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Programajánló

Kedves Kagylós Cserkésztestvéreink! Mindnyájatokat 
szeretettel hívunk és várunk a XIV. Kagylós találkozóra, 
mely 2015. január 31-től február 1-ig kerül megrende-
zésre! Egy különleges Kagylóst szervezünk nektek. Min-
dent megtettünk, hogy minél jobb élményben legyen 
részetek. Ennek szellemében a „szokásos” esti program 
mellett napközben színes, érdekes programokon vehet-
tek részt a városban: borkóstoló, Zwack gyárlátogatás, 
csepeli bunkertúra.

Csapatparancsnoki teendők

Szónok születik!

Lezárult egy év, így hamarosan esedékessé válik az 
éves jelentések leadása, illetve ezzel egyidejűleg a 
tagdíjak kerületi központokba történő befizetése. Kér-
jük a csapatparancsnokokat, hogy 2015. január 31-
ig – a már megszokott módon – készítsék el, és adják 
le az ECsET rendszerben az éves jelentést. A tagoktól 
beszedett tagdíjakat pedig ezzel egyidejűleg, de leg-
később 2015. március 31-ig egy összegben szüksé-
ges befizetni az illetékes kerület részére. Az Országos 
Küldöttgyűlés a 2014.04.12./12. számú határozatá-
val hosszú idő után 600-600 forinttal, tehát 2400, il-
letve 3000 forintra emelte a működő, és a teljes jogú 
tagok éves tagdíjának összegét. Az esedékes tagdí-
jakat már ennek megfelelően szükséges megfizetnie 
minden tagnak. A beadott éves jelentést – és az ez-
zel együtt beérkezett tagdíjakat – a kerületi elnökség 
2015. április 20-ig jóváhagyja az ECsET rendszer-
ben. Fontos, hogy addig, amíg az éves jelentés által 

Megfogadtad az újév elején, hogy 
idén kipróbálsz valami újat, va-
lamit, amiben fejlődni tudsz és 
az életed sok területén hasznát 
veszed? Akkor irány a NASA űr-
hajós kiképzése! Vagy gyere és 
fejleszd a retorikai képességeidet 
nálunk. 2015. január 29-én, csü-
törtökön 18.00-kor az MCsSz Iro-
da nagy tárgyalójában (VIII. Ho-
ránszky u. 20. IV. emelet) kezdetét 
veszi immár ötödik alkalommal, 
a Szónok születik retorika kur-
zus. A 2014 őszétől az MCsSz hi-
vatalos programjaként elismert, 

és az 
I. és X. cserkészkerületek ál-

tal támogatott, 20 alkalomból 
álló komplex retorikai és kom-
munikációs kurzust elvégzők le-
hetőséget kapnak, hogy egy gá-
laest keretében szónok külön-
próbát tegyenek a tavaszi képzés 
végeztével. Akinek felkeltette az 

érdeklődését az ajánlat, itt tud jelentkezni és továb-
bi részleteket kérni a kurzusról: szonokszuletik@gmail.
com. A kurzus teljes árából cserkész- és diákkedvez-
ményt biztosítunk, amely kedvezmények összevonha-
tóak. A csoport maximális fogadóképessége hét ember, 
a helyeket a jelentkezések sorrendjében töltjük fel. A 
tematikáról és egyebekről a honlapunkon keresztül is 
tájékozódhattok.

Cserkész népdaléneklési, népzenei, 
vers- és mesemondó verseny
Közeledik a 24. országos cserkész népdaléneklési, népze-
nei, vers- és mesemondó verseny jelentkezési határidejé-
nek vége. Ha nem regisztráltatok most még megtehetitek!

kimutatott tagdíjak összege maradéktalanul nem ér-
kezik meg a kerület részére, vagy egyéb okból hibás 
a jelentés, addig a kerületi elnökség nem hagyja jóvá 
a csapat jelentését. Ennek következménye, hogy a 
csapat tagjai nem rendelkeznek majd érvényes tag-
kártyával (igazolvánnyal). Az ECsET-ben jóváhagyott 
tagdíjak meghatározott részét a kerületek 2015. má-
jus 10-ig utalják tovább az országos központnak. 
Arra kérünk benneteket, hogy csapatparancsnokként 
már most kezdjétek el rendbe tenni tagjaitok adata-
it a tagnyilvántartó rendszerben (ECsET-ben), hogy 
ne az utolsó pillanatban kelljen ezzel foglalkoznotok. 
Lényeges, hogy amennyiben valaki hosszú időn ke-
resztül inaktív, vagy szeretne kilépni a Szövetségből, 
mielőbb szerezzétek be, és küldjétek el 
az MCsSz titkárságnak a 1255 Budapest, 
Pf., 192. postacímünkre a honlapról itt le-
tölthető kilépési nyilatkozatot.

Helyszín: a Magyarság háza és az Egyetemi Katolikus 
Gimnázium.
Jelentkezési határidő: január 21.

Részvételi díj: 2500 Ft/fő + a napközben 
választott program díja. Részletes program, jelentkezés 
és elérhetőségek itt (QR-kód). Bármilyen kérdés esetén 
keressetek minket bátran a kagylos@cserkesz.hu cí-
men. Porold le a kagylód, vár a XIV. Kagylós Találkozó!

Időpont: 2015.02.14; 10:00
Helyszín: Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Jelentkezési határidő: 2015. január 24.

Vezetők Lapja  4 5 Vezetők Lapja 



91 fős magyar kontingens két busszal indult 
Csehországba 2014. augusztus 3-án a Central 
European Jamboree-re (CEJ), hogy életre szóló él-

ményeket szerezzen.  Tizenheten mentünk IST-sként 
(International Service Team), amely ugyanolyan felejt-
hetetlen tapasztalat volt, mintha „sima” a résztvevő-
ként lettünk volna jelen. Mi külön laktunk a részvevők 
altáboraitól egy IST-s övezetben, kissé különböző na-
pirendünk volt, de úgy gondolom, ugyanolyan jól szó-
rakoztunk. Minden este fél 11-kor volt egy IST megbe-
szélés, ahol az IST vezetője elsorolta, kit hova osztottak 
be az elkövetkezendő napra. A regisztráció során lehe-
tett kiválasztani, hogy ki milyen feladatot vállal. Miu-
tán megtudtuk, mit csinálunk másnap, a munkacsopor-
tok vezetői hívtak magukhoz, tőlük minden informáci-
ót megtudhattunk. Többféle szolgálat volt, például a 
higiéniai (wc-k, zuhanyzók, szemetesek tisztaságának 
fenntartása), konyhai (étkezési jegy lyukasztása, italos 
tartályok feltöltése, stb.), programos (sport, kézműves-
ség, tánc, játékok, csomózás, cserkésztudás, stb.), épít-
kezés (sportpályák kialakítása, stb.), adminisztráció. A 
programos munkák délelőtti és délutáni blokkokból áll-
tak, így általában volt egy szabad fél napunk, de a töb-
bi feladat ellátása sem kívánt túl nagy erőfeszítéseket, 
így volt időnk pihenni, kipróbálni néhány programot, és 
élvezni a Jamboree-t.

Sok izgalmas programot készítettek a szervezők a 
résztvevőknek, amik lebonyolításában mi IST-sek se-
gédkeztünk. Ilyen volt az Atlantis nevű játék, amely 
egy régi katonai repülőtéren zajlott, a My crazy future, 

amiben saját életet építhettek. Sok program a környe-
zettudatosság jegyében zajlott, de a résztvevők meg-
kóstolhattak mindenféle sült rovart, és kipróbálhatták 
a kickbike-ot is.

Több pozitív és negatív hatás is ért a CEJ alatt. Nagyon 
pozitív volt a tábor szervezettsége. Azt tapasztaltam, 
hogy a csehek nagyon felkészültek voltak, sok érdekes 
programmal várták a résztvevőket, és olyan általuk a 
Jamboree-ra kitalált játékokat is bevállaltak, amikhez 
nagy bátorság szükséges. Az ellátás is nagyon jó volt, 
jól tartottak minket, már-már túl jól. Azonban szomo-
rú volt tapasztalni, hogy a szervezők és több munka-
csoport vezetője nem tudtak jól angolul, és többször 
csehül mondták el mondandóikat, így elsikkadtak fon-
tos információk. Továbbá, a regisztrációkor általunk be-
jelölt tevékenységeket nem mindig kaptuk meg. Emi-
att sokszor olyan feladatokra osztottak be bennünket, 
amiket nem is választottunk. A pozitív élmények így is 
ellensúlyozták a negatívakat. 

Úgy gondolom, hogy a résztvevők és az IST-sek szá-
mára is nagyon izgalmas és élménydús hét volt, és 
szívesen emlékezünk vissza a CEJ 2014-re. 2016-ban 
Lengyelországban lesz a következő Közép-európai 
Dzsembori, semmiképp se hagyjátok ki! 

CEJ 2014
írta: Szatmári Nóra (298.)

A kétévente megrendezésre kerülő Közép-eu-
rópai Dzsembori idei állomása a csehországi 
Doksy volt, ahol közel 1200 cserkész vett részt, 
köztük lengyelek, csehek, szlovákok, hollandok, 
taiwaniak, svédek, grúzok, és természetesen 
magyar cserkészek is.

A

Beszámoló

Készen a jövőre
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Felnőttként
a cserkészetben

VL  Miért fontos, hogy felnőttként is cserkész-
kedjen valaki?
Pólya Viktor Márton (47.)  A kérdést két irányból is meg le-

het közelíteni: miért jó egy cserkész számára 
felnőttként megmaradni egy olyan közös-
ségben, ami már nem feltétlenül elsődleges 
közege? Illetve, miért lehet jó a cserkészet 
számára megtartani azokat, akik már saját 
egzisztenciájuk kialakításával vagy fenntar-

tásával foglalkoznak? Felnőttként a tágas cserkészkö-
zösségéből inkább a konkrét barátságok értékelődnek 
fel, a felszínesek elhalványulnak. A megtartó erő már 
nem feltétlenül a közösség, hanem a barátság. Ilyenkor 
cserkésznek „maradni” tudatos közösségvállalást jelent: 
továbbra is magaménak érzem a cserkésznevelés so-
rán elmélyített elveket. A felnőtt cserkész perspektívát 
és bizodalmat ad a cserkészközösség számára. Példát 
nem annyira a frappáns válaszaival, inkább kiérlelt áll-
hatatosságával mutat: azzal, ahogyan és amiért végzi 
munkáját.

Jakab Rita csst. (1926.)  Hogy általában  
fontos-e, nem tudom. Nekem azért fon-
tos, mert ebben sajátosan megélhetem 
a közösséggel, a természettel és az Is-
tennel való kapcsolatomat. Felnőttként 
cserkészkedni jóval kevesebb tevékenységet jelent, de 
ezek az alkalmak mindig erősítik azt, hogy tartozom 
egy közösséghez, amely folyton növekszik, fejlődik, ala-
kul, együtt fejlődhetek velük, az én fejlődésem hatás-
sal lehet rájuk, ahogyan az övék is rám. A cserkészkedés 
egy olyan lehetőség nekem, ahol természetesen találok 

vissza önmagamhoz, akár az emberi kapcsolatokat, 
akár a természettel való kapcsolatot illetően. Fontos, 
hogy van egy hely, ahol nem státuszok és pozíciók van-
nak, hanem egyenlők, testvérek vagyunk. Hogy van egy 
közösség, akikkel mindig ugyanúgy megyünk az erdőbe, 
akikkel egyet gondolunk a természet védelméről és sze-
retetéről. Egy életstílus szerintem, amit az ember általá-
ban nem váltogat, hanem egész életében megél.

Tarjáni Zoltán csst. (298.)  Azt gondolom, hogy 
ez elsősorban a személyes példa miatt 
fontos. Fiatalként a cserkészet ad irányt, 
hogy mit érdemes követni. Ha egy közhely-
lyel szeretnék élni, azt mondanám, hogy 
az életre készít fel. Amikor már az élet ja-
vában vagyunk, akkor már ezt az irányt kell tartani, és 
megmutatni a fiataloknak, hogy felnőttként sem kell 
osztozni a köznapi ember közönyével. Persze az élet 
ennél sokkal kegyetlenebb. Ilyenkor pedig vissza lehet 
nyúlni a gyökerekhez, amik jelen esetben a cserkészet 
törvénye, tanításai, szellemisége.

VL  Milyen korosztályos programokat képzelsz el 
a felnőtt cserkészek számára?
Pólya Viktor Márton (47.)  A felnőtt cserkészek a vágyaikat 
rendezgetik. Összehasonlítanak, újraértékelnek, dönté-
seket hoznak. Azon pörögnek, hogy milyen módon kü-
lönböztethetik meg hiteles és kevésbé hiteles vágyaikat. 
Éppen ezért, minden olyan program, ami bátorságot és 
mélyebb, spirituálisabb élményt ad, arra várhatóan lesz 
kereslet. Ez lehet egy nem túlszervezett zarándoklat, 
egy baba-mama/papa klub, egy „kaszinó” vagy akár egy 
olyan gyermekmegőrző programmal egybekötött or-
szágos rendezvény, ahol házaspárok vehetnek részt. Ér-
demes olyan programokat szervezni, ami nem bezárja, 
hanem megnyitja a cserkészek világát. Határterületek, 
laza kapcsolatok, közéleti misszió!

