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Programajánló

Kéthetente szerdánként, 17 órától a VIII. kerület, Ho-
ránszky utca 20. szám alatti Párbeszéd Házában újra 
lesznek a cserkész misék és istentiszteletek. Az alkal-
makkor más-más felekezettől, más-más vendég pap-
pal/lelkésszel, családias környezetű közös imádságokra 
hívunk mindenkit. Ha ki akartok szakadni a hétközna-
pok nyüzsgő forgatagából, szeretnétek nyugalomban, 

Csapatparancsnoki teendők

Márciusi emléktúra!Újraindulnak a cserkész
misék és istentiszteletek!

Az éves jelentés leadása után eljött az ideje a tagdíj 
befizetésének, melynek végső határideje 2015. már-
cius 31. A tagdíjat egy összegben kell befizetni az il-
letékes kerület részére. Az Országos Küldöttgyűlés 
a 2014.04.12./12. számú határozatával hosszú idő 
után 600-600 forinttal, tehát 2400, illetve 3000 fo-
rintra emelte a működő, és a teljes jogú tagok éves 
tagdíjának összegét. Az esedékes tagdíjakat már en-
nek megfelelően szükséges megfizetnie minden tag-
nak. 

A beadott éves jelentést – és az ezzel együtt beér-
kezett tagdíjakat – a kerületi elnökség 2015. ápri-
lis 20-ig jóváhagyja az ECSET rendszerben. Fontos, 
hogy addig, amíg az éves jelentés által kimutatott 
tagdíjak összege maradéktalanul nem érkezik meg 
a kerület részére, vagy egyéb okból hibás a jelentés, 
addig a kerületi elnökség nem hagyja jóvá a csapat 

Idén tavasszal sem marad el a hagyományos márciu-
si emléktúra. Ideje véget vetni a téli lustálkodásnak és 
megnézni a tavaszi ébredező erdőt! A 12, 24 és 48 kilo-
méteres távokon indulhattok, Pannóniatelep HÉV megál-
lóból, a cél pedig a pomázi Katolikus Plébánia nagyterme, 

ahol emléklap, kitűző és finomságok várják a beérkező-
ket. A szervezők különösen kérnek minden jelentkezőt, 
hogy jelezzék előre részvételi szándékukat, hogy pontos 
létszámokkal tudjanak dolgozni a felkészüléskor. Minden 
információt megtaláltok a program facebook oldalán.

XXI. Országos Cserkész Tájékozódási Verseny 
Idén tavasszal ismét kipróbálhatjátok, mennyire ügye-
sen tájékozódtok. 2015. március 28-án lesz a XXI. Or-
szágos Cserkész Tájékozódási Verseny - Fábry Pál Em-
lékverseny a Julianna-major környékén. Nevezni a csta-
jolo@pr.hu címre küldött levéllel tudtok március 5-ig. Ha 
a szervezők 48 órán belül nem igazolják vissza a neve-
zést, küldjétek el újra. Három fős csapatoknak a nevezé-
si díj 1800ft/csapat, személyi indulóknak pedig 600 ft/
fő, melyet a helyszínen kell befizetni. Helyszíni nevezés 
esetén 2500ft/ csapat és 1000ft/fő a nevezési díj. Szál-
lás a cserkészpark parancsnokával egyeztetve igényel-
hető, az első rajt szombat reggel 9.30-kor lesz. Irány-
tűt, tájolót elő, ne késlekedjetek, jelentkezzetek most a 
fenti címen!

jelentését. Ennek következménye, hogy a csapat tag-
jai nem rendelkeznek majd érvényes tagkártyával 
(igazolvánnyal). Nem árt, ha már most elkezditek ösz-
szeírni, hogy mire van szüksége a csapattagoknak a 
cserkészboltból. Rendeljétek meg előre a nyakkendő-
ket, jelvényeket, egyenruhákat, hogy ne a próbázás 
előtti utolsó pillanatra maradjon. 

Érdemes elkezdeni időben táborhelyet keresni nyárra, 
és látogassátok is meg táborhelyszínt, térképezzétek 
fel a lehetőségeket, a környéket. Nézzétek meg, hogy 
vannak-e helyi termelők a közelben, akik tudják majd 
biztosítani a tábor élelmezését. 

Kísérjétek figyelemmel az ezévi VK jelöltjeiteket, ne 
felejtsetek el ajánlást írni róluk, legyen mellettük egy 
mentor a csapatból, aki bátorítja őket, válaszol a kér-
déseikre.

csöndben barátok között elmélkedni, imádkozni, akkor 
gyertek el ezekre a rövid misékre, istentiszteletekre. Aki 
zenei kíséretet tud felajánlani, azt nagy szeretettel fo-
gadjuk.

További részletekről érdeklődj Bellák Hédinél, vagy kí-
sérd figyelemmel facebook-oldalunkat.

Kategória Fiúk
A 11-12 éves
B 13-14 éves
C 15-16 éves
D 17-20 éves egyéni
E 21-35 éves egyéni
S(senior) 36- egyéni
FK 21 fölött, kezdőknek

Kategória Lányok
α (alfa) 11-12 éves
β(béta) 13-14 éves
γ(gamma) 15-16 éves
δ(delta) 17-20 éves egyéni
ε(epszilon) 21-35 éves egyéni
S(senior) 36- egyéni
FK 21 fölött, kezdőknek
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A vándor
korosztály
VL  Mi a vándor korosztály jellegzetessége, ami 
megkülönbözteti a kószáktól és a felnőttektől?
Evetovics Zorka őv. (85.), Székesfehérvár  Alapvetően az ott-
hontól való elszakadás, a biztos fészekből való kirepü-
lés jellemző a vándor korosztályra. A cél ilyenkor az új 
közegben megtalálni a helyünket. Ez fizikai vándorlást 
is jelent, másrészt szellemit: új dolgok, témák foglalkoz-
tatnak, új közösségbe kerülsz, akár külföldre is mehetsz 
tanulni, dolgozni. Ez az egyik legnagyobb problémája, 
dilemmája a mai fiataloknak, hogy itthon maradjanak, 
vagy elhagyják az országot. Erre a jelenségre a cserké-
szetnek is meg kéne találnia a válaszokat. 

Csikós András csst. (205.) Budapest  A vándor átmenet a kó-
sza és a felnőttek között. Míg a felnőtt cserkészekre az 
egyéni képzés jellemző, a kószáknál még a közösségi 
keretek adta fejlődési út gyakorlata valósul meg. Ne-
künk, vándoroknak a fejlődés és az önfejlesztés folya-
matát kell megtanulnunk. Nem hiszem, hogy a függet-
lenedésben a vándor lét sokat segítene, de abban igen, 
hogy kialakuljon az egyénnek valamiféle rendszere. A 
felsőoktatásban kapsz egy kész tervet, amiben küzde-
ned kell. Amikor kikerülsz a munkaerőpiacra, sokkal ke-
vésbé számíthatsz ilyen támogatásra. Meg kell küzde-
ned önmagadért, a saját előrehaladásodért, folyama-
tosan képezned kell magad figyelembe véve azt, hogy a 
sok lehetőség közül melyik az, ami a te javadat szolgál-
ja. A vándorság a mamahotelről való leválást szerintem 
kevésbé segíti. A családról leválást jellemzően a pénz-
ügyi hiányok nehezítik, és nem az életképesség hiánya. 

Bernáth Richárd cst. (784.) Miskolc  A középiskola után a fel-
sőoktatás megkezdésével indul el a vándor élet. So-
kan el is kerülnek otthonról, elszakadnak a saját, védett 

környezetüktől. A korosztály vége kicsit meghatároz-
hatatlan, mert nem ér véget egyértelműen az egyete-
mi tanulmányokkal. Az önállósodás magasabb szintje 
az, amelyik a következő, felnőtt korosztályhoz csatolja 
a cserkészt.

Nagy Gábor őv. (550.) Szeged  Az egyetemi évek megkezdé-
sével számos új hatás éri a fiatalokat, amely elterelhe-
ti őket a cserkészettől. A kihívások az egyetemen érik 
őket ezután. Többek között a szakágakat gondoljuk egy 
olyan lehetőségnek, ami a nem vezetők számára jelent-
hetnek kötődést a mozgalom iránt.

Bognár-Petőváry Zalán őv. (16.) Budapest  A korosztály elne-
vezése nagyon találó. A kalandvágy, annak a kiteljese-
désére való törekvés jellemzi. Ezért van az, hogy sokan 
a nagyobb megmérettetés, teljesítmény miatt külföldre 
mennek túrázni – esetemben kerékpárral. Olyan élmé-
nyek inspirálják ezt a korosztályt, amihez nagyobb fel-
készültség, nagyobb akaraterő szükséges. 

VL  A jelenleg meglévő vándor programok, pró-
bák megfelelnek a korosztály igényeinek?
Zorka  Van hová fejlődnie a próbáknak. Szerintem most 
egy jóféle nyitás mutatkozik mind a szövetség, mind a 
szakágak felől. Eddig nem találtam kellőképpen megtar-
tó erejűnek ezek működését. Én sem tudtam megma-
radni aktív cserkésznek: évek maradtak ki a cserkésze-
temből, mikor egyetemre mentem, elszakadtak a szálak. 
A cserkészcsapatomban nem voltak olyan korosztályi 
programok, amelyek megragadták volna a figyelmemet. 
Sokan szakadtunk el egymástó ezekben az időkben. A 
vidéki csapatok nem tudnak úgy bekapcsolódni – bár-
mennyire is próbálják – a városi vérkeringésbe. 

Csikó  Csapatunkban nagyon intenzív a vándor élet. Heti 
találkozási lehetőségük is van: egyik héten ima, másik 
héten teaház formájában. Általában tematikus keretek-
ben, előre megbeszélt témákról, meghívott előadókkal 
találkozunk. És minden évben megyünk portyára. Az kü-
lönbözteti meg ezt a hagyományos cserkészportyától, 
hogy korunknál fogva igényes körülmények között is-
merkedhetünk a borkultúrával.

Richárd  Ki tud a vándor próbarendszerről? Jelenleg rover 
próbarendszer van, ami sok-sok évvel ezelőtt készült, 
akkor nem beszéltünk kósza és vándor korosztályról, 
hanem a 16 év felettieket soroltuk ide. 

A túlfeszülő láncok elpattannak - hogyan  
tartsuk aktivitásban a vándorokat?

