényt is. 

A jelentkezés határideje: 2014. szeptember 28. 

Érdeklődni lehet Hoffmann Ferencnél munkanapo-
kon, hétfőtől péntekig munkaidőben az alábbi telefon-
számon: +36 20 395 8596 illetve a hoffmann.ferenc@
mcssz.hu e-mail címen.

Pedagógiai fejlesztő gyakornokot keresünk
 Az MCSSZ európai uniós támogatás segítségével meg-
valósítás alatt álló projektjéhez keres főállású munka-
társat Pedagógiai fejlesztő gyakornok pozícióra.

Célok, feladatok: A helyi közösségek és azok külön-
böző szervezeti szintjein dolgozó vezetőinek szakmai 
fejlesztését végző pedagógiai fejlesztő munkatársak 
támogatása a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kiskö-
zösségi Ifjúságnevelés támogatása elnevezésű projekt 
keretében.

Munkavégzés helye: Budapest, esetenként Nógrád 
és Pest megye

Jelentkezés: ld. mint fönt

Új csapatparancsnoki kinevezések
Miskolci Cserkészkerület: 
Gál Renáta cstj. (19.), Varga Gabriella csst. (1212.)

OE-10/2013 
Az OEség az Országos Külügyi Vezető megbízatással 
Böröczky Csongor csst.-t (442.) bízza meg.

Őszi szakági programok
Alább találjátok az őszi szakági programokat, találko-
zókat, táborokat, kedvcsinálókat!

Szeptember 26–28. vízi szakág
Csepel – Ifjúsági Tábor
Info: vizi@cserkesz.hu
A képekkel itt találkozhattok majd: https://picasaweb.
google.com/vizicserkesz.hu

Október 3–5. regös szakág, regösbál
Info: regos.cserkesz.hu/evkozi-programok/regosbal
Sokat hallottál már a regösségről, de nem volt még al-
kalmad belepillantani? Vagy éppen szívesen találkoznál 
régi regösös cimboráiddal? Akárhogy is, itt a nagy alka-
lom: október 5-én egész napos regösprogramokkal vá-
runk benneteket! 

Részletek hamarosan facebookon és a honlapon!

Október 11. barlangász szakág
Helyszín: Budapest, Mátyás-hegyi-barlang, illetve 
Mátyás-hegyi-kőfejtő
A jelentkezők két turnusban barlangtúrán vehetnek 
részt, a kettő között a felszínen megismerkedhetnek a 
szakági munka részleteivel és perspektíváival. A prog-
ram időtartama várhatóan 3-4 óra (Ebből a barlang-
ban töltött idő kb. 1,5 óra). A program ingyenes! A túrák 
limitált létszáma miatt előzetes regisztráció szükséges.

Kedvcsináló, képek: barit.cserkesz.hu

Országos imaest a tisztaságért 
2014. október 8.
Tiszta szerelem. Lehetséges? 2008 óta a tanév elején 
ma már minden egyházmegyében, sőt határainkon túl 
is ugyanazon az estén együtt imádkozunk: akik keres-
sük, akik éljük a tisztaságot, akik szeretnénk újrakez-
deni, akik tanúságot szeretnénk tenni a tiszta szerelem 
értékéről – vagy meghallgatni, hogy másoknak mind-
ez tényleg sikerült... Gyere el Te is! Ahhoz, hogy meg-
tudd, a Te városodban, lakóhelyedhez legközelebb hol 
és pontosan mikor lesz az imaest, keress minket Face-
book-oldalunkon: facebook.com/imaest.a.tisztasagert

Társastánc különpróba
A 2012/2013-as táncos különpróbát Gulyás Krisztián 
(118.) és Pusztai Klaudia (118.) sikeres teljesítette. Gra-
tulálunk!

A Magyar Cserkészszövetség, és a Magyar Cserkész-
szövetség I. és X. Cserkészkerülete Táncos különpróbát 
hirdet idén is.
Részletek és jelentkezés itt: goo.gl/zm9Fj

Köszönet
Korábbi pedagógus továbbképzés - Köszönjük!
A mai napon toborzás ügyében hívtam az egyik közeli 
általános iskola Igazgatónőjét.
Épp elkezdtem volna a mondandómat, mikor közbeve-
tette, hogy helyettesével együtt részt vett anno a Szö-
vetség által szervezett pedagógus-továbbképzésen és 
nagyon örül a jelentkezésemnek, már szervezi is, hogy 
miként tudnánk a lehető leghatékonyabban megszólí-
tani az ottani fiatalokat. A fentiek miatt ezúton szeret-
nék köszönetet mondani a képzés szervezőinek, hisz je-
lentősen megkönnyítették a munkánkat! Jm! Bérdi Pé-
ter st. (519.), csapatparancsnok, Szeged 

Az Országos
Elnökség hírei

Hírek
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