Jakab Rita csst. (1926.)  Túrát, beszélgetéseket: lelki meg-
osztásokat, és a világ dolgaival való közös foglalkozást, 
legyen az közélet, politika, gazdaság vagy tudomány. 
Horizont-feszegető, együtt gondolkodó, testi-lelki-szel-
lemi feltöltődést adó programokat.

Tarjáni Zoltán csst. (298.)  Nagyon fontosnak tartom az 
egész mozgalomban, és ezen belül a felnőtt cserké-
szetben is, hogy az életből kell meríteni. Veszélyes 
lehet, ha egy olyan mikroklíma alakul ki, ami teljes 

Bi-Pi a cserkészmozgalmat eredetileg serdülő 
fiúk számára alkotta meg. Igen hamar kiderült 
azonban, hogy nemcsak ők, hanem a lányok is, 
majd a kisebbek is cserkészkedni akartak, sőt, 
a cserkészetből kiöregedettek sem akartak 
fölhagyni ezzel az életformával. Mostani lap-
számunkban a felnőtt cserkészetet járjuk körül.

CserkéSzájjal

elszigetelődéssel járhat. Éppen ezért olyan progra-
mokra tudok csak gondolni, ami bármilyen felnőtt em-
ber számára érdekes lehet. Amivel nekünk, cserké-
szeknek többnek kell lennünk, az a megfelelő kontroll. 
Nem álszentként kell elhatárolódni, és le is szakadni a 
korosztálytól, hanem beolvadni és ott jó példával elől 
járni. Konkrét programot nehéz mondani, mert min-
denkinek más az érdeklődése. De azt hiszem, nem hiá-
nyozhatnak az extrém sportok, hagyományos szakmák 
megismerése, kipróbálása, önkéntes munkákba be-
kapcsolódás, pincelátogatás.

VL  A fogadalom alól nem lehet kibújni, az egy 
életre szól. Miben tud egy felnőtt cserkész a csa-
pata segítségére lenni? Hogyan valósítható meg 
mindez család, munka mellett?
Pólya Viktor Márton (47.)  Gyakran hallom: „felnőttként már 
nem a cserkészetet, hanem a cserkészetnek élünk.” Va-
lóban többet levelezek a cserkészetről, mint ameny-
nyit túrázom vagy őrsit tartok, és adódik is számtalan 
olyan helyzet, ahol javára lehetek a csapatomnak: tobor-
zás, logisztikai segítség, szakmai tanácsadás, kapcsola-
ti tőke, stb. De amire látszólag alig tudunk időt fordítani, 
az a kevés az, ami a legfontosabb: a személyes jelenlét 
- kisebb intenzitással ugyan, de rendszeresen. Érdek nél-
kül. Azzal együtt, hogy ez valóban nem túl sokszor for-
dul elő, higgyük el, hogy fontos!

Jakab Rita csst. (1926.)  Banális, de tény: egy felnőtt cser-
késznek rengeteg tapasztalata, tudása, sokszor széles 
kapcsolati hálója van, amely által sok gyakorlati kér-
désben tudja segíteni a csapatot vezető fiatalokat. De 
ennél, nekem sokkal fontosabbnak tűnik, hogy meg-
szólítható, elérhető legyek a fiatalok számára, akik ke-
resik a helyüket, feladatukat az életben, akik tanulják 
önmagukat a csapatban, a családban, az iskolában. 
Úgy érzem, hogy a legtöbb, amit adhatok, a saját fejlő-
désem gyümölcsei, a belső utam tapasztalatai. Mivel 
a fiataloknak is hasonló úton kell végigmenniük, nagy 
kincs lehet számukra a mellettük állás, a támogatás, a 
biztatás, az elfogadás. Azt hiszem, ahogy nekem fon-
tos látni, hallani a plébániai közösségben a 10-20 év-
vel idősebbek tapasztalatait, cselekedeteit, ugyanúgy 
a nálam tíz évvel fiatalabbaknak fontos lehet látniuk 
engem. A kapcsolat lehetősége nyilván korlátozott az 
életkörülmények miatt (munka, család, gyerekek), de 
nem akadályozott. Aki jelen van, és ezt inkább lelkileg 
értem, azt mindig megtalálják.

Tarjáni Zoltán csst. (298.)  Először is ügyelni kell a kényes 
egyensúlyra. A cserkészet elsősorban a fiatalságot céloz-
za meg, és nem minket hivatott szórakoztatni. Hagyni kell 
a fiatal vezetőket érvényesülni, nem elvenni tőlük a mun-
kát. Ami mégis mellettünk szól, az a tapasztalat. Ezt a ta-
pasztalatot érdemes hasznosítani a programok szerve-
zésekor, persze nem erőszakkal, csak javaslattal. A másik 
nagy előny, hogy a felnőttek mobilabbak, ezért másként 
is gondolkodnak. Merészebbet tudnak álmodni és megva-
lósítani, mint a fiatalabbak. Ezt a programok szervezésé-
ben lehet hasznosítani. A vezetőknek tudunk olyan segít-
séget biztosítani, hogy ők is pihenhessenek, például a pa-
pírmunka, háttérszervezések, kapcsolatok felhasználása 
szintén bővíti az öregcserkész univerzalitását. Persze tu-
datos és alapos szervezést igényel, hogy munkánkkal és 
családunkkal össze tudjuk egyeztetni a bennünk rejlő fel-
fedezőt. A legjobb, ha az egész család egyszerre mozdul, 
és a mindennapokban is jelen van a cserkészliliom. 

VL  Miért fontos, hogy felnőttként is cserkészked-
jen valaki?
MCSSZ  A cserkészet ifjúságnevelő és kisközösségi 
tevékenység. Ezek a közösségek maradjanak fenn 
hosszútávon, és a társadalom elcserkésziesítése 
érdekében legyenek tevékeny cserkészek felnőtt 
korukban is. Azt világosan látjuk, hogy sok-sok dolog 
változni fog azért, hogy korosztályuknak megfelelő 
legyen a cserkészet alapjaival összhangban lévő, 
felnőtt létükhez igazodó keretrendszer. A cserké-
szet akkor tud igazán hiteles lenni, ha a felnőttek 
felvállalják, és személyükkel, munkájukkal erősítik 
azt. Szükség van a bölcsességükre, ötleteikre, kap-
csolataikra.

VL  Milyen az ideális korosztályos programok a 
felnőtt cserkészek számára?
MCSSZ  A közösségi léthez tökéletes pl. a MÉCs 
közösségek tematikája, vagy egy-egy téma hosszas 
boncolgatása, például egy pápai körlevél megértése. 
A túrák, tájak, országok megismerése is kiváló prog-
ram. Egy olyan közösségben, ahol már nincsenek pici 
gyerekek, egy szomszédos országot felfedező autós 
vagy motoros túra is megvalósítható.

VL  Miben tud egy felnőtt cserkész a csapata 
segítségére lenni? Hogyan valósítható meg mindez 
család, munka mellett?
MCSSZ  Elsősorban azzal, hogy láthatóan jelen 
van. Lássák, hogy a csapattörténetben szereplők 
elérhető, hús-vér emberek, hogy felnőttként is van 
helyük és tudásukkal, kapcsolataikkal, tapasztala-
taikkal támogatják az adott pillanat felnőtt vezetőit. 
A cserkész életforma a lehető legegészségesebb, 
normális felnőtt élet.

Szövetségi álláspont

A hónap témája
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tanítványaimmal, neveltjeimmel. Anyaként otthagy-
ni egy családot azért, hogy más gyerekekkel menjek 
programokra, az nem járja, ezért is örülök annak, hogy 
férjem és gyermekeim is csatlakoznak a mozgalomhoz. 
Érzékelem, hogy sok kollégám ezt nem tudja vállalni. 
Az önkéntesség plusz teher lehet egy pedagógus szá-
mára. Szerencsére iskolánkban mindenki törekszik a 
feltétlen igazmondásra, 
a kötelességteljesítés-
re, következetességre, 
a feltétlen segítőkész-
ségre, ilyen emberek 
vesznek körül. De nem 
minden felnőtt közös-
ségre jellemzők ezek 
az erények. Úgy gon-
dolom, ebben is má-
sak a cserkészfelnőt-
tek. Amit észrevettem 
magamon, hogy mióta 
én is cserkész vagyok, 
ugyanazon közösség része, amelyben ezek a fiatalok 
élnek, egy közvetlenebb, meghittebb kapcsolat alakult 
ki. Az iskolában tanárnőnek szólítanak, cserkészközös-
ségben pedig Livi néninek. 

VL  Nem okoz nehézséget váltogatni ezeket a 
szerepeket?
Lívia  Egyáltalán nem, egészen sokáig ezt észre sem 
vettem. Egy közeledési folyamat része volt. Napkoron 
(község Nyíregyháza mellett) most alakul egy cser-
készcsapat, onnan érkeztek hozzánk leendő vezetők, 
egyikük hívta fel erre a jelenségre a figyelmemet. Úgy 

érzem, hogy amellett 
hogy én nagyok sze-
retek köztük lenni, ők 
is kedvelik a társasá-
gomat. Azért ezt nem 
minden matematika-
tanár mondhatja el 
magáról. Az ember te-
kintélyének nem árt az 
sem, ha például egy 
gyerek többet tud nála. 
Amikor készültem a 
STVK-ra közel negyven 
évesen, sokat segítet-

tek nekem, támogattak az őrsöm tagjai. Tanítgattak 
például a különféle csomózási technikákra. Az ő segít-
ségük nélkül nem mondhatnám most azt: Igen! Meg-
csináltam! 

VL  Felnőttként miért döntöttél úgy, hogy be-
kapcsolódsz a cserkészetbe?
Lívia  Az én helyzetem egy kicsit különös. Matemati-
ka-testnevelő tanár vagyok, testnevelőként az osz-
tályommal az igazgatónő szerint én már a cserkész-
fogadalmam előtt is cserkészkedtem. Kirándulásokra 
vittem őket, általában nagy túrákra, és a cserkészeké-
hez hasonló – most már tudom – portyákat szervez-
tem a gyerekeknek. Mivel katolikus intézmény vagyunk, 
ugyanazokat az értékeket próbáltam közvetíteni felé-
jük, amelyek a cserkészetben is jelen vannak: a becsü-
letesség, kötelességteljesítés, segítőkészség. Megkér-
dezte az igazgatónő, hogy szeretnék-e a cserkészettel 
foglalkozni, ugyanis az utolsó, 12. évfolyamban még 
voltak, de elballagásukkal már nem lesznek cserkésze-
ink. A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Isko-
la, Kollégium, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 285. 
Szent László cserkészcsapata addigra cserkészvezető 
nélkül maradt. Az igazgatónő, mint a fenntartó testület 
elnöke szólított meg, én pedig igent mondtam. 

VL  Mi történt ezeken a túrákon, portyákon, 
amelyek szerinted cserkészesek voltak?
Lívia  Olyannyira azok voltak, hogy cserkészoldalakról 
vettem az ötleteket, különféle természetben végezhe-
tő gyakorlatokat, játékokat másoltam. A múzeumláto-
gatás, templomi foglalkozások közti holtidőkben eze-
ket játszották az osztályomba járó gyerekek. Nagyobb 

túrák alkalmával nem csak a célba érés lebegett a sze-
münk előtt, hanem az út menti növényekkel, élőlények-
kel is ismerkedtünk. Próbáltuk meghatározni milyen 
gombákat látunk, de bogarakat is gyűjtöttünk, ezek 
lettek az osztály bogarai.

VL  Mit jelent számodra a felnőttcserkészet?
Lívia  Nem nőttem bele a cserkészetbe, nincsenek gye-
rekkori élményeim, amit nagyon bánok. Ezért is pró-
bálom minél korábban bevonni a gyerekeimet a cser-
készetbe. Nálam máshogy alakultak ki ezek a ve-
zérlő elvek, az értékrendem. Jó megtapasztalni, 
hogy létezik egy ilyen közösség, jó hozzájuk tartoz-
ni. A cserkész életmód miatt nagyon sok időt töltök a 

Felnőttként
a cserkészetbe

írta: Nagy Emese

Sarkadiné Papp Lívia csst. (285.) kétgyermekes 
családanya, tanár és intézményvezető-helyet-
tes. Nem könnyen tudtuk elcsípni egy beszélge-
tés erejére, a telefonban folyamatos gyerekzsi-
vaj hallatszott. Lívia generációja az, amelyikből 
az újjáalakulást követő cserkészet első felnőtt 
korosztálya származik, azonban őt csak néhány 
éve érte el a mozgalom.

CserkéSzemmel
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rovat házigazdája a Szövetség kiadványszer-
kesztő munkacsoportja. Nem titkolt célunk a 
készülő korosztályos vezetői kézikönyveket is 

bemutatni, illetve ihletet meríteni a remélt olvasói 
hozzászólásokból, - miközben közös gondolkodásra 
invitálunk mindenkit korosztályi rendszerünkről. So-
rozatunk első részében a felnőtt cserkészettel fog-
lalkozunk.