CserkéSzájjal

Gábor  Amelyik csapatnál most tevékenykedem, éven-
te vannak vándor korosztályi próbák, de ezek inkább 
„csak” élményt adnak a fiataloknak, nem jelentenek lé-
nyeges tudásanyag átadást. Ismert a három sas próba, 
amikor egy napig nem ihat, egy napig nem ehet és egy 
napig nem beszélhet a próbázó. Amikor nem beszélhet-
nek, akkor kell közös tevékenységet folytatniuk. Van az 
a túra alkalom, amikor bekötött szemmel kitesznek az 
erdőben, és további feladatokat kell végrehajtani.

Zalán  Nálunk a csapatban a roverré válás egyik felté-
tele, hogy 48 óra alatt kell legyalogolni 100 kilomé-
tert, ez a próba. Itt ismerszik meg, hogy nagy nyomás 
alatt mire képes az ember, csapatban, együttműködve 

cselekedni. A vezetők ilyen alkalmakkor pontosan fel 
tudják mérni, ki méltó a szürke nyakkendő viselésére. 
Sajnos én nem vagyok tisztában azzal, hogy milyen lesz 
a vándor próbarendszer, de a mi csapatunkban futó ha-
gyomány nekem hatalmas élményt jelentett. A csapat-
parancsnokomtól tudom, hogy az ő idejében nem voltak 
hasonló programok, próbák. Az emberi kapcsolatokat 
ezek a közös kalandok tartják egyben. Ezek formálják 
közösséggé. 

VL  Milyen jellegű korosztályi program keltené 
fel az érdeklődésedet? 
Zorka  Ha tudtam volna, hogy vannak különpróbák, ak-
kor azok bizonyára megtartottak volna a cserkészetben. 
Nagyon érdekel a konyhaművészet, ahogy van is sza-
kács különpróba. Mondjuk, az általam ismert tartalma 
nem éri el az érdeklődési szintemet: nem találok benne 
kihívást. Ennél sokkal modernebb, mozgékonyabb hoz-
záállásra lenne szükség: az nem kérdés, hogy fiatal fel-
nőttként tudunk-e készíteni egy főzeléket, vagy egy pör-
költet. Interaktívabb programokat szeretnék látni, ami 
lehet akár egy múzeumlátogatással egybekötött túra. 
A kagylós konferencián például, helyesen, vegyítve vol-
tak különböző programok, mint egy borkóstolás. A vi-
déki csapatok életében ilyenek nincsenek jelen. A sza-
kács különpóba megújítása arra is kitérhetne, hogy a 

A hónap témája

6 7Vezetők Lapja   Vezetők Lapja 



CserkéSzájjal

különféle érzékenységekre is felhívja a figyelmet, alter-
natívát kínáljon. A táborokban például egyre gyakrab-
ban találkozunk egészen kis gyerekek esetében is tej-
cukor- liszt- és egyéb táplálkozási érzékenységekkel. 
Nekik miért ne tudnánk korszerű, egészséges ételeket 
kínálni? De el tudok képzelni vándorok közti vacsoracsa-
tákat is. Akár kis videókkal is megmutathatnák, hogy ők 
mire képesek a konyhában. 

Csikós  Míg egy nyol-
céves gyereknek 200 
méter leúszása je-
lenthet kihívást, a 
katasztrófavédők-
nél 18 év alatt csak 
teát főzhetsz. A sza-
kági konferencián el-
hangzottak alapján én 
a katasztrófavédel-
mi szakágban tudnám 
elképzelni magamat, 
és azt tervezem, hogy 
a kerékpáros és a vízi 
szakág működésébe 
is bele fogok kontár-
kodni. Vándorként azt 
tartom megtartó ere-
jűnek, hogy egy nem 
cserkész társaságban 
a cserkész lehet a leg-
ügyesebb, bizonyos 
élethelyzetekben a 
leggyorsabb problé-
mamegoldó. Vagyis a 
cserkésztudása tartja 
meg a cserkészetben, legyen akár „világi” környezetben. 
Csak remélni tudom, hogy a különpróbák rendszere ezt 
a megtartó funkciót el tudja majd látni.

Richárd  A vándorok megtartását nem a különpróbák 
meglétében látom. Egy értelmes közösség megragadja 
a vándorokat, legyen ez cserkészet, kiegészítve a kor-
osztályuknak megfelelő programokkal. Ezt nem feltét-
lenül a régi csapatán belül képzelem el, ezzel is meg-
adva a lehetőséget annak, hogy egy távoli városban 
– ahol egyetemre, főiskolára jár – megismerkedhes-
sen az ottani cserkészekkel. Az is működhetne, hogy az 

egyetemen tanuló, az 
ország más-más tér-
ségeiből érkező cser-
készek alkotnának 
közösséget. Bármi 
érdekes lehet, ami 
kihívást jelent a fia-
taloknak. A teljesít-
ménytúrák nehézségi 
fokozata is ezért épül 
egymásra, vagy egy 
szokásos táborban is 
lehet a nagyobbaknak 
emelt szintű kihívá-
sokat állítani, például 
rájuk lehet bízni a GH-
t. A szakági munka is 
segítség lehet a ván-
dorok megtartásában, 
hiszen ekkor ők vá-
lasztják ki a saját ér-
deklődésüknek meg-
felelő tevékenységet. 
Személyes vélemé-
nyem, hogy a vándo-
roknál az lenne hasz-

nos, hogy ne akarjuk túlságosan a csapathoz, vagy ma-
gunkhoz láncolni őket. Egyre nagyobb fokú szabadsá-
got kell nekik biztosítani, hogy ne érezzék tehernek ezt a 
kapcsolatot. A túlfeszülő láncok elpattannak, viszont ha 

van egy laza kötelék, azon keresztül később ők maguk 
húzzák vissza a láncot.

Gábor  Mindenképpen speciálisabb, új kihívásokat jelen-
tő helyzetet kell teremteni a vándorok számára. Bele-
kóstolni minél több szakág munkájába, hogy megta-
láljuk magunk számára a legmegfelelőbbet. Én vízi és 
kerékpáros cserkész lévén sok időt töltök a szakági tár-
saimmal, ennek is betudható, hogy a cserkészet ak-
tív tagjai között maradtam, bár voltam vezető is. De az 
az igazság, hogy nagyon keveseket tartott meg csupán 

a szakági tevékenység a cserkészet kötelékében. Az új 
struktúra, a próbarendszer átalakítása remélhetőleg 
erősíti a cserkészet ilyen funkcióját. 

Zalán  A második legfontosabb tevékenységem a brin-
gázás, az első a cserkészet. Arra gondoltam, hogy a 
kettőt kéne ötvözni: a bringás barátaimat összehozni a 
cserkészekkel. Már több vándor túrán voltunk, ahol elér-
tünk olyan cserkészeket is, akik már rég eltávolodtak a 
cserkészettől, és a bringás szakág programjával ismét 
aktív tagja lett a közösségünknek. 
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Gman  Sokkal kiábrándítóbb a helyzet. Bementeünk a 
srácokkal a céghez, kapott mindenki tíz ötletet, kidol-
goztuk és az enyém maradt a leginkább használható. 
Igazából az a csoda, hogy nem mobil alkalmazás lett, 
mert a jelenlegi startup piacon tízből kilenc az. Nem 
foglalkoztam azzal, hogy ez mennyire lesz eladha-
tó, egyszerűen csak egy jó műszaki megoldást keres-
tem. Én erre koncentráltam, a srácok pedig a tovább-
fejlesztéssel. Annyira jól sikerült, hogy ők kivitték a 

MiniBrake-et Amerikába egy versenyre, amelyet aztán 
meg is nyertek. Elég sok pénzzel járt, így egy profi mér-
nökirodával megterveztették a jelenlegi formájában. 

Anna  Említetted, hogy mesterszak alatt is dol-
goztál, amibe sokaknak beletörik a bicskája. 
Emellett te még cserkészkedtél is. Hogyan ju-
tott erre is időd?
Gman  Az alapszak alatt én sem tudtam munkát vál-

lalni, az az időszak csak a tanu-
lásról szólt. A kreditrendszer volt 
annyira rugalmas, hogy maradt 
államilag támogatott félévem, 
kihúztam négy félévet ötre. Mi-
vel kimentem Amerikába is, így 
még több lett. Kevesebb volt a 
terhelés, tudtam mellette dol-
gozni a mérnökirodában. A 
cserkészetre úgy maradt időm, 
hogy nem volt őrsöm, rendsze-
res elfoglaltságom. Most kezd-
tem el újra többet foglalkozni a 
cserkészettel, hogy már nem já-
rok egyetemre. Tavaly el tudtam 
végezni a STVK-t is!

Gman  Kósza koromban csatlakoztam a cserkészethez. 
Pont fordítva működtem: más ekkor kószál el a mozga-
lomtól. Gimnáziumi osztálytársaim rángattak bele egy 
budavári számháború alkalmával. Mondanom sem kell, 
nagyon bejött ez a táborozósdi, így csöppentem bele 
ebbe a történetbe, ami azóta is leköt. Nem lett őrsöm, 
amolyan szabadúszó vezető vagyok a csapatban. 

Anna  Mi tartott meg a cserkészetben?
Gman  A cserkészet egésze, a szellemisége. A kósza kor-
osztálynál azért morzsolódnak le sokan, mert beindul 
az útkeresés, eluralkodik a káosz. Kipattannak a cser-
készetből, mert úgy érzik, ez már gáz. Mondogatták is 
nekem a többiek, hogy már megint ezt énekeljük, ezt 
játsszuk?! Jaj, de ciki! Nekem nem voltak ilyen gyerek-
kori emlékeim, ezért sem volt ciki, nem volt időm ráun-
ni. A korosztályra jellemző útkeresés engem éppen ide 
vezetett, ezt az értékrendet vallom, pedig a családunk-
ban korábban nem volt vallási élet. Nekem ez hiányzott 
az addigi életemből, a spiritualitás, amit a cserkészet 
adott meg. A vezetőim példaképeim, rajtuk láttam tük-
röződni ezt a vallásos szellemiséget. Amikor egyete-
mista lettem, én is eltávolodtam kicsit a cserkészettől, 
de a táborokba azért elmentem. A csapatunkban kiala-
kult egy nagyon jó vándor raj, sok programunk van. 

Emese  A varázslatos hangzású mechatronikai 
mérnök pálya miért vonzott téged?
Gman  Eredetileg programozó akartam lenni, de az in-
formatika tanáromnál jobban hatott rám a fizika 

tanárom, így fordultam ebbe az irányba. A szakma is 
új keletű, a kilencvenes években jelent meg, a szak pe-
dig 2005 óta van a BME-n. Mechanika, elektronika és 
informatika elegye. Azt szoktam mondani, hogy ez a 
mérnök szakoknak a bölcsész megfelelője: ha nem tu-
dod mit akarsz tanulni, itt mindenből kapsz valamit.

Emese: Mit csinál egy mechatronikai mérnök? 
Gman  Van, aki gépet tervez, van, aki áramköröket, vagy 
szoftvereket ír, mivel mindegyikből tanulunk. A táv-
vezérlésű futóbicikli-fékező, a MiniBrake is egy ilyen 
ketyere: van, ami mozog benne, de van elektronikája, 
és távvezérlése is. 

Emese  Egy gyerekeknek való biztonsági eszköz 
bizonyára a cserkészeted valamilyen folytatá-
sa, a gyerekek iránti felelősségvállalás.

Bejött ez
a táborozósdi

írta: Nagy Emese, Zöllner Anna csst. (1926.)

Sikeres startup vállalkozásokban tűnik fel, a 
gyerekbicikli távirányítós fékrendszerén át szé-
lerőmű tervezéséig minden érdekli, amiben áram 
folyik. Gman még csak 25 éves, mégis felfigyel-
tek a munkájára. Ismerjétek meg Gombos Gergő 
csst. (304.) vándoréveinek történetét.

CserkéSzemmel

MiniBrake
A MiniBrake-ről a Magyar 

Cserkész augusztusi számának 

Trend rovatában 
olvashatsz: http://
cserkesz.hu/sites/
default/files/
cikk_fajl/MCSSZ/
MCS%202014-
08_double.pdf
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Anna  Amerikában mit csináltál?
Gman  Egy gyakornoki program keretében jutottam ki 
a Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap jóvol-
tából. A MiniBrake után beválogattak ebbe a program-
ba, és találtak nekem egy állást Észak-Karolinában 
az ABB-nél. Ez egy svájci multinacionális cég, minden-
nel foglalkoznak, amiben áram folyik: távvezetékek, 
transzformátor-állomások, kapcsolószekrények, moto-
rok, generátorok gyártásával. Én távvezetékek műkö-
dését szimuláltam, és mellette utazgattam.

Emese  Sikerült az önállóso-
dás? Saját talpadra tudtál 
állni? 
Gman  Szerencsés vagyok: a szü-
leim tudtak támogatni. Van egy 
lakás, ahol lakhatok, és egyéb 
dolgokban is számíthatok rájuk. 
Jelentős helyzeti előny azokhoz 
képest, akiknek nem indulhat így 
az éltük. Fontosnak tartom, hogy 
már egyetem közben elkezdtem a 
mozgolódást a munkaerőpiacon. A 
mérnökirodai gyakornoki munkám 
után elhatároztam, hogy megúju-
ló energiával szeretnék foglalkoz-
ni: elkezdtem egy szélerőművet 

tervezni. Az egyetem zöld köréhez is csatlakoztam, és 
a cserkészet is erre a pályára állított.

Emese  Honnan veszed a bátorságot, az energiát 
mindehhez? 
Gman  Ha tudom előre, hogy mennyi időt követel, és 
mennyi munka lesz vele, és mennyibe fog kerülni, szól-
tam volna a főnöknek, hogy bocsi, mégsem. Lassan 
két éve csak nagyon lassan haladunk vele, ott tartunk, 
hogy kész a terv. 

Emese  Gondolom, ötletekből nincs hiány. Most 
épp mit csinálsz?
Gman  Jelenleg egy pályázatírással és projektmenedzs-
menttel foglalkozó cégnél dolgozom. Szervezési folya-
matokat végzek, pályázatokat írok, üzleti tervet készí-
tek. Kockázatosabb munka, mint egy tervező-mérnöki, 
de sokkal rugalmasabb. Végiggondoltam, kiszámoltam, 
hogy nagyjából annyit keressek, amennyit egy cégnél 
kapnék, állásban. A cég egyik projektjével – ami a Mű-
szaki Egyetemen született – megyünk kockázati tőkés 
cégekhez, hogy befektetést szerezzünk. Ezek nagyon 
értékes tapasztalatok, arra vágyok, hogy valami saját 
ötletet is megvalósítsak a továbbiakban. Ehhez nagyon 
jó helyen vagyok. A diplomamunkámat időközben meg-
építik, az is hoz majd a konyhára valamit. Meteorológiai 
mérőállomást terveztem tavaly tavasszal. Napelemek 
készítéséhez használható. 

Anna  Céltudatosan haladsz előre. Mi motivál, 
van példaképed?
Gman  Ez nem céltudatosság, teljesen véletlenül jöttek 
ezek a dolgok az életembe. Én csak nagyjából törek-
szem valami felé. Ami most megmozgat, hogy harcmű-
vészeti edzéseket tartsak. Szólt az edzőm, hogy eljött 
az idő! Lassan hét éve űzöm ezt a sportot, a modern 
ninjutsu-t. Az a terv, hogy főleg cserkészeknek indít-
sunk el harcművészeti edzéseket. A harcművészet is 

egy pedagógiai rendszer, hasonlóan a cserkészethez. Itt 
is van egy tanár-diák viszony. Kicsit úgy, mint az őrsve-
zető és a vezetettje között. Mi pont a kósza korosztályt 
akarjuk megcélozni, mert a gyerekeknek kellenek ezek 
a vagány kihívások. A ninjutsu lehetőséget ad arra, 
hogy kimenjünk az erdőbe, lopakodjunk, csapdákat ké-
szítsünk, ehető és mérgező növényeket ismerjünk fel, 
rejtőzködjünk, álcázzuk magunkat. Mellette lehet shu-
rikent dobálni és gurulni. Egyébként az edzőm az egyik 
példaképem. A másik José, aki STVK-n volt a táborpa-
rancsnokom. (Pótor József cst. (304.). 

CserkéSzemmel

Harcművészeti edzés
Szeretnéd megtanulni, hogy kell shurikent dobni? Sze-

retnél lopakodni, rejtőzni, falat mászni, észrevétlenül 

bejutni egy jól őrzött táborba? Szeretnéd megtanulni 

megvédeni magad? Várok minden érdeklődőt sok sze-

retettel a Szent Imre Gimnáziumban február 6-án az 

első Európai Modern Ninjutsu harcművészeti edzésen. 

Ez talán az első alkalom, hogy idehaza kifejezetten 

cserkészeknek indulnak ilyen fajta edzések. Az edzé-

seket úgy terveztük, hogy kifejezetten a 12-20 éves 

cserkészek fejlődhessenek rajta a legtöbbet. Kérlek, 

hirdessétek csapatotokban, ameny-

nyiben vannak ilyen korosztályú cser-

készeitek, akik ehhez hasonló vagány 

sportlehetőséget keresnek!

További információ: https://www.face-

book.com/events/788052311271088
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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 második részében a vándor korosztállyal 
foglalkozunk.

A vándor korosztály határai, kihívásai
Cserkészetünkben mindig is izgalmas kérdést jelen-
tett a vándor korosztály, az ő megtartásuk, veze-
tésük az egyik legnagyobb vezetői kihívás. Az EINK 
korosztályi felosztása alapján 18 éves kortól, a kö-
zépiskolás időszak lezárásától lépnek vándor korba a 
cserkészek, azonban a vándorság nem csak életkor 

függvénye. Vándorrá válni ugyanis tudatos önkép-
zési, önnevelési folyamat eredményeképp lehet, és 
ezért kapja meg a vándor a szürke nyakkendőt. Ez 
a folyamat a próbarendszerünkben is megjelenik, a 
vándoroknak ugyanúgy vannak próbái - noha kissé 
más természetűek, mint a cserkész vagy kósza kor-
osztálynak. A korosztály vége nincs meghatározva 
életkor szempontjából, az EINK szerinti a következő 
korosztály, a felnőtt cserkészet az önálló életvitel ki-
alakulásával veszi kezdetét.

E korosztályban volt eddig a legnagyobb a lemorzso-
lódás. Sokan, akik nem válnak vezetővé, nem látnak 
már elég kihívást a cserkészetben, nincs motivációjuk 
a további, szervezett cserkésztevékenységekre. To-
vábbi ok lehet, hogy a vándor korúak saját lábra áll-
nak, esetleg külföldi tanulmányokba kezdenek, vagy-
is lehetőségük is megszűnik a csapatéletben való 
részvételre. A vándoroknak értelmes elfoglaltságo-
kat találunk, helyet biztosítunk számukra a csapat-
ban, megértik, hogy ez ugyan olyan fontos az életük 
szempontjából, és a közösségi életük fontos része! 
Minden cserkészközösségben fontos a vándorok je-
lenléte, motiváló a munkájuk, jövőképet ad a cserké-
szeknek. Becsüljük meg őket, mutassunk személyes 
példát (hány vezetőnek van szürke nyakkendője?), és 
vezessük őket az önálló cserkészéletre a közössé-

gükben.

A vándor korosztály nevelé-
si keretei – a vezető-vezetett 
viszony
A vándor-lét több szempontból ab-
laknyitás a nagyvilágra. A tevékeny 
és tudatos jelenlétnek, a csapaton 
túli cserkészvilág felfedezésének, il-
letve szociális értelemben az önálló-
sodás, a családi komfortzónából való 
kilépés időszaka. Az önmagára találó, 
felnőtt személyiségét kialakító, füg-
getlenedő vándor eszményével ösz-
szhangban állnak a korosztály szer-
vezeti, vezetési jellemzői is. A ván-
dorok már önszerveződő közösséget 

A vándorcserkészet
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 
újévvel új rovatot indít, havonta egy-egy kor-
osztály sajátosságait vizsgáljuk meg alaposab-
ban, kitérve a legizgalmasabb, legvitatottabb 
nevelési-szervezeti kérdésekre.

A

Cserkészetünk korosztályi rendszere II.

írta: Constantinovits Milán csst. (46.)

jelentenek, gyakran koedukált raji keretben működ-
nek. Erre lehetőséget ad személyiségük érettsége, il-
letve a korosztályra általánosan jellemző lemorzso-
lódás, amely gyakran az önálló őrsi egységeket is 
megbontja. Ideális esetben azonban az őrs még lé-
tező, szoros baráti kapcsolatokat jelentő közösség – 
ahol esetleg helyet kapnak a komoly kap-
csolatok, a ván-
dorok párjai, még 
ha nem is cser-
készek.