Mettől meddig tart ez a korosztály  
életkor szerint?
A felnőtt cserkészkorosztály korban azokat az idő-
sebb cserkészeket foglalja magába, akiknek már 
olyan életritmusuk van, hogy a vándorélet lazasá-
gát, programjainak esetlegességét, és sok időigényét 

nem tudják kielégíteni. Ez lehet egy szakma megszer-
zésétől (19-20 éves kortól) akár a PhD fokozat meg-
szerzéséig (28-32 éves korig) tartó szakaszban. Azok 
a cserkészek tartoznak ide, akik már kiléptek az is-
kolapadokból, diplomát, érettségit, szakképesítést 
szereztek, és már a munka világában tevékenyked-
nek, megtalálták hivatásukat a családban, felszen-
telt papként vagy szerzetesként közösségekben, vagy 
már szüleiktől külön önállóan élnek, vagy ezekből 
egyszerre több állapot is beállt már. 

Az EINK két csoportra osztja a felnőtt cserkésze-
ket: mesterekre és bölcsekre. A két csoport felada-
ta, cserkészethez való viszonya nagyjából hasonló, 
azonban más életfeladatai vannak az önálló életpá-
lya kezdetén járó mestereknek, és más a nyugdíjas 
korú bölcseknek. A mesterek idejének jelentős részét 
lefoglalják a munkahelyi, családi elfoglaltságok, az 
életkezdés nehézségei, a bölcsek viszont több felsza-
baduló idővel rendelkezhetnek, hiszen munkájukban 
már megállapodtak, eredményeket már elértek, csa-
ládjukban pedig más jellegű feladataik vannak.

Mi jellemzi e korosztályt, hol helyezkednek el a 
cserkész életpályán? Mi a korosztály szerepe a 
csapatban, cserkészetünkben?
A felnőtt cserkész korosztályra jellemző, hogy mun-
kahelyi, családi feladataik miatt kevesebb idejük jut 
a cserkészetre, mint fiatalabb korukban. Rendszeres, 
heti őrsgyűlésekre már nem tudnak járni, és a kéthe-
tes nyári cserkésztábor sem oldható meg mindig. De 
közösségre ennek a korosztálynak is szüksége van, 
ezért másfajta kereteket között mozognak, hogy célt 
érjenek. Egy őrsi közösség együttes felnövekvése 
eredményeként az őrs, immár nagyobb létszámú kis-
közösségként, a házastársak bevonásával, mint egy 
baráti közösség működik tovább, és rendszeres talál-
kozásaikkal élik meg cserkészéletüket, mindennapos 
tetteikben valósítják meg a felnőttfogadalomban el-
mondottakat. Mindezek mellett a csapatnak is szük-
sége van a felnőtt cserkészek tapasztalataira, támo-
gató jelenlétükre, hogy a háttérből segítsék a fiata-
labbak, köztük a vezetők munkáját. Ők ugyanis már 
jelenlétükkel, elérhető mivoltukkal, bölcsességükkel 
segíthetik a csapat működését, hiszen az aktív tagok 
perspektívaként tekinthetnek rájuk, a cserkészet élet-
hossziglani megélhetőségét láthatják bennük.

Természetesen – idejük, erőforrásaik függvényé-
ben – aktívabban is szerepet vállalhatnak a csapat 

Akelától
a barna
nyakkendőig
Kiscserkészet és farkaskölyközés? Korosztályi 
specialista vagy „élethosszig” őrsvezető? Mi a 
feladata egy kósza őv-nek? Van értelme az őrsi 
keretnek a vándoroknál is? A Vezetők Lapja az 
új évvel új rovatot indít, havonta egy-egy kor-
osztály sajátosságait vizsgáljuk meg alaposab-
ban, kitérve a legizgalmasabb, legmegosztóbb 
nevelési-szervezeti kérdésekre.

A

Cserkészetünk korosztályi rendszere

írta: Constantinovits Milán csst. 

a hónap témája
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életében, erre lehetőséget kínál, ha „öregek tanácsa-
ként” véleményezik, segítik a csapat közösségeinek 
munkáját, vagy az aktív tagok szülőivel is segíthetik 
a kapcsolattartást, kommunikációt. Rutinjukkal, „fel-
nőttségükkel”, elismertségükkel segíthetik a plébáni-
ával, önkormányzattal való kapcsolattartást is.

Esetenként olyan projektjellegű feladatokat is elvál-
lalhatnak, mint a pályázatok kezelése. Szerepük lehet 
a csapat alapítványának létrehozásában, működteté-
sében, vagy civil foglalkozásukkal (legyen az egy vál-
lalkozás, egy mesterség stb.) is hozzájárulhatnak a 
csapat fejlődéséhez.

Mi a helyzet az esetleges újonnan csatlakozók-
kal? Jellemző-e a lemorzsolódás a korosztályból?
Ebben a korosztályban is lehetnek újonnan csatla-
kozó tagok. (Például apukák, aki gyermekeik által is-
merték meg a cserkészetet, és szeretnének cserké-
szek lenni; házastársak.) Természetesen ennek sem-
mi akadálya nincsen. Esetükben nyilván rugalmasan 
kell kezelni , hogy miként szerzik meg a cserkésztu-
dás alapvető elemit, és miként készülnek fel a fo-
gadalomra. Meg kell találni velük közösen azokat a 

cserkészfeladatokat, amelyekkel fogadalmukat telje-
síteni tudják, a közösséget tudják szolgálni, és a csa-
ládi és munkahelyi életükkel összhangban van, és kö-
zösségi élményt is tud adni nekik.

Ebben a korosztályban nagy veszély a lemorzsoló-
dás, hiszen sokan nem gyermekkori a cserkészcsapat 
székhelye közelében élnek, dolgoznak, így a „visszajá-
rásnak” sokszor fizikai akadályai (is) vannak. Bátran 
keressenek másik csapatot keresni, ahol a lakhely kö-
zelében van felnőtt cserkész raj, de ez nem mindig 
könnyű feladat.

Őrsi vagy raji keretben működnek-e inkább? Mi-
lyen a vezető-vezetett kapcsolat?
A felnőtt cserkészek lehetnek őrsi vagy raji keretben 
is. A nemenkénti szétválasztás már nem lényeges 
ebben a korban. Szerencsés, ha van olyan vezető, aki 
szintén a korosztályhoz tartozik, és felvállalja a prog-
ramok koordinálását, illetve a kapcsolattartást a csa-
pat vezetőségével. Érdemes aktív vezetőt választa-
ni, akinek lehetősége nyílik informálódni és informál-
ni, hiszen ő felel a raj csapatéletbe illeszkedéséért, 
tisztában van a programokkal, feladatokkal, segítési 

lehetőségekkel. A vezető itt semmiképpen nem fölé-
rendeltségi viszonyban van a vezetettekkel, sokkal 
inkább partnerségi a vezető-vezetett viszony.

Milyen programok kerülnek fókuszba? Mi szere-
pe a tábornak/portyának?
Nagyon lényeges, hogy ebben az életkorban is megél-
hető legyen a cserkészet közösségi jellege, tehát olyan 
programok kellenek, amelyek ezt megadják. Termé-
szetesen át kell gondolni ezek jellegét és gyakorisá-
gát, hiszen sokszor házastársakkal, kisgyermekekkel 
érkeznek a felnőtt cserkészek, az ő igényeikre is tekin-
tettel kell lenni. Számos csapatban működik felnőtt 
cserkész raj, amely rendszeres havi rendszerességgel 
tart gyűléseket, illetve a nyári táborokban részidőben, 
külön altáborban (családos altábor) is jelen tud lenni, 
avagy kifejezetten nekik szóló tábort szerveznek. 

Ez azért is fontos, mert jelen-
létük példa lehet a fiatalabb 
cserkészeknek. Azonban ez a 
jelenlét sokszor csak korláto-
zott időre lehetséges, példá-
ul egy hétvégére. Jó ötlet, ha a 
csapat „készül” ezekre a tábo-
ri napokra, olyan programok-
kal, amelyek élményt adhatnak 
a felnőtt korosztálynak, akár 
együtt a családjukkal, illetve ha 
konkrét feladatokat tudnak adni 
a leérkező felnőtteknek, me-
lyekkel a tábor életét segíthetik, 
és nem érzik jelenlétüket meg-
tűrt állapotnak, esetleg teher-
tételnek.

Vannak-e vezetővé váló tagok?
Vezetővé az a tag válhat, akinek életkörülményei 
ezt lehetővé teszik. 
Elképzelhető azon-
ban, hogy egy felnőtt 
cserkész még vállal 
aktív vezetői feladatot 
a fiatalabb korosztály-
ban. Ahogy a köteles-
ségeik átalakulnak, és 
gyermekeik növeked-
nek, ismét lesz energi-
ájuk, idejük, és észíve-
sen visszacsatlakoznak a tevékeny vezetők körébe.

Milyen próbát tesznek a felnőtt cserkészek?
A felnőtt cserkészek már nem tesznek a 

megszokott értelemben vett, akadály-
versennyel dúsított próbát, de a ne-
kik szóló életvezetési tükörben (egy-
fajta próbarendszer) olyan szerepelnek 
iránymutatások, melyek segíthetik eb-
ben a különleges, ám annál izgalma-
sabb életszakaszban a cserkészként 
való életet. A felnőtt cserkészet keretei 
sokkal lazábbak, mint a többi korosztá-
lyé, ezért „testre szabhatóbbak”. A tagok 
igényeihez, lehetőségeihez igazíthatók a 
programok, feladatok. 

A következő hónapban a vándorok kor-
osztályával foglalkozunk behatóbban. 

Vélemény
Kérdésünk a VL olvasóihoz az, 

hogy milyennek találjátok a kor-

osztály elnevezését? Mi és miért 

tetszik nektek? Felnőtt, öreg, 

mester esetleg bölcs? Fontosnak 

találjátok-e kettéválasztani a 

korosztályt? Véleményeiteket, 

válaszaitokat nagyon kíváncsian 

várjuk!
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VL, Nagy Emese  Elszigetelten is végezhetnéd a mun-
kádat, elszakadva a városodtól, régi barátoktól. 
Mégis számontartanak, aktív vagy. Hogy alakult 
ki ez az élő kapcsolat a cserkészettel?
Mizsei Zoltán  Kálmán az egyik legjobb barátom (Vido-
vich Kálmán cst. 298. cspk.), mi öregcserkészek sokkal 
inkább baráti kapcsolatban állunk, egyfajta támogató 
szervezete vagyunk a csapatunknak. A személyes kö-
tődéseken keresztül, a közös tábori élmények hatására 
kialakult egy kis csoport a régiek közül. Ezt a kört nem 
csak, vagy kizárólag a cserkészet tartja össze, hanem a 
barátságok, és a kölcsönös segítségnyújtás öröme. Én 
például nagyon szeretek túrázni, tervezni, szervezni. Jó 
vagyok túraszervezésben, más viszont remek lakatos. 
Amikor felújítási munkákra van szükség, ő ezzel a szak-
tudásával tud értéket adni a csapatnak. Igyekszünk 
egyfajta példaképként járni a csapat tagjai előtt, hogy 
hidat képezzünk a korosztályok között. 

Sajnos a vándorok többsége elvész a cserkészetből, ne-
künk őket kell képletesen szólva kézen fogni. Az egye-
temi évek után a fiatalok már nem érzik magukat aktív 
cserkésznek, de még felnőttnek sem igazán. Az öreg-
cserkészet szépségeit még nem érzik magukénak. Meg 
kell mutatni nekik, mit jelent a tábori kisegítő munka, 
melyek a csapat működtetésére vonatkozó feladatok. 
Betekintést kapnak általa mindabba, amit a csapaton 
belüli önfeledt kalandok közepette nem is sejthettek: 
sok fogaskeréknek kell olajozottan működnie ahhoz, 
hogy flottul, hatékonyan menjenek a dolgok. 

A felnőttek tapasztalatai felbecsülhetetlen értéket je-
lentenek a fiatalok számára, csakúgy, mint a kapcsolati 

tőkénk. Jászberényben jó kapcsolatot ápolunk több 
vállalkozóval, így kedvezményesen tudunk hozzájutni 
élelmiszerekhez, mások az anyagmozgatáshoz adnak 
segítséget teherautó kölcsönzéssel. Ezeket a kapcso-
latokat mi megosztjuk velük, illetve ösztönözzük őket 
is arra, hogy hozzák létre a saját kapcsolati hálójukat, 
amelyet később a csapat, illetve a gyerekek hasznára 
tudnak fordítani. 

VL, Zöllner Anna  Van a csapatotokban más olyan 
felnőtt, aki nem vesz részt a vezetésben, mégis 
megtartotta a közösség?
Zoltán  Hozzávetőleg tízen vagyunk ilyenek. Mi vagyunk 
a Nagyvakond Őrs, barna nyakkendővel. Közülük is én 
vagyok az egyetlen, aki eleve felnőttként kezdte a cser-
készetet, tíz évvel ezelőtt. Akkor hoztuk létre a váro-
sunk felnőtt/öregcserkész korosztályát. Persze koráb-
ban is ismertem mindenkit, csak addig nem voltam ak-
tív részese a csapatnak. Úgy éreztem, hogy az érték-
rendem megegyezik a cserkészetével, és van bennem 
annyi, amit a csapat javára tudnék fordítani. A cserké-
szeink így azzal is szembesülnek, hogy a vándor évek 
után is van élet a cserkészetben, nem ciki kiöregedni. 
Ez nemhogy kudarc, hanem megtiszteltetés!