Vándor korosz-
tályban is lehet 
csatlakozni a kö-
zösséghez, itt 
azonban figyelni 
kell arra, hogy az 
új tag nem csak 
a cserkészettel ismerkedik meg, hanem egy évek óta 
együtt levő, kialakult kapcsolatrendszerrel rendel-
kező társaságba kerül, így nagy empátiával és oda-
figyeléssel kell segíteni beilleszkedését. Az újonnan 
csatlakozók tudásukban fejleszthetőek, hogy rendel-
kezhessenek a nélkülözhetetlen alapismeretekkel, de 
a cserkészmúlt pótlására ne tegyünk kísérletet!

A raji, illetve az őrsi keretekre is igaz a korábbi veze-
tő-vezetett viszony átformálódása, a vezető immár 
ösztönző, mentoráló szereppel bír, a raj/őrs programjai-
nak megszervezése már nem kizárólag az ő feladata és 
felelőssége. A vándorok közössége önállóan képes dön-
téseket hozni, programokat szervezni magának. A ve-
zetői szerep azonban nem tűnik el teljesen: megmarad 

biztos pontnak, irányító helyett iránymutató, 
tanácsadó funkciót tölt be, illetve operatív 
feladatként a csapattal való kapcsolattar-
tást, a raj vezetőségi képviseletét is ellátja.

Vezetővé válni ebben a korosztályban is le-
het. Fontos ügyelni ezért arra, hogy bár kö-
zülük többen vezetőként vannak jelen, tart-
suk szem előtt, hogy a vándor közösség-
ben mindenki tag, a közösség egyenjogú és 
ugyanolyan lehetőségekkel bíró tagja.

A vándor raj helye a csapatban
A csapat és a vándor közösség viszonya roppant ké-
nyes terület: egyfelől a vándorok tapasztalata, cser-
készmúltja, erőforrásai miatt a csapat kérheti se-
gítségüket, közreműködésüket a különböző progra-
mokon, illetve a táborban, másfelől a vándorok is 
igényt formálnak bizonyos lehetőségekre, a kisebb 

a hónap témája
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korosztályoktól eltérő, rugalmasabb működési fel-
tételekre. Fontos azzal is tisztában lennünk, hogy 
a vándorok és a vezetők két különböző természetű 
társaság. A vándorokat olyan feladatokkal bízhat-
juk meg, amelyeket egy vezető felügyelete, felelős-
sége mellett vagy akár önállóan, egy vezető irányí-
tása mellett elláthatnak: pályázatírás, csapatújság 
szerkesztésében, előtábori munkálatokban segítség, 
csapatprogramokon közreműködés (főzés, szállí-
tás, raktár kezelése), csapatalapítvány működtetése. 
Ilyen feladatokkal érdemes is ellátni őket, a vándo-
rok igénylik a kihívásokat, a képességeiket próbára 
tevő, felelősségteljes megbízásokat. Ezek mintegy el-
lentételezéseként fontos, hogy a csapat rugalma-
san viszonyuljon hozzájuk (pl. külön tábori napirend, 
programjaik támogatása, esetlegesen a részidős tá-
borozás engedélyezése stb.), ne terhelje őket túlzot-
tan. Javasolt ezért a külön, csak nekik szóló tábor! A 
vándorok jelenléte, csapatéletben való megjelenésük 
nélkülözhetetlen, mert a kisebbek számára példaké-
pek – abban is, hogy feladatot látnak el. Nagy moti-
váló erőt jelenthet a vándorok aktív, lelkes részvétele 
a csapatéletben. Ösztönzi a fiatalabb korosztályokat 
saját „cserkész pályafutásukban”.

A vándor korosztály programlehetőségei
Elengedhetetlen a kiegyensúlyozott terhelés és hosz-
szabb távon a csapatban való megtartás érdeké-
ben a fejlődést biztosító programok mellett kikap-
csolódást, pihenést nyújtó eseményeket is szervezni 

számukra. A lehetőségek korlátlanok: e korosztállyal 
szinte már bármilyen értelmes, kulturált szórakozást 
jelentő tevékenység megvalósítható: borkóstoló, ke-
rékpártúra, vadvízi evezés, tánctanulás, vitafórumon 
való részvétel, paintballozás stb. A pihentető és épí-
tő jellegű programokat jól ötvözheti egy külföldi por-
tya is: például egy erdélyi (autós/biciklis) körutazás 
lehetőséget kínál a kikapcsolódás (túrázás, fürdőzés, 
székely gasztronómiával ismerkedés) mellett a fejlő-
désre is (városok, népművészeti értékek megismeré-
se, helyi magyarokkal való kapcsolatépítés). Vándo-
rok esetében is fontos az EINK szerinti életterületek 
mindegyikének fejlesztése (pl. lelki téren: a korosz-
tály érettsége folytán lehetőség nyílik új imaformák, 
a lelkiségi mozgalmak megismerése, vagy ökumené 
megértésére, átélésére).

Kérdéseink olvasóinkhoz:
• Miben látod a vándor korosztály megtartásának kul-

csát? Milyen programok, felelősségi körök köthetik 
őket a csapathoz?

• Hogyan legyenek jelen a vándorok a csapattáborban? 
Szükség van-e a vándoroknak önálló táborra (is)?

• Milyen legyen a vándor fogadalom?
• Hogyan lehet a vándor-korosztályos munkába beil-

leszteni a „Világjáró övet”, illetve a különpróbákat?
• Milyen szolgálatokat vállalhatnak a vándorok (csa-

paton belül, kívül, helyi közösségben, stb.)?
• Hogyan lehet a párkapcsolatok nem cserkész tagjait 

bevonni a vándor-munkába? 

a hónap témája
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A 22/B és 22/C STVK segédtisztjei és kiképzői

galéria
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felnőtt jelentkezővel mit csináljon a csapat? Ki foglal-
kozzon vele? Mitől marad cserkész egy felnőtt közös-
ség? Ha eljárnak programokra (legalább néha...)? Ha 
fizetnek tagdíjat? Ha rendszeresen segítenek? Ha ők 
időnként összejárnak? Ha a cserkésztörvény szellemé-
ben élnek? A szövetség nehézségeinek, problémáinak 
megvitatására és megoldási javaslatok kidolgozására 
miért nem alkotnak „műhelyeket” a felnőttek? (mint pl. 
a Széchenyi féle Nemzeti Casino)

Vidovich Kálmán (298.) Jászberény  Jászberényben a bar-
na nyakkendősöket, azaz saját magunkat szándéko-
san öregcserkésznek hívjuk, esetenként még véncser-
késznek is, mint a 20-as 30-as években. És még élvez-
zük is! A felnőtt cserkész elnevezés szerintem egyrészt 
elég „gagyi”, mintha nem jutott volna jobb senki eszé-
be (persze az öregcserkész kifejezés akkor is ott volt), 
másrészt alapvetően azt sugallja, hogy „a cserkész” 
nem igazi még, hiszen nem felnőtt. Holott pont a fel-
nőtt cserkész a nem igazi, hanem az, aki még nem nőtt 
fel…, nem „öregedett” bele. Emellett az „öregcserkész” 
nem feltétlenül csak az életkort jelenti, hanem a cser-
készetben megélt állapotot. Így azt gondolom, hogy a 
legértelmesebb elnevezés az „öregcserkész”. Egysze-
rűen, érthetően, amilyennek az öregcserkésznek len-
nie kell. 

Milyennek tartjátok a korosztályi elnevezéseket?
Lakatos Gergő (442.) Budapest  Minden korosztály egy kor-
osztályi állapotot tükröz. Kiscserkész: játszik, még 
nem igazán cserkész. Cserkész: ez az, amiről a cser-
készet, „a cserkész évek” igazán szólnak. Kósza: úgy 
gondolom, kissé negatív felhangú, hogy kószálnak, 
bár a korosztályra jellemző. Vándor: találónak gondo-
lom, mert vándorol = keresi a helyét. Felnőtt: a felnőtt 
kort nehéz kategorizálni, nem feltétlen jó. 18, 21 vagy 
26 éves korhoz, és még ki tudja, melyik évhez kötik a 
felnőttséget.

A mester vagy a bölcs elnevezés egy tulajdonságot je-
löl, nem mindegyik öreg cserkészünk bölcs vagy mes-
ter, én ezt kifejezetten megváltoztatnám. Lehetne 
egyébként pártoló vagy patrónus tagság azok számá-
ra, akik cserkészek voltak, de már csak lélekben vannak 
velünk, tevékenyen nem mindig, vagy csak alkalomsze-
rűen tudnak cserkészkedni. 

Összességében úgy gondolom, a vándor korosztály utá-
ni elnevezések, nem találóak. Talán azért is, mert nem 
nekik/nekünk lett kitalálva az „igazi és aktív” cserkészet.

Pej András (400.) Budapest  Szerintem nem ez számít. Az 
is mindegy, hogy vándor vagy rover. Nem ettől fog mű-
ködni vagy nem működni egy korosztály. A „felnőtt” 
esetében, ha választani kell, akkor én maradnék a „fel-
nőtt” elnevezésnél, mert talán ez a legegyszerűbb. 
Ugyanakkor furcsa, hogy például a kószákat olyan név-
vel illetjük, ami az életútjuk jellemző szakaszára utal, 
míg ezt a „felnőtt” elnevezés nem minden esetben tel-
jesíti. Ahogyan a mondás tartja: „Megöregedni kötelező, 
felnőni opcionális.”

Azt mondjuk alapvetően nem értem, hogy egy ifjú-
ságnevelő szervezet vezetőinek szóló folyóirata első-
ként miért a felnőtt korosztállyal foglalkozik. Ez nem 
tetszik, szerintem ez öngól. Engem zavar, hogy nem 
a lényegi kérdésekkel, problémákkal foglalkozunk, 
alább meg is fogalmaztam néhányat, amit én fon-
tosnak tartok.

Felnőtt, öreg, mester esetleg bölcs? Fontosnak 
találjátok-e kettéválasztani korosztályt? 
Pej András (400.) Budapest   Nem. A kamaszoknál jellemző 
a lázadás, az útkeresés, a kószálás, ezen előbb-utóbb 
mindegyikük keresztülmegy. De attól, hogy mester-
nek vagy bölcsnek nevezünk egy korosztályt, attól még 
nem feltétlenül lesznek azok. Én ezt kicsit képmutató-
nak tartom, és a saját csapatomban biztosan nem fo-
gom használni, ahogyan magamra sem fogom hasz-
nálni. (András a felnőtt elnevezés mellett érvelt, ld. 
fentebb – a szerk.)

Nekem is eszembe jutott pár kérdés, amit fontosnak 
tartanék tisztázni a felnőtt korosztályról való gondol-
kodásban. Fel vannak készülve, illetve készítve a csa-
patok arra, hogy egyetemistáknak, utána pedig felnőt-
teknek reális, tartalmas programokat szervezzenek?

A csapatprogramok szervezése során mennyire kell fi-
gyelembe venni a felnőttek (vagy akár a vándorok) igé-
nyeit? Melyik a „legfontosabb” korosztály? Kinek a fele-
lőssége, hogy a felnőtteknek legyen megfelelő, színvo-
nalas elfoglaltsága és megmaradjanak közösségnek? 
(Mivel ekkorra általában az őrsvezetőjükkel (ha még 
megvan) azonos élethelyzetben vannak nagyjából...) 
Hol a cserkészet határa? Mi a fontosabb: az egyéni ér-
dekek vagy a csapat érdeke vagy a család érdeke? Ho-
gyan kezeljük a „mozgalmi özvegyek” problémáját? 
Ha nincs a csapatban felnőtt közösség, akkor egy-egy 

Olvasói levelek
komment

MCSSZ  A vándor korosztályban számos élmény, 
tapasztalás és tanulás után immár a teljes önál-
lóság megtanulása a cél. Megmutattunk számos 
értéket, megtanítottunk számos megoldást, sok 
alkalommal tartottunk tükröt az önismeret érde-
kében. Immár önállóan kell helyt állniuk, miközben 
a közösség továbbra is elnegedhetetlenül fontos. 
Otthont jelent, biztonságot, és a közös tanulás, a 
feltöltődés, és a közösségi élet értékazonos körben 
itt valósul meg.

A vándorok, mint korosztály, egyértelműen a ma-
guk útját kell járják, mellőzve mindenféle kisegítői 
szerepet, vezetői hiány-pótlást.

Van a vándoroknak próbarendszer, amelynek leg-
fontosabb céljai, hogy egyéni módon alakítson ké 
a cserkészszellemhez méltó életvitelt; hogy megis-
merje a cserkészeten kívüli világot; hogy tudatosít-
sa a cserkészéletét; és hogy mélyebb önismeretet 
szerezzen. Ha az őrsi élet jól működött, van vándor 
korú őrsünk. Számos esetben a raj is ugyan olyan 
fontos. Mivel a vándor korúak egy része vezetővé 
vált, ezért fontos, hogy a egyformán részesüljenek 
a vándoréletből. A vezetők vánorélete különösen 
fontos, mert példát adnak azzal, hogy ők is végzik 
a maguk korosztályi munkáját, fejlesztik magukat.

A nagy kérdés, hogy képesek vagyunk-e ezt a 
próbarendszert megérteni és alkalmazni, a helyett, 
hogy újat alkossunk csapatonként.

Szövetségi álláspont
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Utazás
Nem tanulós, de tanulságos. Ráadásul a legjobb kor-
ban vannak egy kalandra, itt az ideje felkelteni az ér-
deklődést a hátizsákos világjárás iránt. Ha köztünk 
nincs is világutazó, biztos van ismerősünk, aki járt már 
erre-arra, ha ez sincs, akkor utazós blogokat böngész-
ve találhatunk könnyen olyan személyt, aki szívesen 
mesélne indiai, Dél-Amerikai, vagy marokkói útjáról. 
Meghívott előadónk aztán be is kapcsolódhat az este 
további programjaiba.

Csapatképző, párosító játéknak bevethető az aláb-
bi koncepció. A társaságot húzás, vagy önkény szerint 
autósokra és stopposokra osztjuk. Minden stopposnak 

személyre szabottan találhatunk ki egy úticélt, ami 
neki passzol. Ha, mondjuk, egy stoppost a Taj Mahalhoz 
küldünk, „párja” a Törökországba tartó autós lesz, és 
minél többen vagyunk, annál nehezebb ezt a játék egy 
vagy két perce alatt felmérni. Biztosíts a résztvevőknek 
világtérképet. 

Az így kialakult párokkal, csoportokkal aztán írathatunk 
bakancslistát, aminek mindenki meg is oszthatja a 
publikus elemeit. Kitalálhatnak világkerülő-költségve-
tést, ebben segítségükre lehet a világhálón keringő, or-
szágokra lebontott „cost of living map”. Bemutathatják 
a legprofibb megoldást a tengerparton alvás biztonsá-
gossá tételére, ehhez biztosítsunk ruhákat, hátizsákot, 
értékeket. A dolog fontosságát illusztrálja, hogy a ze-
netanárom egy olasz tengerparton töltött éjszaka haj-
nalán arra ébredt, hogy egy idegen már a bokájánál 
tart a hálózsákjában, öt centire a pénztárcájától. 

Egy röpke kvíz keretében mindenkit szembesíthetünk 
azzal, hogy nála sokkal szegényebbek, öregebbek, lá-
nyok, gyerekesek, féllábúak, stb. is utaznak. Így a leg-
több vulkánnal rendelkező Indonéziában, tudomá-
som szerint a legöregebb hátizsákos turista egy 95 

éves ausztrál volt. Számtalan kalandor 
stoppolt végig a világ körül, a 360° 
bringa bloggerei világkerülő útjuk első 
500 napján mindennel együtt átlago-
san napi 2400 forintot költöttek. Ku-
bában pedig komolyan gondolják a 
köztulajdont, így egy jelképes összeg 
fejében bárki lestoppolhat egy állami 
teherautót. Egyszóval kalandra fel!

Halál
Ne riadjunk vissza a komolyabb té-
máktól sem. Attól, hogy a halál témá-
ja körül forog az őrsgyűlés, még nem 
kell végig csendben szomorkodni. Az 
elejére és a végére lazább programot 
tervezzünk, inkább a közepén komoly-
kodjunk.

Színes szürkeség
Minden raj, minden őrs más és más. Ahhoz, 
hogy megelőzzük a lemorzsolódást, igazítsuk 
a programokat a társaság igényeihez! Álljon 
itt néhány ötlet két hagyományos őrs- vagy 
rajgyűlés programjára, illetve két aktívabb 
program az üldögélésre kevésbé hajlamos tár-
saságoknak.

Programajánlatok vándoroknak

Szertár

írta: Keszei Zsófia őv. (304.)

Kezdő játéknak ajánlom a Darwin-díjasok felemlege-
tését. Találjon ki minden csapat, vagy ha kevesen va-
gyunk, akkor mindenki egy kellően bizarr halálmó-
dot, majd cetlire írva dobja a közösbe. Legyen a tarso-
lyunkban egy valódi Darwin-díjas halál is (a világhálón 
számtalan kering, a Wikipédia szerint például egy orv-
vadász lelőtt egy, a feje fölött kiálló sziklán lévő szar-
vast, ami rázuhanva a halálát okozta). Ezt a kör végén 
a többivel együtt olvassuk fel. Minden csapat szavaz-
zon, hogy szerinte melyik az igaz történet. Egy pont jár 
annak, aki eltalálja, és egy annak, akinek sikerül átver-
ni a többieket, azaz akinek a kitalációjára mások sza-
vaznak. Már ha akarunk pontozni.

A komolyabb témák felé evezve elgondolkozhatunk a 
halotti rítusok értelmén. Ha van pár okostelefon vagy 
egyéb internet-elérési lehetőség a helyszínen, akkor 
bontsuk csapatokra a népet, bízzunk meg minden csa-
patot a világ legnagyobb vallásai halálkultuszának rö-
vid tanulmányozásával majd bemutatásával, aztán 
megbeszélve a dolgot, rámutathatunk arra, hogy mi a 
közös illetve eltérő ezekben a kultuszokban, és mi lehet 
a céljuk. A beszélgetés egyik lehetséges kifutása a ha-
lál modern társadalmunkból való kiszorulása, a hagyo-
mányok és ceremóniák visszaszorulásán keresztül ter-
mészetességének elvesztése és tabuvá válása. A té-
mában érdemes Polcz Alaine műveivel ismerkedni, aki 
többek között a Magyar Hospice Mozgalom elindításá-
val alkotott maradandót, a haldoklókat és gyászolókat 
segítve. Az alábbi hivatkozáson olvasható néhány lé-
nyeges gondolat: http://www.lelkititkaink.hu/polcz_ala-
ine_honnan.html

Hogy ne távozzunk síri hangulatban, a végén evezzünk 
újra sekélyebb vizekre. Szóba kerülhet, hogy ki szerint 
hogyan lenne a legjobb, illetve a legrosszabb 
eltávozni, vagy ki mit tenne, ha csak egy hete 
lenne hátra. Felhozhatjuk a halálközeli élmé-
nyeket, vagy, hogy tudni akarjuk-e előre a ha-
lálunk időpontját. A legtöbben egyébként nem 
örülnének egy ilyen információnak, még sze-
rencse, hogy mai tudásunkkal édeskevés esély 
van a megszerzésére.  Egy fantáziadús progra-
mozó viccet is csinált a dologból; a deathclock.
com honlapon pár infó megadásával megkap-
hatjuk hátralévő másodperceink számát. Per-
sze a számolás nem nyugszik komoly tudomá-
nyos alapokon.

Azoknak, akik aktívkodni nem gondolatban szeretnek, 
ajánlok két mozgalmasabb programot is.

Gourmet-verseny
Mit ér az ízletes étel, ha nem a mi kreativitásunk gyer-
meke? Gyűljünk össze egy főzési lehetőségeket nyúj-
tó helyen, beszerezve jó pár egyszerűbb alapanyagot. 
Ezekre előre megadott, vagy egy bemelegítő játékban 
megszerzett kreditből licitálva a csapatok elnyerhetik 
őket, hogy jobbnál jobb mártogatókat alkossanak belő-
lük a bekészített chips-hez.

Alternatívája a palacsinta-töltő vagy italkeverő ver-
seny, illetve hozathatunk már otthon elkészített ver-
senyszámokat is. Fordított esetben a cél az alapanya-
gok ízlelés útján történő kikövetkeztetése.  Az íz és a 
kreativitás pontozása elmaradhatatlan része a játék-
nak.