VL, Anna  Sokan éppen ezért hívjuk felnőtt cser-
késznek ezt a korosztályt, mert az öreg korai 
megnevezés lenne. 
Zoltán  Tény, de mi szándékosan erősítünk rá erre, és az 
őrsünket jelképező vakond görbe bottal jár. Mi ebből in-
kább viccet csinálunk, hadd nevessenek a gyerekek.

2007-ben voltunk Kálmánnal az ausztriai hármas ha-
tár menti Bruck and der Leitha nevű városban egy 
szlovák-magyar-osztrák öregcserkész programon. 
Ausztriában megtalálható a klasszikus öregcserké-
szet. Hatvanas-hetvenes éveikben járó cserkészek és 
feleségeik sütötték a kalácsot, mutatták meg a cso-
mózást a legkisebbeknek. Mi nagyon sok tapasztala-
tot hoztunk magunkkal arról, hogy miként történik ott 

Ilyen egyszerű 
               az egész!írta: Nagy Emese

Pénzügyi, befektetési tanácsadó Budapesten, 
szabadidejében lelkes cserkész Jászberényben. 
Mizsei Zoltán öcs. (298.) kéthetente látogat 
haza, akkor – ha teheti – bekapcsolódik a csapat 
életébe. Segítségének hála, a Lehel Vezér Cser-
készcsapat serdülő tagjai jobb eséllyel vágnak 
neki az életnek: alapfokú pénzügyi ismereteket 
kapnak a szakértőtől.

CserkéSzemmel

a háttértámogatás. Próbáljuk 
az elveszett éveket behozni. Az 
újjáalakulás utáni első generá-
ciót kutatjuk fel, már megvolt 
az első találkozónk is, egy szer-
vezett ebéd formájában. Ösz-
szegyűjtöttük az egykori csapat-
naplókat, előbányásztuk a régi 
fényképeket, diákat, és nosztal-
giáztunk egy kicsit. Próbáltuk 
felidézni azokat az emlékeket, 
élményeket, amelyek gyerek-
ként értek minket. Ez az első 
lépcső ahhoz, hogy lángra kap-
jon a lelkesedés. Reméljük, hogy 
ezután nyitott fülekre találunk, és ha valami dolog 
akad a csapat körül, számíthatunk a támogatásukra. 
Beszélgettünk arról, ki miben erős, mivel tudná szolgál-
ni a fejlődést.

VL, Anna  Az önkéntes segítségnyújtás nagyon el-
térő területeken nyilvánulhat meg. Mivel lehet 
fenntartani a kölcsönösségen alapuló dinami-
kát?
Zoltán  Találkozásokkal. Nem csak kérni kell egymás-
tól, hanem élni. Az ilyen találkozóknak nincs értekezlet, 
vagy tanóra jellege; itt az élettapasztalatainkat oszt-
juk meg egymással, közben figyeljük a cserkészcsapat 
működését. Kálmán a jelenlegi cspk., ha valamire szük-
ség van, azonnal tudunk rá reagálni. Vidéki csapatok 
esetében jelentős problémát okoz, hogy a más váro-
sokban továbbtanuló kósza és vándor korosztályt gya-
korlatilag elveszítik. Csak nagyon kevesek azok, akik 
visszatérnek a csapat életébe. Mi pedig ott állunk veze-
tők nélkül. Ezt az időszakot csak úgy tudjuk átvészelni, 
ha mi magunk vállaljuk a raj- vagy őrsvezetést, külön-
ben program, és törődés híján elmaradnának a gyere-
kek. A korosztályunk értékeinek a felmutatására is ki-
váló lehetőséget ad a közvetlen kapcsolat. Ha jó példá-
val járunk a gyerekek előtt, akkor azt másolják. Persze 
a rosszat is, ezért is fontos láttatni, hogy felnőttként is 
össze lehet tartani, sőt! 

Minél nagyobb kapcsolati tőkével rendelkezik vala-
ki, annál többet ér. Ha választani kellene a vagyoni és 
a kapcsolati tőke között, százszor inkább a kapcsolati 
mellett döntenék. Ha ezt megtanulják már gyerekként, 
felnőtt korukra az életük számos területén tudják majd 

hasznosítani. Gyakran elgon-
dolkodom a felnőtt cserkészet 
lényegén. Ezt a felbecsülhe-
tetlen értéket, amit a közössé-
günk jelent, a pénzügyi élet-
ben üzleti találkozókkal, szak-
mai konferenciákkal, drága 
rendezvényekkel érik el, ahol 
alkalom kínálkozik egymás 
megismerésére, névjegyek 
cseréjére, kapcsolatépítésre. 
Micsoda érték lehetne, ha az 
egyikünk autószerelő vállal-
kozása együttműködne egy 
másikunk autóalkatrész érté-

kesítő cégével, így mindkettőnknek és a családjainknak 
is hasznára válna a kapcsolat. Mi egy cserkész érték-
renddel bíró válogatott vagyunk, mégis gyakran elme-
gyünk a kínálkozó lehetőségek mellett, mert nincsenek 
egymásról információink. 

VL, Emese  Szabad-e keverni az üzletet a barát-
sággal? Ha igen, hogyan lehet azt jól tenni?
Zoltán  Szabad-e az ilyen értékű bizalomra építeni, vagy 
szabad-e ezt elhanyagolni? Ez a lehetőség egy kétélű 
fegyver, attól függ ki, mire használja. Egy szikével le-
het életet menteni, és kioltani is. Aki vallja és gyakorol-
ja a cserkész értékrendet, annak nem lehet választási 
lehetősége.

VL, Emese  Visszaidéznéd azokat a pillanatokat, 
amikor letetted a fogadalmat? 
Zoltán  Én akkor úgy éreztem, hogy meg tudom válta-
ni a világot. Rengeteg tervem volt, több oldalt töltött 
meg a felsorolása. Ezeknek egy részét már teljesítet-
tük. Létrehoztunk egy alapítványt, melyen keresztül 
pályázni tudunk, túrákat szervezünk. Vannak olyan dol-
gok, amik viszont nem kerülnek pénzbe: van egy ügy-
felem, akinek vitorlás hajója van Tihanyban. Nyáron 
Zánkán voltunk csapattáborban, én áthívtam az is-
merőst, így egy napig hajókázhattak a gyerekek. Volt 
olyan gyerek köztük, aki a Balatont is először látta! Ez 
nekem két telefonhívást jelentett. 

Ilyen egyszerű az egész. Ettől neked nem lesz keve-
sebb, nekik viszont sokkal több lesz az életük. Amíg fel-
nő a következő felnőtt generáció, nekünk ott kell állni 
készen a segítségnyújtással. 

16 17Vezetők Lapja   Vezetők Lapja 



em hangzik jól, hogy a megkérdezett magyarok 44 
százaléka saját elmondása szerint soha nem spor-
tol, de egész csinos érték a máltaiak 75, illetve a 

bolgárok 78 százalékához képest. (Eurobarometer, Sport 
and physical activity, 2014) Na, de ne bagatellizáljuk el 
azt a 44 százaléknyi magyart, inkább lássunk pár ötle-
tet elkényelmesedett cserkészeink megmozgatására, aki 
pedig még nem köteleződött el egy sport mellett, annak 
ajánlok néhány formabontó lehetőséget, hiszen csak 
a rendszeres testmozgásnak van igazi életöröm növe-
lő hatása.

Cserkészekkel...
A vizsgaidőszak meg az év végi irodai hajtás a cserké-
szeket is rendesen lefárasztja januárra, arról nem is be-
szélve, hogy a felnőtt őrsök korosztályi élete gyakran 
beszűkül, cserkészetük a programszervezésre és a spon-
tán sörözésekre korlátozódik. Mindkét problémát or-
vosolhatja egy jól eltalált 
sportos program. A meg-
szokott túrázás helyett 
ilyenkor választhatunk egy 
több adrenalin termelésé-
vel járó paintball, lasertag 
vagy airsoft játszmát. Nem 
a legolcsóbb mulatság, 
de ha úgy döntötök, hogy 
egyszer belefér, nem min-
dennapi élményben lesz 

részetek. A paintballhungary.hu csak egy cég a sok kö-
zül, ők Szentendrén ajánlják szolgáltatásaikat.

Használjuk ki a vérfagyasztó hideget, ritka alkalom, 
hogy rendesen befagynak a tavaink, és nem kell ezred-
magunkkal a műjégen körözni. Budapest környékén az 
Omszki-tó, a Naplás-tó, vagy a Csömöri-tó a népszerű 
a vakmerő korisok körében, de a Balaton, a Velencei- és 
a Fertő-tó is megtelik élettel, ha rendesen befagy. Szép 
időben a jégen örömködő embermennyiség jó indikátora 
lehet a biztonságos jégvastagságnak, de mindig győződ-
jünk meg a befagyás állapotáról a saját szemünkkel is. 

Ha az ítéletidőt inkább bent vészelnénk át, menjünk falat 
mászni vagy slackline-ozni.  Ez utóbbi gyakorlatilag kö-
téltánc egy rugalmas hevederen. A haladók az ugrálást 
szaltókkal egészítik ki. Fejleszti ugyan az egyensúlyt, de 
nem ezért csináljuk, hanem mert annyira király! Télen te-

remben is lehet űzni, a 11. ke-
rületben a Hunyadi János út 
4 szám alatt szinte egész hé-
ten egyensúlyozhatunk barát-
ságos áron, edzők társaságá-
ban. Részletek itt: http://www.
slacklines.hu/spg/118223/
SlackSuli-az-eXbox

Ha sem fejet törni, sem prog-
ramot szervezni nem akartok, 

Talpra magyar!
A magyarok tohonyák – hirdeti a Hvg. Tunyák, 
lomhák – magyarázza az Origo, hivatkozva a 
Eurobarometer felmérésére. Csatlakozni is 
akartam hozzájuk, felháborodni a magyarok 
lustaságán, azonban az EU-s felméréseket 
letöltve gyorsan konstatáltam, hogy ugyan ke-
vesebbet sportolunk, mint a skandinávok, azon-
ban bőven túlszárnyalunk egy sor déli országot, 
bekerülve az erős átlagosok közé.

N

Sport felnőtteknek a cserkészetben és azon kívül

Szertár

írta: Keszei Zsófia őv. (304.)

használjátok ki a Szö-
vetség adta sportlehe-
tőségeket: vízi-, regös-, 
ejtőernyős-, kerékpá-
ros-, lovas- és barlan-
gász szakág is működik 
nálunk, mind változatos 
programokkal várnak ti-
teket. Bővebb információt itt találtok róluk: http://www.
cserkesz.hu/cserkeszek/szakagak

...vagy nélkülük
Azoknak, akik még az igazira várnak, íme néhány kevés-
bé kommersz lehetőség a mozgásra. Sokan, akik nya-
ranta a regösben ropják, év közben lemondanak a tánc 
örömeiről. A Kertész Táncegylet nagy múltra visszate-
kintő, elismert néptánc csoport, csatlakozni akár kezdő-
ként, akár haladóként is érdemes, az edzéseik nem csak 
kikapcsolják, de alaposan át is mozgatják a táncosokat. 
A  kertesztancegylet.hu honla-
pon minden infót megtaláltok 
róluk.

Kevesen ismerik a kínai eredetű 
Mediballt, ami a Tai Chi körkörös moz-
dulatain alapuló labdajáték. A nálunk 
elterjedt tenisszel vagy tollassal el-
lentétben a Mediball homokkal 
töltött labdáját nem ütni kell, 
hanem lendíteni. Harmoni-
kus mozdulatainkkal lét-
rehozott gyorsulás így a 
labdát az ütőhöz „tapaszt-
ja”. Az egész testet megmozgató, 
ellazító sportot már számos helyen oktatják országszer-
te. A mediball.hu honlapon böngészhettek a különböző 
klubok között.    

Ha van egy kutyád, összekötheted az ő megmozgatá-
sát a tiéddel. Az agility a legnépszerűbb kutyás mozgás-
forma; egy ügyességi verseny, ahol a kedvenceknek egy 
akadályokkal teli pályát kell adott idő alatt befutniuk. A 
sportot országszerte űzik a kedvelői, Budapesten és kör-
nyékén többek között az újpesti Népsziget, Budakalász 
vagy Budaörs ad otthont edzéseknek. Az utóbbi helyszí-
nen lehetőség van nyomkövetés vagy emberkeresés ta-
nulására is, így nem csak a testet, de – legalábbis a ku-
tyád esetében – a szellemet is megtornáztathatod.