Házi serfőzés
Ha vándorainkat elsősorban a könnyed szórakozás le-
hetősége pezsdíti fel, kitűnő elfoglaltság a sörkészítés 
– házilag! A(z akár a kőbányai sörgyár múzeumában 
kóstolással egybekötött látogatáson) kiművelt társa-
ság az elméleti alapozás után akár otthon is meg-
próbálhatja reprodukálni a keserű nedűt, kihasznál-
va, hogy ez 2012 óta 1000 literig teljesen legális, de a 
NAV-nak három nappal előtte be kell jelenteni.  Kelleni 
fog egy minimum húszliteres fazék, egy pelenka, egy 
hőmérő, és egy edény, amiben érlelhetjük.  Alapanya-
gokat elsősorban internetes szakboltokban lehet be-
szerezni, de egyes boltoknak állandó üzlethelyiségük is 
van. Jó egynapos projekt, utána magára lehet hagyni a 
nedűt, körülbelül egy hónap után érik be a munka gyü-
mölcse. Egészségetekre! 
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Nemzeti Fejlesztési Minisztérium programja ke-
retein belül minden közoktatásban résztvevő 
diák térítésmentesen férhet hozzá a Microsoft 

Office 365 Pro Plus szoftvercsomag legújabb verzi-
ójához. Így megkapjuk az alapvető Office terméke-
ket, a Word-öt, az Excel-t és a PowerPoint-ot. De eze-
ken kívül még használhatjuk a Publishert, ami egy 
kiadványszerkesztő program, az Access adatbázis 
kezelőt, illetve az One drive-ot, ami a Microsoft fel-
hőszolgáltatás egy TB tárhellyel. 

Mindezeket öt különböző gépre le-
het szabadon feltelepíteni, de akár 
mobil eszközökön és tableteken 
is használhatjuk az adott progra-
mokat. A telepítőket a következő 

oldalon találjuk https://products.office.com/hu-
hu/mobile?legRedir=true&CorrelationId=4dd-
446cb-e040-4a97-9c18-2f8c3865d0bc. 

Mi kell ahhoz, hogy valaki részt vegyen 
a Tiszta szoftver programban?
Általános vagy középiskolás diákok vehetnek részt a 
programban, a https://o365.educatio.hu/ weboldalon 
található regisztráció után. Itt meg kell adni az okta-
tási azonosítót, a születési dátumot és egy email cí-
met. A regisztráció után kapunk egy e-mailt, ami tar-
talmaz egy linket, ahol meg kell erősíteni a regiszt-
rációt. Ezután újra meg kell adni adatainkat, és csak 
ezután kapjuk meg azt az értesítőt, ami tartalmazza 

a felhasználónevün-
ket és ideiglenes jel-
szavunkat, illetve a 
végleges webcímet, 
ahonnan le tudjuk 
tölteni a szoftver-
csomagot. Ha sike-
resen végbement a 
telepítés, el kell in-
dítani valamelyik 
programot, és be kell 
jelentkezni, hogy ak-
tiválni tudja magát! 
Ha ezt elmulasztjuk, 
akkor 28 nap eltel-
tével már nem fog-
juk tudni használni 
a programokat, csak 
állandó bejelentke-
zés útján.

Mi a helyzet az egyetemistákkal?
A magyarországi felsőoktatási intézmények nagy ré-
sze rendelkezik egy úgynevezett Campus szerződés-
sel, ennek köszönhetően az ott tanulók is jogosultak 

írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)

alkalmazások
vezetőknek XIII.

A

Kocka őrs

Tiszta szoftver program

az Office 365 Pro Plus használatára. Ebben 
az esetben nem ilyen egyszerű a telepítési 
folyamat, ezért aki egyetemistaként szeret-
né igénybe venni a szolgáltatást, az keresse 
meg az adott intézmény tanulmányi osztá-

lyát. (A Pécsi Tudományegye-
tem hallgatói például ezen az 
oldalon találják a leírást és a 
regisztrációt https://aai.pte.
hu/Student_Campus).

Mire kell figyelni?
Mielőtt bárki regisztrálna, tisztában kell len-
nie azzal, hogy ez nem egy életre szóló szol-
gáltatás. Ez a lehetőség csak a 
tanulási időszakra vonatkozik, 
azaz arra az időre, amikor a ta-
nuló/hallgató aktív jogviszony-
nyal rendelkezik egy olyan in-
tézményben, amely beletartozik 
a programba. Amint ez a kap-
csolat megszűnik, úgy a felha-
talmazás érvényét veszti, és a 
felhőben tárolt adatatok is tör-
lődnek. Ez egyetemisták eseté-
ben akkor is fennáll, ha valaki 
halasztja egy félévét. 
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koktél mintájára ananászból és kókuszból áll. Kell hozzá 
2 csésze ananászkocka, 2 banán, ananászlé és kókusz-
reszelék ízlés szerint.

2. Fűszeres
A csokoládés-vaníliás-banános smoothie lé-
nyege, hogy igazi fekete kakaóból készül, 
persze, ha ilyennel nem rendelkezünk, ad-
hatunk hozzá cukrozott instant kakaót is. 
Tegyünk bele vanília-kivonatot, vagy vaní-
liáscukrot. Az ínyencek ezt még egy kis kar-
damommal is ízesítik.

3. Masszív bomba
Ez az energiabomba akkor jó, ha az ember 
edzeni készül, és nem akarja szilárd táplálék-
kal terhelni a gyomrát. Banán, narancs, méz, 
gyömbér, datolya és kókuszreszelék kell bele. 

smoothie egy krémes állagú, gyümölcsből vagy 
zöldségből készített – édes vagy sós – ital. A tur-
mixoktól elsősorban abban különbözik, hogy kizá-

rólag növényi összetevőkből áll, hígítása nem tejjel vagy 
joghurttal történik, hanem vízzel, de remek smoothie ké-
szíthető gabona és magtejek hozzáadásával is. Egy liter 
smoothie-hoz szükségünk van kb. 25-30 dkg apróra da-
rabolt gyümölcsre, amihez kb. hét dl vizet, vagy különfé-
le teákat, növényi alapanyagból készült tejeket öntünk. 
Ízesíteni lehet citrommal, naranccsal, lime-mal, őrölt fa-
héjjal, szegfűszeggel, kardamommal, kókusszal, vaníli-
ával, stb. Édesítésre mézet, nyírfacukrot, vagy eritritet 

Aki nem szereti a kókuszt, tehet bele fahéjat is, vagy kar-
damomot. Figyelem! Már 3 deci elfogyasztása esetén is 
elég keményen kell edzeni, hogy ledolgozzuk!

4. A zöldség smoothie
A brokkolis-áfonyás smoothie riasztó-

an hangzik, de meglepően finom. Kell 
hozzá 1 csésze áfonya, fél csésze pá-
rolt brokkoli, 1 pohár áfonyalé, és íz-

lés szerint egy pohár natúr joghurt. Aki 
szereti a gazpacho-t, vagy a hideg sós leve-

seket, azoknak valószínűleg ízleni fog a paradi-
csomos smoothie is. Kell bele 2 csésze feldara-
bolt, meghámozott paradicsom, fél csésze pa-
radicsomlé, fél csésze almalé, fél csésze apróra 

vágott répa, egy negyed csésze angol zeller, és 
tabasco, vagy valamilyen csípős szósz ízlés sze-
rint. Mehet is minden a turmixgépbe! 

írta: Nagy Emese

Készítsük otthon 
smoothie-t!
Kitartás, mindjárt itt a tavasz. Még nem késő 
megerősíteni az immunrendszerünket, fel-
tölteni vitaminnal a szervezetünket. Otthon 
zöldség-gyümölcs koktélt, turmixot készíteni 
gyerekjáték lesz. Ha már túl vagyunk az első, 
csupa gyümölcsből álló recepteken, akkor fű-
szerekkel még jobban fel lehet dobni ezeket az 
egészséges italokat.

A

Gasztrovás

érdemes használni. Ezek növényi eredetű, egészséges 
édesítőszerek, mellékízük nincs, és a méz kivételével 
szinte nem tartalmaznak kalóriát, így cukorbetegek is fo-
gyaszthatják. 

Legyen kéznél egy nagy teljesítményű turmixgép! Ha 
nem elég erős a motor, akkor nagyon kemény gyümöl-
csöket és zöldségeket apróra vágva, vagy egyáltalán ne 
tegyünk bele.

1. Csupa gyümölcs, 
azoknak, akik  
az egyszerűséget 
keresik
Ezeknek az italoknak az a lé-
nyegük, hogy vegyes gyü-
mölcsök keverékéből állnak. 
A kívánt sűrűség eléréséhez 
tetszés szerinti mennyiségű, 
százszázalékos gyümölcslevet 
is adhatunk. Az eper-banán 
kombó az egyik nagy kedvenc. 
4 nagy pohárhoz kell bele 2 
csésze eper (télen mirelit), 2 
banán, és ananászlé tetszés 
szerint. Ha konzerv ananászt 
bontasz meg, a levét is fel-
használhatod erre a célra. Egy 
téli smoothie, a Piña Colada 
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nem az elesés előtt, hanem a sokadik elesés után han-
goznak csak el. Pál apostol korintusi igéje is erre vonat-
kozik a hitben. Krisztus szabadítása révén (ha valóba 
megtért ember vagyok) semmi sem árthat nekem, mert 
ebben a világban körülvesz az Úr védelme, mint egy bu-
borék. Ezt senki ne értse minden esetben fizikai véde-
lemnek, hiszen a világ törvényei ugyanúgy hatnak ránk, 
mégis lelki téren bízhatunk benne, hogy Isten megvédi 
az övéit, ha azok Jézus megváltásán keresztül eljutot-
tak az Atyával való közösségre. Pál igéje azt is állítja, 
hogy ha kipróbálok dolgokat, az nem zár rabságba. De 
ez nem azt jelenti, hogy ki is kell próbálnom mindent! 
Az Isten megadja a bölcsességet, hogy tudjunk dönteni. 
Mégis sokszor szándékosan félretesszük a bölcsessé-
get, hogy kipróbálhassunk dolgokat. Ez sajnos előfordul. 
De ez nem legitimálja a bűnt! Pál a kíváncsiságból ere-
dő elbukások elleni védelemről beszél, és nem a visz-
szaeső bűnözésről! Ezt azért nem árt szem előtt tartani. 
Mégis, a vándorsággal járó szabadság sokszor az isme-
retlen területek felfedezésével jár, ahol velünk van az 
Isten védelmező szeretete.

Felelőssé válik saját hitéért is. Eddig megkérdezte a szü-
lő, vagy a vezető, hogy miért nem volt templomban, de 
ezután már csak az ő személyére lesz bízva, hogy meg 
tud-e maradni a lelki közösségben. Általában elmond-
ható, hogy mindig van egy rövid időszak, amikor kisza-
kad a vándor a gyülekezetből, mert a nagy szabadsággal 
először nem bír, de vissza is tér oda, amikor megtanult 
a kibővült lehetőségek határain belül számára optimáli-
san élni. 

Kapuk nyílása 
A 18. életév betöltése mindenki számára előrelépést je-
lent, nem csak a cserkészek vándor korosztályba való 
lépését. Államilag is jogot kapunk néhány olyan dolog-
ra, ami eddig (elvileg) tilos volt. Sokan ekkor lépnek át a 
közoktatásból a felsőoktatásba, ekkor tesznek meg egy 
nagyobb lépést a szülőktől való leválás felé, és fejlődés-
lélektanilag is másik csoportba sorolódunk át. Az persze 
kérdés marad, hogy ezek a lelki események mindenképp 
bekövetkeznek, vagy csak a külső változásokkal együtt 
járó reakció a lélekben? Azt gondolom, hogy is-is, de 
most nem a miérteket vizsgáljuk, hanem azt, hogy pon-
tosan mik ezek a lelki változások, és mit kezdjünk ilyen-
kor magunkkal és/vagy ilyen korosztályú vezetettjeink 
lelkivilágával.

Egyfelől, az ember ilyenkor szívesen kürtöli ki, hogy ő már 
feljebb lépett. Ha pl. alkoholt vásárol, szinte kívánja, hogy 
elkérjék a személyijét, hogy igazolhassa jogait, amit, mint 
egy érdemet, megszerzett a 18. születésnapján. Ugyan-
akkor ez igazából még az előző lelki szakasz lezáródásá-
nak velejárója. Az, hogy felvághatok vele, mintegy „extra 
képességgel”, amit elsajátítottam. A vándor korszak va-
lójában akkor kezdődik el, amikor már kellemetlennek ér-
zem, hogy elkérik a személyimet. Miért? Mert a lélektani 
jellemző már nem a felvágás, hanem az intimitás kere-
sése, az izoláció lesz! Akkor érkezett meg valaki a vándor 
korosztályba, amikor elkezd egy jó beszélgetés fontosab-
bá válni egy eseménydús bulinál. Egy csendes bivakolás 
három-négy jóbaráttal értékesebb lesz az egész nyári 
tábornál. És itt kezd el valósággá válni, hogy az ember-
nek nem csak vér szerinti, hanem útközben szerzett test-
vérei is vannak. Ezt az időszakot átjárja a szeretet-kere-
sés. A kószákkal ellentétben, akik alapvetően nem kere-
sik a szeretetet, de ha megérzik valakin, akkor képesek 

írta: Sáska Attila csst. (121.)

A szabadság 
szorításában:
a vándor-lét felelősségéről

Lelki

Minden szabad nekem, de 
nem minden használ. Min-
den szabad nekem, de nem 
válok semminek a rabjává.

(1Korintus 6, 12.)
Origókeresés
A kósza elindul az otthonról látott értékek felől egy ál-
tala kiválasztott (bármilyen mértékű) szélsőség felé. A 
vándor itt megáll, és a világ vizsgálása közben visszafe-
lé megy, az origó felé. A lázadás mértékétől függ, hogy 
mennyire fog közel kerülni a középponthoz, de minden-
képp elindul. Megjegyzendő, hogy kortól függetlenül, ha 
valaki nem indul el lázadó korszaka után a konszolidáció 
irányába, ott valami lelki baj van. A vándorok elindulnak, 
és közben formálódik a világról eddig alkotott képük. El-
tűnik a végletes idealizmus és megjelenik az összetett 
értékelés. Megtanulja (sokszor saját bőrén tapasztalva), 
hogy minden emberben vagy csoportban van jó és rossz 
tulajdonság is. Tehát többé nem ezek lesznek a viszonyí-
tási pontok, hanem ezeket is viszonyítja egy újra érvényt 
nyerő magasabb rendű középponthoz. Ez pedig a Tör-
vény. Azonban nem a törvény az utolsó dolog, amit Is-
tentől kaptunk. Míg a törvény segít tükröt tartani embe-
rek, csoportok és saját magunk elé, megjelenik a Kegye-
lem is, ami felment minket a Törvény ítélete alól. 

Ennek az az örömhír-hordozó képessége, hogy felismer-
hetjük benne, hogy az Isten is így tekint ránk! A Törvény 
alapján megvizsgál, de a Krisztus haláláért felment az 
ítélet alól, ha azt hittel magunkra elfogadjuk! Ez ered-
ményezi azt a hálát, ami segít nekünk a korlátok nélküli 
vándorlásban is megmaradni az Isten közelségében, tud-
va, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. 
Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjá-
vá. Isten áldjon és őrizzen bennünket a vándorlásban és 
vándoraink vezetésében! Ámen. 

megragadni azt, a vándorok kutatják a szeretetet, és sok-
kal elfogadóbbak a hiányára azokkal szemben, akik vala-
miért mégis fontosak számukra. 

Kapuk záródása
Nem zavaró a magány, mert márt nem frusztráló egye-
dül maradni a szokásaimmal, mert ilyen vagyok, az ed-
digi tapasztalataim alapján az én szokásaim a „jók”. 
Amilyen befogadó a kósza, körülbelül olyan elzárkó-
zó a vándor. Itt már új barátságok csak az életkörül-
mény-változással járó helyváltoztatás miatt kelet-
keznek. Egyébként küzd azért, hogy az „igazi” barátait 
megtartsa. Ez általában sikerül is távolságra való te-
kintet nélkül, és mindig ugyanott tudják folytatni, ahol 
utoljára abbahagyták. De új barátságot, ha nem adja 
magát egyértelműen, nem keresnek. Ugyanez nyilván 
az Istenkapcsolat terén is megmutatkozik. Ha eddig 
olyan közösséget talált, ahol szólt hozzá az Isten, akkor 
annak aktív, szolgáló tagjává válik. De eddig kíváncsi-
an tekintett más lehetőségek felé is, most azonban már 
nem érdekli más, csak a jól bevált forrás. Az eddig pró-
fétának tekintett karizmatikus vezető ugyan egyszer-
re emberibbé válik, és kiderül, hogy nem minden fekete 
vagy fehér, mégis elfogadja őt lelki vezetőjének, mert 
toleráns lesz az eddig befogadott emberek hibáival. 

Jóleső gátak hiánya
A jogokkal megérkeznek a felelősségek is. Kilép a ván-
dor a szülők vagy a csapat közvetlen rálátásából, és 
már senki nem fogja megmondani neki, hogy mi az, 
amit már nem kéne. Ebben a korban a figyelmeztetések 
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társasjátékozunk, vagy éppen kcs játékokkal múlatjuk 
az időt. Nagy sikerei voltak még a budapesti városis-
mereti vetélkedőknek is. Előadásokra is járunk, illet-
ve előadókat hívunk meg különféle érdekes témákban. 
Félévente közösen portyázunk 
egyet. Ezek kezdetben Buda-
pesthez közeli helyeken voltak, 
de az utóbbi időben már mesz-
szebbre is elmentünk. Portyáink 
általában egy hétvégét ölelnek 
fel, ilyenkor túrázunk, játszunk, 
jól érezzük magunkat, és álta-
lában valamilyen meglepetés 
programban is részesülnek a 
lelkes tagok. 

VL  Melyik volt eddig a legemlékezetesebb prog-
ramotok?
István  Nehéz kérdés, mert a maga módján mindegyik 
nagyon jól sikerült! Ha mindenképp választani kell, ak-
kor a tavalyi tavaszi portya, ami Visegrádon volt. Hi-
hetetlenül jó hangulat alakult ki, a létszám is kellően 
magas volt, nagyon jó volt megtapasztalni az össze-
tartozást, és, hogy mindenki belead valamit ebbe az 
egészbe. A kedvenc jelenetem az volt, amikor krumplit 

VL  Honnan jött a vándor őrs ötlete?
István  Az ötletet egy igény szülte, ugyanis vidékről fel-
jőve azt tapasztaltam, hogy az egyetem évei alatt 
nincs igazán lehetőség itt Budapesten cserkészkedni, 
hacsak nem akar bekapcsolódni az ember egy meglévő 
csapatba. Ez is lehetséges, csak sokszor nem egyszerű 
egy kiforrott csapat életébe beilleszkedni, és valahogy 
másra vágytam. Valami újat szerettem volna, mert úgy 
láttam, hogy a vándorok vagy vezetők lesznek a csa-
pataikban, vagy elvesznek. Kevés jól működő vándor 
őrssel találkoztam, és erre akartam valamilyen megol-
dást találni. A vándorok számára a cserkészet sokszor 
már csak azt jelenti, hogy munka, munka és segítséga-
dás. Sokan ezt hamar megunják, mert úgy érzik, hogy 
sokat tesznek bele, de nem kapnak vissza semmit, ne-
kik nem szerveznek programot, tőlük viszont elvárják, 
hogy programokat szervezzenek. 

Olyan őrsöt szerettem volna, ami kifejezetten vándo-
roknak van kitalálva, nekik van szervezve, hogy ők is 
érezzék a gondoskodást. Így jött létre a Paszuly őrs. 

VL  Hol toboroztál?
István  Először a szűk baráti körön belül toboroztunk: 
volt egy év, amikor nagyon sokan jöttek fel Szegedről 
tanulni, ahonnan én is származom. A későbbiek az or-
szág legkülönfélébb pontjairól érkeztek jelentkezők, a 

létszám meg csak duzzadt. Hat-hét fővel indul-
tunk. Papíron már nagy a létszám, de ebbe be-
letartoznak azok is, akik külföldön tanulnak, 
önkénteskednek, vagy éppen úgy alakultak a 
tanulmányaik, hogy más városban élnek. Így 
sokan fél-egy év kihagyás után visszatérnek. 
Az őrs így átjáróháznak tűnhet, de talán ebben 
rejlik a varázsa az egésznek. A létszám alap-
ján tulajdonképpen már raj lehetnénk, a prog-
ramok és a foglalkozások mégis az őrsi rend-
szer keretein belül zajlanak. Két és fél éve ala-
kultunk, és azóta folyamatosan növekedünk. 