Egész évben fáj a szí-
ved egy igazi, felhőtlen 
méta után? Irány a leg-
közelebbi baseball-klub. 
Az Amerikában hallat-
lan népszerűségnek 
örvendő sport itthon 
is terjedőben van, ami 

nem csak azért jó, mert egyre több helyen métázhattok, 
de az ifjú sportágakban több a lehetőség az érvénye-
sülésre. A dolog hátulütője az óriási helyigény, emiatt 
tényleg ki kell menni a rétre annak, aki komolyan gon-
dolja a baseballt. A pestiek például kimászhatnak Pest-
szentlőrincig a Reds klub edzéseire, az újbudaiak pedig a 
Rangers csapatához csatlakozhatnak, de a Budapesttől 
távol lakók se csüggedjenek, egy sor csapat alakult vi-
déken, köztük a beszélő nevű Nemesvámos Tigers.

Aki visszasírja a nomád életmódot, íjászkodhat a város 
szívében is, a VI. kerület ad otthont az Alibi Íjászegye-
sületnek. Ha Szentendre vagy Pomáz vonzáskörzetében 
laksz, ne is gondolkodj tovább, irány a legközelebbi lova-

síjász edzés. Miután már profi vagy íjászatból, 
és jól ülöd a lovat, ragadd meg az íjat és cé-

lozz vágtában! A sport elsöprő magyar 
fölénye mutatja, hogy a vér nem 

válik vízzé. (Komolyra fordítva: 
mivel a sport „újrafeltalálója” 
a magyar  Kassai Lajos, fölé-
nyünk elsősorban a  lovasíjá-

szat széleskörű magyarországi 
elterjedésének köszönhető).

A furcsaságok kedvelőinek álljon itt végül egy 
igazán különleges sport. A feleségcipelés finn eredetű, 
nővel nehezített futóverseny. A hölgy fogásának leg-
elterjedtebb módja az észt-stílus, ahol a feleség fej-
jel hátrafelé lóg, lábaival tartva magát a férj nyakában. 
A mára a világ különböző pontjain elterjedt versenyek 
fődíja hagyományosan a feleség súlyának megfele-
lő  mennyiségű sör, azonban túl könnyű nővel nem sza-
bad indulni, a 49 kg alatti hölgyek nehezítő hátizsákot 
kapnak a rajtnál. Felnőtt őrsöknek eredeti szórakozást 
nyújthat egy zártkörű feleség-, barátnő-, illetve test-
vércipelő megmérettetés. Hivatalos versenyt nem ren-
deznek rendszeresen hazánkban, így aki szívesen ver-
senyezne, de nem akar Finnországba látogatni, buzgón 
böngésszen az itthoni versenyek után. 
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Hol tartunk most?
Az informatika és az ehhez kapcsolódó területek a szá-
mítógép feltalálása óta folyamatos és intenzív fej-
lődésben vannak. Azonban az utóbbi pár évben ed-
dig soha nem látott sebességet értek el. Ezáltal olyan 
technológiák kerültek az emberiség kezébe, amikről 
előtte még sci-fi könyvekben sem olvashattunk. Ezen 
eszközök használata mindennapossá vált és már a leg-
újabb kütyük felbukkanása sem okoz akkora megle-
petést, mert valahol már számítunk rájuk. Mindez azt 
eredményezi, hogy eddigi többnyire analóg világunk 
rövid idő alatt szinte teljesen digitális lett. Adminiszt-
ratív ügyeinket már elintézhetjük online, internetezhe-
tünk a tv-ről, tarthatunk megbeszélést több száz kilo-
méter távolságból úgy, hogy látjuk és halljuk egymást. 
Már mindenhol megjelennek az „okos” jelzővel ellátott 
eszközök. Az okostelefonoknak vagy a tableteknek na-
gyobb a teljesítménye, mint pár éve egy laptopnak. De 
a megannyi „okos” eszköz között mégis hova tartunk? 
Sok elemző, jövőkutató, mérnök és egyéb területen 
dolgozó szakember szerint két irányba tolódhatnak el 
a dolgok. Persze korántsem biztos, hogy ez a két irány 
kéz a kézben járhat, mivel a különböző felhasználóknak 
különbözőek az igényei, ezért más szempontokat tar-
tanak fontosnak.

De mi is ez a két irány?
Az egyik a biztonság. Ez ugyanis az az aspektusa a di-
gitális világnak, ami sosem 100%-os, és ami miatt 
sokan nem bíznak benne. Az adatvédelem mind a cé-
gek, mind a magánszemélyek számára rendkívül fon-
tos. Ennek eredményeképp - illetve az utóbbi idők bot-
rányainak köszönhetően - mind a hardver-, mind a 

szoftvergyártók arra törekednek, hogy illetéktelen sze-
mély ne tudjon hozzáférni az adatokhoz, illetve, hogy 
ne következzen be adatvesztés. Ehhez azonban nem 
elegendőek csak a gyártók. Nagyon sok múlik a fel-
használókon is, azon, hogy mennyire használják ki a 
biztonsági lehetőségeket és mennyire figyelnek oda 
adataik védelmére, valamint, hogy mennyire ösztönzik 
erre az ismerőseiket. (Azt gondolom, hogy a cserkész-
vezetőknek abban is nagy szerepe van, hogy a fiatal-
ság biztonságosabban használja digitális eszközeit, de 
erről majd egy későbbi részben.)

A másik, mostanában eléggé felkapott téma a hálózat-
ba kapcsolás és megosztás. Ha összekötünk egy esz-
közt egy másikkal, azaz hálózatba kapcsoljuk, akkor 
például nagyobb teljesítményhez vagy könnyebb elér-
hetőséghez jutunk. Ennek eredményeképp minden esz-
közt „felokosítanak”, és a hűtőnktől elkezdve az autón-
kon át egészen a képkeretünkig mindent egy hálózatba 
köthetünk. Az így kialakult rendszert a „dolgok interne-
tének” nevezzük. Az összekötés eredményeképpen az 
egyes elemek megosztják a saját adataikat a hálózat-
ban lévő többi eszközzel. Így elég megnézni az okoste-
lefonunkat, hogy tudjuk hány fok van a lakásban, vagy 
mennyi üzemanyag van az autónkban, vagy éppen hol 
van dugó a városban. Idén várhatóan még több szol-
gáltatás fog erre épülni, vagy épp kiforrottabbá vál-
ni annak érdekében, hogy ezekhez az információkhoz 
minél könnyebben hozzáférjünk. A hálózati működés 
kérdéséhez még hozzátartozik, hogy az embereknek is 
egyre nő az igénye a könnyebb, biztonságosabb, gyor-
sabb és hatékonyabb adatmegosztáshoz. A szoftver-
gyártók egyre inkább azon dolgoznak, hogy saját ter-
mékeik bárhol és bármikor ugyanúgy használhatóak 
legyenek, és egyszerűen hozzáférjünk az adatokhoz. 
Arról azonban ma is folynak a viták, hogy ez mennyire 
hasznos, vagy épp szükséges az emberiség számára. 
Az viszont tény, hogy jelen pillanatban ez egy elkerül-
hetetlen és megállíthatatlan folyamatnak látszik.

írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)

alkalmazások
vezetőknek XII.
Hálózati adatmegosztás és biztonság. Cikkünk-
ben arról lesz szó, hogy hol tartunk és mi várha-
tó infokommunikációs szinten 2015-ben.

Kocka őrs
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darabokra, mint a 
raklettsütő tálkái. 
Létezik kifejezetten 
raclette sajt, amely 
már méretre van vág-
va. Ha azonban ilyet 
nem sikerül vennünk, 
használhatunk leg-
alább 30 százalék 
zsírtartalmú fajtákat. 
Ez lehet gruyere, em-
mentáli, appenzeller, 

de használhatunk camambert, bries-t, kecske- és juh-
sajtokat is. 

A sütő tetejének bordás részen süthetünk szaf-
tosabb húsokat, míg a sima felületen szára-
zabb húsokat, halat, rákot, sajtot, zöldséget. A 
grill lapon csak fa vagy hőálló műanyag esz-
közöket használjunk. A kis serpenyőkbe a már 
megsütött grill falatkákra olvaszthatunk sajtot 
vagy süthetünk rá tojást. 

A legegyszerűbb raclette recept
Hozzávalók: 8 darab, lehetőleg egyforma bur-
gonya, 1 üveg gyöngyhagyma, 1 üveg apró 
csemege uborka, frissen őrölt bors, 60 dkg rac-
lette-sajt.

A krumplit tisztára mossuk, lekeféljük, héjá-
ban megfőzzük, majd a raclette-sütő tetején héjában, 
vagy hámozva melegen tartjuk. Külön edényekben ki-
rakjuk az asztalra a gyöngyhagymát és az apró cse-
megeuborkát. Mikor már mindent kikészítettünk, akkor 
rácsúsztatjuk a tálkában megolvasztott sajtot a fele-
zett krumplikra. 

Dijoni raclette
Hozzávalók: 4 szelet fehérkenyér, vaj, 8 szelet raclet-
te-sajt vagy emmentáli, dijoni mustár, 4 szelet főtt 
sonka, frissen őrölt bors.

Egyik felükön vajazzuk meg a kenyérszeleteket. A sajt-
szeletek egyik felét kenjük meg a mustárral. A kenye-
reket a vajas felükkel lefelé tegyük a sütő tálcába, erre 
jön egy sajtszelet a mustáros felével felfelé, rá egy 
szelet sonka, majd végül ismét egy sajtszelet a mustá-
ros felével lefelé. Süssük meg, végül borsozzuk.

Fondü: olvasszunk együtt sajtot!
Remek alkalom beszélgetésre, közös főzésre, hiszen az 
előkészítési munka után mindenki a saját ízlése szerint 
bíbelődhet a maga fogásával. Közben finomságokat 
eszünk, jóllakunk, és cseveghetünk anélkül, hogy állan-
dóan tálalni és leszedni kelljen. 

A legszélesebb 
körben elterjedt 
gyakorlat szerint a 
fondü edényének 
belsejét – cserép 
vagy réz - először 
átdörzsölik egy 
gerezd fokhagy-
mával, majd ösz-
szekevernek ben-
ne 30-30 dkg 
reszelt Gruyére, 
Comté és Beau-
fort sajtot, egy 

evőkanál kukoricalisztet és 3-4 
dl száraz fehérbort, melyet kis lángon, olvadásig foly-
tonosan kevernek. Végül csipetnyi Cayenne borssal íze-
sítik. Aki szereti, tehet hozzá kéksajtot 
vagy camember-típusú lágysajtokat is. 
Az olvadást egy kupica gyümölcspálin-
kával kell elősegíteni, aztán a tűzhelyen 
felolvasztott sajtokat érdemes kőedény-
be áttöltve tenni az asztali láng fölé, 
mert vékonyabb aljú edényben gyorsan 

Császáshúsos raclette
8 szelet fél centi vastag császárhús, 4 dkg vaj, 2 főtt 
tojás, 2 paradicsom, 4 tk. vágott snidling, 1 tk. morzsolt 
oregánó vagy majoranna, 8 db héjában főtt burgonya, 
60 dkg raclette-sajt, só, frissen őrölt bors.

A paradicsomot megmossuk és felszeleteljük, a főtt 
tojást meghámozzuk, és apróra vágjuk. A snidlinget 
megmossuk, és szintén apróra vágjuk. Adagonként fél 
szelet császárszalonnát tegyünk az enyhén kivajazott 
tálkákba. Ráteszünk egy paradicsomszeletet, 1-1 tk. 
tojásvagdalékot, sózzuk, borsozzuk, szórunk rá metélő-
hagymát, oregánót, vagy majorannát és egy-egy vaj-
forgácsot. Sajt nélkül toljuk be a sütőbe. Mintegy 3-5 
perc után sajtot teszünk rá és ráolvasztjuk.

Májas raclette
Hozzávalók: 30 dkg csirkemáj, 6 dkg vaj, 2 vöröshagy-
ma, 2 savanykás alma, 2 ek. száraz sherry, fél ek. szárí-
tott kakukkfű, fél tk. szárított rozmaring, só, frissen őrölt 
bors, 6 dkg raclette sajt, 8 szelet francia fehérkenyér.

Fejezzünk be minden előkészületet a máj sütéséig, mert 
a máj a hosszabb sütéstől megkeményedik. Az almát 
meghámozzuk, egy centis szeletekre vágjuk, magházát 
kivágjuk és megöntözzük a sherryvel. A hagymát kari-
kákra vágjuk, és vajban lassan megpirítjuk. Ekkor felcsí-
kozzuk a májat és a forró vajban megsütjük. Hozzáadjuk 
a rozmaringot és a kakukkfüvet. Csak a sütés után sóz-
zuk és borsozzuk. A májat adagonként beletesszük a tál-
kákba és ráterítjük az almaszeleteket, melyeknek előző-
leg mindkét oldalát egy serpenyőben átmelegítettük. Rá-
tesszük a sajtot és ráolvasztjuk. Végül az egészet előme-
legített tányérra csúsztatjuk, kenyérrel fogyasztjuk. 

írta: Nagy Emese

Raclette és fondue
Nem kell ahhoz konyhás néninek lenni, hogy 
tudjuk: a rántott sajtot minden gyerek szereti. 
Ez a vonzalom nem múlik el felnőtt korra 
sem. Az olvadt, illatos sajt krémes lágysága 
világszerte sokak kedvence. A francia és svájci 
sajtnagyhatalmak nem csak széles kínálatuk-
kal, hanem több évszázados elkészítési hagyo-
mányaikkal is örökítik ezt a folyamatot.

Gasztrovás

közösségi móka az asztal körül 

leéghet. A sajtfondühöz kockákra vágott szárazabb ke-
nyeret szolgálnak fel,melyet a forró sajtba mártogat-
nak. Jó hozzá a friss, zsenge zöldség és a kockára vá-
gott alma és körte is.

Raclette, a lekapart sajt
A népmonda is a havasokon élő pásztorok eledeléről 
beszél: a tél vége felé, amikor már fogyóban volt a sza-
lonna meg a kolbász, krumplival, savanyú uborkával 
és száradt sajttal kellett beérniük. Egyszer – túl közel 
ülvén a tűzhöz – az egyik pásztor kezében megolvadt 
a sajt. Miután az utolsó ízletes darabot nem akarta el-
kótyavetyélni, inkább a főtt krumplira folyatta – így 
született a raclette. Mára a svájci gasztronómiában 
olyannyira közkedvelt ez a tipikus készítési mód, hogy 
speciális raclette-vendéglők és estek csábítanak a kós-
tolásra. 

Háztartási és elektronikai üzletekben itthon is kapha-
tó 6-8 személyes raclette grill sütő készlet, így házi kö-
rülmények között ismindenki a saját serpenyőjében sü-
theti a pecsenyéjét.Ez a sütő egy erre a célra gyártott 

kis sütőtálkákkal felszerelt eszköz. Hozzá-
valónak feltétlenül a főtt burgonyát ajánl-
ják, mellé egy kis savanyúságot, így nem 
viseli meg annyira a gyomrot a nehéz sajt. 
Ne felejtsük el a sót, borsot és pirospaprikát 
is az asztalra tenni. Fél centis vastagságú-
ra szeleteljük fel a sajtot, és vágjuk akkora 

Tudtad?
A raclette eredetileg a svájci 
Wallis kantonból származik, 
és a hagyományok szerint 
több mint négyszáz éves. 
„Pásztorok ülnek a tűz körül, 
és negyedelt sajtkarikákra 
ügyelnek, melyeket kitesz-
nek a tűznek. Amint a sajt 
megömlik, késsel levakarnak 
egy-egy ömlesztett réteget, 
és rákenik a karéj kenyerük-
re.” (V. Tissot, 1888).

Tudtad?
A fondü eredetéhez több magya-

rázat is fűződik, az egyik szerint 

valamikor a szegénység hozta 

szokásba. A maradék száraz sajt- 

és kenyérdarabokat tudták így 

hasznosítani. Erre az emberek 

különösen télen szorultak rá, ami-

kor a hó és a jég elvágta a hegyi 

falvak lakóit a külvilágtól. Egy 

másik elmélet szerint a böjtölő 

szerzetesek találták ki az olvasz-

tott sajtot, akik ezzel az étellel 

semmilyen szabályt nem szegtek 

meg a böjti időszakban, mégis 

kiadós lakomát csaphattak.
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szándékokat, melyek valóban, a felkészítők során is 
visszaköszönnek a résztvevők hozzáállásában, előis-
mereteikben és az egyes feladatok megtervezésében 
és elvégzésében egyaránt. Azon a ponton, ahol most 
állunk, visszajelzést és földrajzi tényezőt figyelem-
be véve megtervezhettük a folytatást, melynek során 
a még cserkész lélekszám szerint „fehér foltnak” mi-
nősülő területeken végzünk toborzást a felnőttek kö-
rében. A leendő akkreditálás 
nem kis mértékben hozzájá-
rul majd a képzést elvégzők 
személyes fejlődéséhez. Ezzel 
egy olyan rendszert sikerült 
létrehozni, amely nemcsak egy 
valós igényre nyit ajtót a tár-
sadalom felnőtt tagjai számá-
ra, hanem el is ismeri a kép-
zés elvégzőinek, hogy komoly 
lépéseket tettek a kisközös-
ségi munka megismerése és az ifjúságnevelésre való 
felkészülés érdekében (amely önéletrajzukba is beke-
rülhet). Bár a közeljövőben remélhetőleg változni fog a 
felkészítő-képzés elnevezése, az „alap” rész bennema-
rad: továbbra is egy kiindulópontról, ugródeszkáról van 
szó, amely jellegét tekintve mindig is a lehető legszéle-
sebb körben nyitottnak, lelkesítőnek, és a továbblépést, 
továbbfejlesztést magában hordónak kell lennie. A 

z eddigi négy lezajlott turnus után most 2015 ele-
jén lesz a sikeresen teljesítők egységes zárása, és 
rögtön folytatja útját a felkészítés – terveink sze-

rint - egy idő után már akkreditált szintre is emelkedve. 
Tekintsünk vissza az eddig megtett útra! Téglás Ger-
gelyt csst. (929.), Teggert, a Magyar Cserkészszövetség 
alapozó felkészítés-vezetőjét kérdeztük.

Több okból is jó, ha egy-egy ilyen mérföldkőnél meg-
állunk és megnézzük a statisztikai mutatókat, véle-
ményeket és továbbhaladási lehetőségeket, lévén az 
MCSSZ egy igen újszerű képzési formájáról van szó, bár 
az igény már régóta mutatkozott rá.

VL  Közel 160-an jelentkeztek eddig a felkészí-
tőre. Kik az érdeklődők?
Tegger  A jelentkezők többségéről elmondható, hogy 
valamelyik családtagjuk egykor cserkész volt, vagy 
ma is, a mozgalom újjáalakulása utáni tag. Ezért 
kaptak kedvet ahhoz, hogy felnőttként a Magyar 

Cserkészszövetséghez csatlakozzanak. A háború előt-
ti mozgalom jelentős nagyságát mutatja, hogy töb-
ben közülük valamelyik nagyszülő cserkész mai napig 
követendő példáját hozzák elő. Személyes elmesélé-
sekből vagy a családi fényképalbum cserkész képeiből 
alakították ki magukban a kötődést, és ez is nagy erőt 
adva hajtja őket a cserkésszé válásuk során. Vannak, 
akik gyerekeiken látják a cserkészet nevelő hatását, és 
azzal egyetértve és együttműködve határozzák el a 
gyerekek sokadik cserkésztábora után, hogy szeretné-
nek ők is bekapcsolódni ebbe az életreszóló élmény-
be. Szép számmal jelennek meg a felkészítőn a cser-
kész-feleségek és cserkész férjek, akik párjuk cserké-
szet iránti elhivatottságából merítve vágnak bele ebbe 
az életformába. Nem szabad megfeledkeznünk azokról 
sem - sőt a statisztikákat követve ők vannak többen -, 
akik nem hallottak vagy nem hallhattak a cserkészet-
ről, viszont felnőttként valahol találkoztak velünk, és 
beleszerettek a módszereinkbe, alapjainkba, hatékony 
nevelési munkánkba.

VL  Hogyan lehet hasznosítani a tudásukat, lel-
kesedésüket a mozgalom életében?
Tegger  A lelkes jelentkezők konkrét célokban is bővel-
kednek, hiszen nem kevesen a helyi közösség felka-
rolása/beindítása érdekében a csapatalapítást tűz-
ték ki középtávú céljaik közé. Nagyon jó látni ezeket a 

felsőoktatási intézmények körében ismert „Bevezetés 
a..” kezdetű tárgyak szerepéhez lehetne talán hasonlí-
tani, melyek mindig önmagukban kell, hogy hordozzák 
a továbblépés, továbbfejlődés lehetőségét.

Éppen ezért nagyon szoros együttműködést kell kiala-
kítani és ápolni az MCSSZ, és hamarosan az akkreditált 
felnőtt-, új nevén engedélyezett képzések valamennyi 

érintett területével és képzési 
formájával. Meg kell határoz-
ni azokat a pontokat, ame-
lyek biztosítják a folytatóla-
gosságot a belépés és a szán-
déknak megfelelő lehetséges 
utak között. Számomra nagy 
öröm, hogy a felkészítő meg-
valósításában munkálkodók 
létszáma is lelkes tagokkal 
bővült, így hamarosan kiala-

kul az a képző „csapat”, akik országszerte segítik majd 
kinyitni az ajtót minden érdeklődő felnőtt számára. Ez-
úton is köszönöm nekik és mindazoknak, akik fáradoz-
nak az MCSSZ-ben az új utak kiépítésében és a valós 
igényekre való válaszok és megoldások keresésében. 
Számomra is fejlődést jelent velük dolgozni és a részt-
vevőknek, valamint a kapcsolódó területeknek biztos 
alapot adni. 

írta: Nagy Emese

A felnőttek helye 
a Szövetségben
A 2014. januárjában központilag újra útjára in-
dított nemcserkész felnőtt érdeklődőknek szóló 
Alapozó Felkészítő újabb, nagyobb fejlesztési 
stádium előtt áll.

A

alapképzés

vezetők lapja  24 25Vezetők Lapja   Vezetők Lapja 



magasabb prioritást a sok teendő között, addig az azo-
nos korosztályú fiatalok zöme sokszor azt sem tudja, 
mit kezdjen magával. Akik ebbe beleszokunk, számunkra 
természetessé válik, hogy a vezetői feladatok ellátása 
beépül úgy az életünkbe, hogy sikerül megoldani a tel-
jes embert kívánó teendőket a munkánk, a családunk és 
a barátaink hanyagolása nélkül. Nem ritka, hogy ugyan-
annyi időt töltünk cserkészvezetői teendőinkkel, mint a 
főállásunkkal. Ennek az éremnek is két oldala van. Egy-
felől jó módszer az, hogy a képességeink fejlődésével 
a feladat is egyre növekszik, így sosem lesz unalmas a 
cserkészet. Mindig érezni fogjuk, hogy hatalmas dolgot 
tettünk, és eredménye van a befektetett munkánknak. 
A csapatomban próbálok cserkészéletre szocializálni 
olyan huszonéves fiatal-felnőtteket, akik idén jelentkez-
tek cserkésznek, és meggyőződésből szeretnének cser-
készek lenni. A legnagyobb erőfeszítéseket az jelenti, 
hogy elhitessem velük: tényleg egész embert kíván ez az 
élet, és nem csak egy délutáni elfoglaltság, hanem élet-
forma. Aki felnőttként vág bele a cserkészetbe, az nem 
biztos, hogy jó reklámot kap a csapatoktól, ha az azo-
nos korosztályú, de gyerekkora óta „belenőtt” cserkészei 
közt szeretné megszerettetni vele ezt az életet. Az élet-
kor és a tapasztalat nem jár együtt, ezt tartsuk tiszte-
letben.

Megtartó közösség
Az egyik legfontosabb haszon, amit a cserkészet adhat 
a felnőttjeinek, az a barátságok. A felnőtté válás része, 
hogy az ember lezárja azokat a kapukat, amin eddig bár-
kit beengedett. A barátságok erre a korra kialakulnak, ki-
forrnak. Ha valaki ilyen megtartó közösség nélkül nő fel, 
az sokszor egyedül, vagy nagyon kevés baráttal marad, 
és így is zárja be kapuit a világ előtt. Erre esélye sincs egy 

Minőségi váltás
Pál apostol a szeretet himnuszának idézett részében 
ugyan csak példaként hozza a felnőtté válás határvona-
lát, mégis jó kiindulópont számunkra. Nem csapja ösz-
sze annyival, hogy eddig gyerek voltam,de már felnőt-
tem. Azt mondja, hogy a világ felé magamról közölt kép, 
az érzelmeim, és a gondolkodásmódom is elérkezett egy 
pontra, ami előtt rendben van, ha gyermeki minőségben 
tettem mindezt, de felnőttként ez az a három terület, 
amit megkülönböztetve kell megéljek. A bibliai szemléle-
tű emberképnek része a felnőtté válás. Ezt az eseményt 
a Biblia pontszerűen értelmezi, nem folyamatként. A 
legtöbb kultúrában létezett valamilyen felnőtté avatá-
si szertartás. Ez lehetett néhány órás, de több hetes is. 
Mégis megvolt az a pont, amitől számítva az adott kö-
zösségi társadalom már magasabb minőségű, felnőtt 
emberként kezelte a beavatási szertartáson átesettet. 
Azt gondolom, hogy mára kikopott a mi kultúránkból 
minden olyan tartalom, ami ezt komolyan képviselhetné. 
Mi lehetne ilyen? A konfirmáció vagy a bérmálkozás? Ere-
detileg igen, de azt kell mondjam a gyülekezeti tapaszta-
lat alapján, hogy senkit nem kezelnek felnőttként 14 éve-
sen, csak azért mert megtette, amit hagyományból meg 
szoktak tenni. Az érettségi? Hasonlóan gondolom, hogy a 
18-dik életév betöltése államilag sok mindenre feljogo-
sít, de szerintem az adott korosztály nem éppen felnőtt 
módjára él például az alkoholfogyasztás jogával. Azon-
ban úgy vélem, hogy valahol a felsőoktatásban eltöltött 
évek vége és a munkavállalás kezdete körül mégis meg-
történik a váltás. Kultúránk hiányossága, hogy a törté-
nés körül nincs beavatási szertartásunk, de a jelenség itt 
kezd el valóssá válni. Persze alig valószínű, hogy például 
Pál apostol korában a 12 éves gyerekek beavatása ko-
moly felfogásbeli változást hozott volna. Mégis azt gon-
dolom, hogy ha már kitapasztaltuk, hogy mikor szoktunk 

írta: Sáska Attila csstj. (121.)

élet az élet 
kapujában és utána…
felnőtt cserkészet

Lelki

Amikor gyermek voltam, 
úgy szóltam, mint gyermek, 
úgy éreztem, mint gyer-
mek, úgy gondolkoztam, 
mint gyermek; amikor pedig 
férfivá lettem, elhagytam a 
gyermeki dolgokat.

(1Kor 13, 11.)

cserkésznek. Mivel ebben a közösségben töltünk rengeteg 
időt, itt fognak barátságaink, vagy akár párkapcsolataink 
is kialakulni. A hangsúly nem csak az „itt”-en van. Itt ba-
rátságok fognak köttetni! A cserkészet védőháló is a ma-
gány ellen. A legjobb barátságok itt köttetnek, és sokszor 
a mennyiség nem megy a minőség rovására. Táborok pe-
dagógiája kiválóan elősegíti azt, hogy több, minőségi ba-
rátságunk legyen, mint azonos korú, de nem-cserkész is-
merőseinknek. Sőt, tapasztalatom szerint a cserkészek 
hiába nőnek fel, nem zárkóznak el az újabb barátságok 
kialakulásától sem. Ez a képesség hatalmas kincs!

Hátralépni, Isten szemszögét keresni
Mindezek után mégis azt gondolom, hogy nincs recept. 
Nincs kézikönyv, hogy „Így legyél felnőtt”. Kérdéseink, 
kríziseink, problémáink lesznek. Másoknak is vannak. 
Ami azonban nekünk megvan, az az az ismeret, hogy 
van valaki, aki felülről látja életünket, és vezet minket. 
A cserkészek egyik legnagyobb ajándéka, hogy nem 
kell abban a félelemben felnőniük, hogy most már sen-
ki nem áll felettük. Isten az atyánk marad akkor is, ha 
a tényleges szülői házból már régen elköltöztünk, vagy 
már mi magunk is édesapává/édesanyává lettünk. Any-
nyit hangsúlyozzuk, hogy a cserkészek tudnak gyermek 
módjára játszani, szórakozni, barátkozni. Ez jó dolog. De 
legyünk felnőttként is gyermekek mindig abban az ér-
telemben, hogy ha olyan félelem elé kell állnunk, ahol 
legszívesebben belekapaszkodnánk édesapánk erős ke-
zébe, azt tényleg tegyük meg, a mi Mennyei Édesapánk 
kezével! Isten annyira szeretett minket, hogy a saját 
fiát sem kímélte, hogy minket a gyermekeivé fogad-
hasson. Legyünk csak annyira hálás gyermekei, hogy őt 
hívjuk segítségül, ha nem tudunk mit kezdeni a felnőtt-
ségünkkel! 

elérni az ÉLET kapujába, akkor jól esik az embernek egy 
meghatározható pont, amitől nem csak sejteni kezdi, de 
hivatalosan magáénak is tudhatja, hogy felnőtt.

Más kérdések kora
Bár vezetőképzéseinken megtanuljuk, hogy kik felelnek 
a mit, hogyan és miért kérdésekre, talán ebben a korban 
jön el az a természetes váltás, amikor felteszi magának 
a felnövő cserkész, hogy miért élem úgy a mindennap-
jaimat, ahogy. Az eddig természetességből és rutinból 
megtett dolgok hirtelen megkérdőjeleződnek, és feltesz-
szük magunknak a „miért” kérdést. Visszautalva Pál hár-
mas felosztására, mindegyik területre, a megnyilvánu-
lásainkra, az érzelmeinkre és a gondolkodásmódunkra is 
feltesszük a „miért” kérdését. Ez így van rendben. A cser-
készcsapatok nagy felelőssége, hogy meglássa cserké-
szeiben, hogy mikor indul el ez a folyamat, és a közösség 
erejével segítse a felnövőt. Nem meglepő módon itt is az 
őrsi rendszer, mint legkisebb ellenőrzési kör, a legalkal-
masabb erre. Hát Isten adjon nyitott szemet és jó vezetői 
készséget a vezetőknek, hogy meglássák és kísérni tud-
ják a felnövés időszakát! 

Megtartó feladat - ez nem a reklám helye
Azt vettem észre, hogy miközben a vezetőink nagy ré-
sze azt sem tudja, hogy melyik kötelességének adjon 
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Magyar Cserkészszövetség fennállásának 100 
éves évfordulójára szervezett események - a 
Nemzeti Nagytábor és a tiszai tutajtúra - során 

szerzett tapasztalatok pontos helyzetképet adtak a 
cserkészet jelenéről. E tapasztalatok alapján jelölték 
ki 2014 legfontosabb feladatait, a cserkészmunka irá-
nyait - mondta el Solymosi Balázs cst. (205.) országos 
vezetőtiszt. Így lett 2014 a nyitás és növekedés éve a 
magyar cserkészet számára, mely során sikerült újra-
szervezni a modern cserkészetről kialakított képet. 

„A rendezvények tapasztalatai alapján elkezdtük kö-
zelíteni elképzeléseinket a valósághoz. A Magyar Cser-
készszövetség pedagógiai fejlesztő munkatársak és 
csapatalapítási összekötők révén nyit a nem cserké-
szek felé. Célunk, hogy minden gyereknek legyen lehe-
tősége cserkészcsapatot találni lakóhelye közelében” 
– a vendég kiemelte, sajnos a járások 40 százalékában 
még nincs meg ez a lehetőség. 

Aktív kisközösségek, vallási sokszínűség
A cserkészet nyitásának fontos eleme a kistelepülése-
ken élő közösségek aktivizálása volt. Solymosi elmondta, 
a városi körzetekben sokkal könnyebb felkelteni a cser-
készet iránti érdeklődést, hiszen a természetjárás sok új-
donságot ígér a városi fiatalok számára és természetesen 
több a gyerek is. Az összekötők révén törekszik a szövet-
ség arra, hogy minden gyermek megtalálhassa a cser-
készcsapatát, éljen akár városban akár kistelepülésen.

Továbbá a más vallásúak bevonása is fontos elem. 
Amellett, hogy a szövetség a több száz éves, európai 
keresztény értékekre épít, zsidó, muszlim és buddhista 
cserkészek is színesítik. „A Magyar Cserkészszövetség 
minden vallás felé nyitott” - hangsúlyozta Balu.

Emellett a nyári, nem-cserkész gyerekeknek szóló ese-
ményeiken (Cserkészen az Életre és Felfedező táborok) 
is több száz fiatal tapasztalhatta meg a cserkésztábo-
rok hangulatát, varázsát. a fentieknek köszönhetően 
sikerült a szövetség taglétszámát 11 ezerre növelni, az 
azt megelőző 7-8 ezres taglétszámról.

Solymosi Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy ke-
rekes székes gyermekeket egyelőre sajnos nem tudnak 
fogadni a jelenlegi infrastrukturális adottságok miatt, 
azonban az értelmi fogyatékkal élők és számos mély-
szegénységben élő fiatal sikeresen találja meg helyét a 
szervezeten belül.

Felnőttképzés és ingatlanvagyon
Solymosi hozzátette: a nyitás további része, hogy a 
szervezet akkreditált felnőttképzési intézmény lett. Az 
ország négy pontján rendeztek továbbképzést a cser-
készet pedagógiai módszeréről. Az értékekre és gya-
korlatra összpontosító esemény már első alkalommal 
20 százalékos túljelentkezést produkált. Solymosi Ba-
lázs elmondta, a kétdélutános rendezvényen az inter-
aktív és informatív előadások mellett a cserkész tevé-
kenységeket és a játékokat is kipróbálhatták a tanárok. 

Egyre több gyermek 
találkozhat a cserkészettel

Forrás: OrientPress Hírügynökség

A nyitás és növekedés éve volt 2014 a Magyar 
Cserkészszövetség életében. Több ezerrel nőtt 
tagjaik száma, sikerrel szólították meg a városi 
és a kistelepüléseken élő gyerekeket, illetve 
a mélyszegénységben élő fiatalokat is. Minde-
mellett akkreditált felnőttképzést indítottak 
és országos összekötői hálózatot állítottak fel. 
Minderről Solymosi Balázs cst. (205.), a Magyar 
Cserkészszövetség országos vezetőtisztje be-
szélt a Rádió Orienten.

A

rádióinterjú

A cserkészszövetség 2014-es feladatai-
nak nagy részét az ingatlanvagyon keze-
lése tette ki. Az országos vezetőtiszt rá-
mutatott, Budapesten és környékén több 
ingatlannal bírnak, azonban a vidéki há-
lózat eléggé hiányos. „A cserkészprogra-
mok és a képzések szervezése mellett az 
ingatlanok külsős eseményeknek is ott-
hont adnak. Az ezekből származó bevé-
telt a cserkészmunkába forgatjuk vissza” 
– a vendég kiemelte, a nyilvántartás át-
láthatóságához létrehoztak egy egységes 
adatbázist.

A további növekedés célja
A 2015-ös év fő feladatai közül az orszá-
gos vezetőtiszt a Japánban rendezett vi-
lágtalálkozóra való felkészülést, a továb-
bi létszámnövelést és a megyei terjeszke-
dést, valamint egy biztosabb infrastruk-
túra kialakítását emelte ki. Solymosi alá-
húzta: a szervezeti újragondolás mellett 
pályázatoktól nem függő forrásokat és 
támogatói kört is kell keresniük. 

Kiemelt feladat a korábbi cserkészek új-
bóli megszólítása. „A magyar állam terü-
letén jelenleg 45 ezer azoknak a száma, 
akik valamikor cserkészfogadalmat tet-
tek. Azonban egy bizonyos kor után el-
kopnak a cserkészeink, őket kell vissza-
húzni” – a vendég kiemelte, például híres 
embereken, példaképeken keresztül is lát-
hatóvá kell tenni a cserkészetet. 

A hazai célkitűzések mellett a Cserkész 
Világszövetség hároméves programjait 
követi a szövetség. A világszervezet a lét-
számnövekedés és a fiatalok döntéshoza-
talba való bevonás mellett az egészséges 
értékrend kialakítását nevezte meg elé-
rendő célként. 

A Solymosi Balázzsal készült interjú tel-
jes terjedelemben hallgatha-
tó meg: http://radioorient.hu/
adasok/2015-01-08_soly-
mosi_balazs 
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és ha tehetném, elrepülnék akárhova, akár ma. Nem 
leszek szerelmes jegyellenőr lányokba - igaz, más lá-
nyokba a tömegközlekedésen napi rendszerességgel. 
Az én anyukám nem ragaszkodik görcsösen a magyar 
tejfölhöz - igaz, minden agyament konteót készséggel 
elhisz. 

Mennyi különbség! Nem is olyan sok.

Ez csak egy része a történetnek és karakternek, igazá-
ból minden jelenet elmond valamit rólunk, pontosab-
ban arról, milyen ma huszonéves értelmiséginek len-
ni. El kéne kezdeni dolgozni, el kéne költözni otthonról, 
el kéne kezdeni komoly kapcsolatot építeni. Mindenre 
vannak lehetőségek, de nehéz rászánni magunkat a ke-
resésükre, nehéz megtalálni őket vagy nehéz válasz-
tani közülük. Akár erőltetettnek is tűnhet, hogy a film 
majdnem minden jelenetében megjelenik valami kor-
osztályosnak mondott fontos dolog, de nem az: a való-
ságban is nap mint nap fogannak és születnek gyere-
kek az ismerőseink körében, veszünk össze a szüleink-
kel, felejtünk el dolgokat, leszünk vidámak, szomorúak, 
másnaposak.

Ráadásul nem akárhol vagyunk huszonévesek, ha-
nem Magyarországon. A filmben ez is meghatározó, és 
az életben is. Külföldre mennek a legjobb barátaink, 

nnak, aki nem látta: egy szerelmi bánattól és sok 
vodkától teljesen kikészült budapesti huszonéves 
munkanélküli bölcsész vesz egy repülőjegyet Lisz-

szabonba. „Ez nem is rólam szól” - gondolhatnám ez 
alapján. 

Én fiatalabb vagyok a főszereplő Áronnál - igaz, nem 
sokkal. Egyelőre nem fenyeget a veszélye, hogy hu-
szonkilenc évesen ne legyen munkám - igaz, ez még 
változhat. Nem fogják a szüleim fizetni az albérle-
temet, már csak azért sem, mert nekik se lenne rá 

pénzük. Igaz, Áronék se élnek nagy lábon. Nem szenve-
dek szakítástól - igaz, ettől még mástól szenvedhetek, 
mondjuk az egyedülléttől. Nem repülök Lisszabonba, 
és nem keresek ott munkát. Igaz, dolgoztam külföldön, 

a külföldiek idejönnek bulizni, mi meg tájékozottság-
tól, vérmérséklettől és világnézettől függő mértékben 
bosszankodunk a politikán. Mégis mindig itt kötünk ki, 
ahogy Áron is visszajön Budapestre.

Ha meg kéne magyarázni ezt a megmagyarázhatat-
lant, talán a fővárosba ingázásom élményén keresztül 
próbálnám meg. Miközben alig hallhatóan, százhúsz ki-
lométer per órás sebességgel száguldunk az éjszaká-
ban kétszáz utastársammal, aznap másodszorra téve 
meg egy olyan távot, ami háromszáz éve még egynapi 
járóföldet jelenthetett, nem tudok nem arra gondolni, 
hogy egy megvalósult utópia részesei vagyunk. Ugyan-
ezen az útvonalon nappal közlekedve viszont látszik, 
milyen lerohadt helyeken siklunk át. Valahogy az egész 
filmet átlengi a kelet-európaiságnak ez a fájóan szép 
kettőssége, ami annyira érdekessé teszi ezt a helyet, 
hogy minden korrupció, üresedő zsákfalu, munkaügyi 
központban sorbanállás, mocskos köztér, agresszív já-
rókelő, öntörvényű politikus és kifordult nemzettudatú 
rokon ellenére mégis jó itt élni, jó ide hazajönni, és itt 
megpróbálni valami nagyot, valami szépet, valami jót 
csinálni.

Megírni azt a könyvet, megcsinálni azt az üzletet, fel-
vételizni arra az egyetemre, megtervezni azt az alkat-
részt, elhívni azt a lányt.

írta: Németh Domonkos

Furcsa. De tényleg 
megmagyarázhatatlan?
Tudjátok, van ez a film, amit Reisz Gábor elég 
kevés pénzből csinált meg elég jóra. A Van valami 
furcsa és megmagyarázhatatlan. Ez a film, amiről 
ezernyi helyen leírták már, hogy milyen király, 
hogy rólunk szól.

A

filmszemle
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A jelentkezés módja: a képzésre mindenki egyénileg 
tud jelentkezni az EVOK-on keresztül. Ha már valami más 
képzés miatt beregisztráltál az EVOK-ra, akkor egysze-
rűen keresd meg a kurzuskategóriák között a VTK menü-
pontot, azon belül az ŐV-VTK/2014-et, válaszd ki a kor-
osztályt és a helyszínt, és csatlakozz kurzustagként. Ha 
még nem regisztráltál be az EVOK-ra, akkor először ezt 
kell megtenned. Keresd fel a VK-s oldalt, ahol a jobb ol-
dalon az „új fiók létrehozása” gomb segítségével tudsz 
regisztrálni, majd a sikeres belépés után rálelhetsz a kur-
zuskategóriák listájára, ahonnan a folytatás a feljebb leírt 
módon történik. A választott korosztályodon belül figyelj 
az „előfeladatokra”, amiket a kurzushoz való csatlakozás 
után láthatsz az EVOK-on belül. Minden korosztályhoz 
tartozni fog egy kérdőív, aminek a célja, hogy a képzések 
minél inkább a ti igényeitekre válaszoljanak, így kérünk, 
hogy ha már látod a kérdőívet, töltsd ki minél gyorsab-
ban. Ezen kívül a korosztályok vezetői más feladatot is 
kérhetnek, amivel a résztvevők is készülhetnek a hétvé-
gékre, ezeket is ugyanitt találod meg. Mi már nagyon lel-
kesen készülünk a képzésre, és reméljük, hogy a hétvégék 
után mindannyian új ötletekkel, eszközökkel, lendülettel 
tudunk hazatérni az őrseinkhez! Várunk benneteket!

Közös sátorrendelés a tabi sátorgyártótól - idén is!
A tavalyi évben 18 csapat összesen 46 sátrának beszer-
zésében tudtunk segíteni azzal, hogy összegyűjtöttük az 
igényeket, és ezeket egy csomagként kezelve tárgyal-
tunk a gyártóval. Amennyiben igény van rá, az idei évben 
is szívesen segítünk a csapatoknak ebben a feladatban. 
Ennek értelmében az alábbi levél leginkább a csapat-
parancsnokoknak ill. a csapatok felszerelés-ügyeit inté-
ző cserkészeknek szól. A tavalyi évhez hasonlóan a cser-
kész-körökben jól ismert tabi sátorgyárral (MKB Hungá-
ria Kft.) tervezünk gyártatni. A tavalyi év tapasztalatai 
alapján a gyár igen rugalmas, minden sátrat határidőre 
legyártottak és ingyenesen felszállítottak Tabról Buda-
pestre. (Külön kiemelném, hogy a tabi gyár szívesen gyárt 
M63-as sátrakra való ponyvát is! Ennek ára nagyban 
függ attól, hogy hány darabot rendelünk.)

A rendelési folyamat menete a következő: a jelen levélben 
található űrlapon regisztrálni kell a sátor-igényeiteket, azt 
is, hogy a megadott típusokból mennyit és milyen felté-
telekkel rendelnétek. Ilyesmi feltételekre/megjegyzésekre 
gondolok: pl. „100 000 Ft fölötti bruttó áron már nem ven-
nénk”, „egy pályázatunk elbírálásától függ a rendelésünk”, 
„nem biztos, hogy összejön nyárig a pénzünk”, stb.

Az igények leadásának határideje: 2015. február 1.
Az így kialakult igény-halmazt eljuttatjuk a tabi sátor-
gyárhoz, ami az igények és feltételek ismeretében ad egy 
ránk szabott árlistát. A tavalyi tapasztalatok azt mutat-
ták, hogy a gyár kb. 20 db azonos típusú sátor rendelé-
se esetén tud kedvezményt adni. Ezek után véglegesíte-
ni lehet a rendelést, hogy az árlistában látott feltételek 
szerint tényleg megrendeled-e a sátrakat. A véglegesített 
rendeléseket leadjuk a tabi gyárnak, akik legyártják azo-
kat, majd pedig felszállítják Budapestre.

A kitöltendő űrlapot itt (QR-kód balra) 
találod. Tájékoztató jellegű (2014-es) 
árlistát itt (QR-kód jobbra) találsz. 

Pár további tudnivaló, ami hasznos lehet (GYIK): 
„Mekkora kedvezményre számíthatunk?” - Nem túl sokra, 
a reális érték várhatóan valahol 5% és 8% között van. 

„Lehet az, hogy bár megrendeljük a sátrakat, mégsem 
készül el időre?” - Igen, lehet. Sátorvászonnak alkal-
mas anyaghoz jutni nem egyszerű, a tabi gyárnak az el-
múlt években rendszeresen kellett újabb és újabb forrá-
sok után nézni, hogy megfelelő anyagot kapjon. Szóval ez 
a kockázat valós. Mindazonáltal a tabi gyár is pontosan 
tudja, hogy ezekkel a sátrakkal mi június végétől kezdő-
dően táboroznánk, tehát mindent meg fognak tenni, hogy 
addigra elkészüljenek. 

„Kérhetem a sátor áráról szóló számlát a kedvenc szerve-
zetem címére?” - Igen. A rendelést csak azért adjuk le kö-
zösen, hogy jobb feltételekkel induljunk a kedvezményért. 
Számlázási tekintetben ezek teljesen külön rendelések. 

„Mi van, ha megrendeltem a sátrakat, de mégsem tudja 
kifizetni a csapatom?” - Örök haragunk fog üldözni. Ko-
molyra fordítva: feltételezzük, hogy felelős cserkészve-
zetőként csak akkor fogalmazol meg rendelést, ha ennek 
anyagi fedezete reálisan rendelkezésre áll. 

„Mit nyerek ezzel az egésszel?” - Legjobb esetben pár 
százalék kedvezményt meg egy ingyen sátor-fuvart Bu-
dapestre. Legrosszabb esetben azt, hogy tisztázódik, 
hogy azon az áron, amin te szeretnél, a tabi gyár nem tud 
sátrat ajánlani. 

Ha bármi nem tiszta, kérdés/kérés van stb., bátran keres-
sétek Rudán Jánost. (rudanj@gmail.com). 

25% és 40%-os kedvezmény cserkészeknek  
a Fővárosi Nagycirkuszba!
A Fővárosi Nagycirkusz nagyszerű kedvezményt ajándé-
koz a cserkészek számára! Ha cserkészként regisztrálsz 
Nyári-Vincze Juditnál 25% és 40% kedvezményt kap-
hatsz az előadások árának összegéből. 

Egy kis ízelítő az idei év műsorából és még több részlet a 
kedvezményről: az új cirkuszévad a Magyar Cirkuszcsilla-
gok című fergeteges gálával indul január 10-én. A hazai 
cirkuszvilág legnagyobb aktív bajnokait felvonultató nem-
zeti bemutatón egyszerre láthatod azokat a sztárokat, 
akikre az elmúlt években, évtizedekben a legbüszkéb-
bek voltak. Hosszú évek után újra fellép a Donnert lovas 
zsokécsoport, a Rippel fivérek, akik újra bizonyítják, hogy 
a világszerte csodált produkciójuk semmit sem vesztett 
régi fényéből, valamint a magyar cirkuszművészet mind-
máig legnagyobb bajnoka, Richter Flórián. Ne hagyd ki a 
magyar cirkuszbajnokok nemzeti gálaműsorát januártól a 
Fővárosi Nagycirkuszban!

Egyedi ajánlatuk a cserkészek részére: 25% kedvezmény 
a hétvégi, 40% kedvezmény a hétköznapi előadásokra! 
Kedvezményre jogosultak: a Magyar Cserkészszövetség 
tagjai és hozzátartozóik!

A kedvezményes jegyek igényléséhez töltsd ki a nyom-
tatványt (QR-kód balra), és juttasd el a 
Vincze Judit címére: vincze.judit@maciva.
hu, vagy hívd a +36 20 295 7001-es, vagy 
+36 1 343 9637-es számot.

További részleteket a kedvezményről itt 
(QR-kód jobbra) olvashatsz.

Gilwell Csapat hírei
Őrsvezetői Vezetői Továbbképzés
 A Magyar Cserkészszövetség által meghirdetett és a 
TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 „Kisközösségi ifjúság 

nevelés támogatása” című kiemelt projekt keretében „To-
vábbképzés típusú vezető felkészítőt”, illetve Őrsvezetői 
Vezetői Továbbképzést indul. A felkészítőn való részvétel 
ingyenes. Célunk, hogy a képzés az adott korosztály őr-
svezetőinek nyújtson segítséget, így ebből a szemszög-
ből készülünk az alkalmakra (kivéve a vándor korosztályt, 
ahol az eddig beérkezett igényeket figyelembe véve bár-
milyen érdeklődő, vándorokkal foglalkozó vezetőt vá-
runk). Az igényfelmérőkre beérkezett válaszok fényében 
a következő korosztályok és helyszínek indulnak el idén 
(a képzési helyszínek cserkészkerülettől függetlenül bárki 
számára nyitottak):

BUDAPEST
Kiscserkész korosztály
Időpont: február 20-22. (péntek estétől vasárnap délig),
Március 20-22. (péntek estétől vasárnap délig)
Cserkész korosztály
Időpont: febr. 20., péntek 18:00 – febr. 21. szombat, 20:00
Március 21. szombat 8:00 – március 22. vasárnap, 10:00
Kósza korosztály
Időpont: febr. 20., péntek 18:30 – febr. 21. szombat, 18:00
Március 20. péntek 18:30 – március 21. szombat, 18:00
Vándor korosztály
Időpont: febr. 20., péntek 19:00 – febr. 21. szombat, 
18:00
Március 20. péntek 19:00 – március 21. szombat, 18:00

PÉCS
Kiscserkész korosztály
Időpont: február 27 – március 1.  
(péntek estétől vasárnap délig)
Április 17 – 19. (péntek estétől vasárnap délig)
Kósza korosztály
Időpont: február 27 – március 1.  
(péntek estétől vasárnap délig)
Április 17 – 19. (péntek estétől vasárnap délig)

A jelentkezés határideje: 2015. január 28.

Az Országos
Elnökség hírei

Hírek
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Sátorszemle

Felnőtt cserkészek az MCSSZ-ben
Életkor Fiúk Lányok Összesen

24 év alattiak 3647 3573 7220

24 év felettiek 1023 628 1651

Összesen 4670 4201 8871

I. cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

24 év alattiak 1250 1232 2482

24 év felettiek 315 161 476

Összesen 1565 1393 2958

II. cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

24 év alattiak 193 163 356

24 év felettiek 83 35 118

Összesen 276 198 474

III. cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

24 év alattiak 263 192 455

24 év felettiek 108 47 155

Összesen 371 239 610

IV. cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

24 év alattiak 181 140 321

24 év felettiek 60 31 91

Összesen 241 171 412

VIII. cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

24 év alattiak 393 352 745

24 év felettiek 86 46 132

Összesen 479 398 877

IX. cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

24 év alattiak 70 65 135

24 év felettiek 13 6 19

Összesen 83 71 154

V. cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

24 év alattiak 165 144 309

24 év felettiek 59 35 94

Összesen 224 179 403

VI. cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

24 év alattiak 420 435 855

24 év felettiek 96 72 168

Összesen 516 507 1023

X. cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

24 év alattiak 753 669 1422

24 év felettiek 232 135 367

Összesen 985 804 1789

A felnőtt cserkészek
                    létszáma az MCSSZ-ben

= 100 cserkész

Az adatok a 2013-as éves jelentések alapján készültek.
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