VL  Milyen gyakran találkoztok?
István  Kezdetben kéthetente voltak őrsi fog-

lalkozások, de a nagy igényre és a megnövekedett lét-
számra való tekintettel már hetente találkozunk. A leg-
népszerűbbek a kulturális programjaink. Kiválasztunk 
egy színdarabot, kiállítást, filmet, és közösen elme-
gyünk megnézni. Ezen kívül nagyon szeretünk játszani: 

és hagymát kellett pucolni viszonylag nagy mennyiség-
ben. Eléjük tettem, és elmentem öt percre előkészíte-
ni a vizet. Mire visszaértem, a krumpli már fel volt koc-
kázva, a hagyma pedig feldarabolva. Nagyot néztem, 

mert ez a munka máskor jó félórá-
ig el szokott tartani. Ha mindenki 
együtt dolgozik, annak meg van az 
eredménye. 

VL  A tagok otthon mennyire ak-
tívak, hol az őrsötök helye egy-
egy cserkész életében?
István  Mindenkit köt a szíve vala-
milyen mértékben az otthoni csa-

patához. A mi őrsünk egy ezen túlmutató plusz lehe-
tőség egy hétköznap estére. Mert jóllehet otthon min-
denki valamilyen úton-módon egy csapathoz tartozik, 
ahol általában konkrét feladatokat is ellát: vannak raj-
vezetők vagy őrsvezetők, de sajnos az egyetem évei 
alatt egyre kevesebb ideje jut az embernek az ilyen fel-
adatok ellátására. Sokaknak már az itteni őrsi élet az 
egyetlen kapocs a cserkészettel.

Akit érdekel a Paszuly őrs tevékenysége, bátran érdek-
lődhet a horvathistvan2@gmail.com email címen. 

írta: Németh Domonkos

Égig érő paszuly
Sokan mennek más városba egyetemre, mint ahol 
addig éltek, ezen belül is nagyon sokan mennek 
Budapestre. Az új helyen nehéz lehet közösséget 
találni, de szerencsére, aki cserkész, annak 
mindenhol vannak barátai. Horváth István a fővá-
rosban tanuló vidéki cserkészeknek indított egy 
őrsöt, erről kérdeztük.

interjú

cserkésznek maradni távol az otthontól
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cserkészet működését befolyásoló területekről, illetve al-
kalom adódott a Szövetség szervezetfejlesztési folyama-
tainak megismerésére. A visszajelzések alapján a részt-
vevők többsége hasznosnak, eredményesnek értékelte 
az INDABÁ-n együtt töltött két napot. Az INDABA esemé-
nyeit összefoglaló kiadvány hamarosan elkészül, ame-
lyet honlapunkon teszünk majd közzé, kiegészítve a szer-
vezetfejlesztők összegzéseivel, értékelésével, melyeket 
a konferencián szerzett bőséges tapasztalatokból állíta-
nak össze. Előzetesként, a kiadvány tartalmát szolgáltató, 
Pontyos Tamás szervezetfejlesztővel készített interjút itt 
olvashatjátok el.

Elkészültek az 1%-gyűjtő plakátok! - A csapatok-
nak plakát adatgenerátorral!
A kommunikációs csoport elkészítette a Szövetség és a 
csapatok számára az idei 1% gyűjtés plakátjait és anya-
gait. A Szövetség dokumentumait, illetve a csapatok szá-
mára készített plakát nyomdai változatát megtaláljátok a 
honlap szertár menüjében. Az eddigi évekkel ellentétben 
azonban a csapatok számára webes használatra nem ki-
töltetlen 1% plakátokat készítettünk, így azt ne keressé-
tek a honlapon. A csapatoknak a 2015-ös kampányhoz 
az Informatikai csoport vezetője, Szórád Előd cst. (118.) 
segítségével létrehoztunk egy generátort, amellyel köny-
nyen elláthatjátok csapat-alapítványotok egyéni adatai-
val ezeket a dokumentumokat. Ez a generátor teszi rá a 
kész plakát, illetve facebook borítóképre a csapat alapít-
ványának a nevét, illetve az adószámát a megfelelő hely-
re. Ezt az újítást azért találtuk ki, hogy könnyebb legyen 
nektek elkészíteni csapataitok plakátjait, facebook borí-
tóképeit, amelyek így egységes, esztétikus megjelenést 
is kapnak.

A generátor használata:
• kattints IDE
• töltsd ki a kedvezményezett nevét, adószámát
• válaszd ki, hogy plakátot, vagy facebook borítóképet 

szeretnél
• a „Lássuk” gombra kattintva megjelenik a kért doku-

mentum, amit a jobb egérgombra kattintva lement-
hetsz

A csapatok plakátjait/facebook borítóképeit egyéni ada-
tokkal ellátó generátorát a visszaélések elkerülése érde-
kében nem tesszük fel a honlapra, hanem itt, a hírlevél-
ben tesszük elérhetővé számotokra, illetve a kerületi ve-
zetőknek email levélben is elküldjük. Ha kérdésetek van 

a generátorral kapcsolatban, érdeklődjetek a kommuni-
kacio@cserkesz.hu címen. Azok a csapatok, amelyek nem 
rendelkeznek 1 % gyűjtésére jogosult szervezettel, kérjük, 
hogy segítsék a Szövetséget a gyűjtésben a kampányi-
dején a honlapon található szövetségi plakáttal, borító-
képpel.

Kövesd nyomon a Cserkész SE tevékenységét!
Elindult aCserKészen a Sportra Egyesület! Kéréssel for-
dulunk hozzátok: juttassátok el minél több helyre ezt a 
kérdőívet. Töltsd ki, és küldd el minél több cserkészve-
zetőnek is ezt a pár perces kérdőívet, hogy tudjuk, mely 
sportágak a legnépszerűbbek cserkészetünkben. Annak 
érdekében, hogy minél egyszerűbben tájékozódhassatok 
programjainkról, tevékenységünkről, első lépésként el-
készítettük Facebook oldalunkat, melyet itt találtok. Lá-
togassátok meg, hogy elsőként értesüljetek tevékenysé-
geinkről.

Nyomtatott MCS és VL szállítása
Amint azt tudjátok, a tavaly szeptemberi toborzó kon-
ferencián átadtuk az eseményen résztvevő, csapatukat 
képviselő cserkészeknek az ismét nyomtatásban is meg-
jelenő Magyar Cserkész és Vezetők Lapja újságokat. A 
nyomtatott lapok azóta is rendre megérkeznek a szövet-
ség Tömörkény utcai telephelyére, amelyeket futárszol-
gálattal kívánunk a vidéki, kerületi központokba eljuttat-
ni. Jelenleg is dolgozunk ennek az adminisztrációján, hogy 
minél hamarabb beindíthassuk az újságok futárral törté-
nő kiszállítását.

A Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja lapszámait már 
cserkészkerületekre bontva bedobozoltuk. Illetve a ke-
rületen belüli csapatoknak járó újságokat is külön cso-
magoltuk, hogy a kerületi központokból könnyebb legyen 
majd a csapatoknak szánt mennyiségeket szétosztani.

Arra kérünk Benneteket, hogy addig, amíg zajlik az admi-
nisztrációs munka, és a futárral történő szállítás elindul, 
segítsétek cserkésztestvéreiteket, hogy hamarabb hoz-
zájuthassanak a nyomtatott cserkészújságokhoz. Kérjük, 
hogy ha Budapesten jártok autóval, és lehetőségetek van 
rá, vigyétek el a sajátotok, vagy más csapatok újságait, 
amelyekkel kapcsolatban vagytok, vagy útba esik nektek 
a székhelyük. Amennyiben szeretnétek és tudtok a fenti-
ekben segíteni, kérjük, jelezzétek a kommunikacio@cser-
kesz.hu címen, hogy mikor és hová tudjátok elvinni az elő-
re csomagolt újságokat. 

Hallasd a hangod, adj választ a kérdéseinkre!
Az elmúlt időszakban ismét előkerültek olyan kérdések, 
amelyeket érdemes végigbeszélnünk, megértenünk a kü-
lönböző szemnpontokat. Kérünk, segítsetek azzal, hogy a 
véleményeteket elmondjátok. Két rövid kérdőívben várjuk 
a visszajelzéseiteket. Hálásan köszönjük a Ruházati Bi-
zottság munkáját, amivel a Ruházati Szabályzatot hoz-
záigazította a valósághoz, és javaslatot tett arra, hogy 
miként őrizzük meg a hagyományt, és legyen praktikus a 
ruházat. Négy kérdőívben kérdezzük meg a tagság véle-
ményét ezzel kapcsolatban. Íme a második felvonás. Bát-
ran küldjétek szerteszét, hogy mindenkihez eljuthasson!

Új csapatparancsnoki kinevezések
Budai Cserkészkerület: Surján Péter csst. (442.)
Pesti Cserkészkerület: Soós Árpád csst. (192.)

Leégett egy cserkésztestvérünk rokonainak a 
háza! - Segítsünk az újrakezdésben!
Csapatunk egyik tagjának a rokonainak leégett a háza 
szilveszterkor. Szeretnénk segíteni nekik, hogy minél 
gyorsabban átvészelhessék ezt a nem könnyű időszakot. 
Első felhívásunk után sokan segítettek a családnak, és 
úgy tudjuk, hogy jó néhány cserkészadomány is érkezett 
hozzájuk. Ezúton szeretnénk tolmácsolni a család köszö-
netét az eddigi felajánlásokért.

A témával kapcsolatos cikkeket itt olvashatjátok:
http://feol.hu/hirek/ujev-elso-napjan-marad-
tak-fedel-nelkul-1670129 

http://feol.hu/hirek/cikkunk-
nek-koszonhetoen-sokan-segitenenek-a-lee-
gett-haz-lakoin-1672917 

Amennyiben valaki még adományozna, az továbbra is 
keresse őket. Szeretettel fogadnak bármilyen segítsé-
get. A mindennapokhoz szükséges konyhai eszközök-
re nagy szükségük lenne, illetve ha valakinek vannak 

felesleges kézi szerszámai, műszaki cikkei, amit már nem 
használ, annak nagy hasznát tudnák venni, hogy mi-
nél kevesebb dolgot keljen nekik megvásárolni. Bútoro-
kat és ruhákat szerencsére már kaptak. Pénzadományt is 
örömmel fogadnak, bármilyen csekély összeg is legyen. 
„Sok kicsi sokra megy!”, Szalai Gyula: Cib: 10700787-
06484909-53200008. Ezen a telefonszámon bárki el 
tudja érni Várszeginé Tamara Anitát (a tulajdonos lányát): 
06309282760.

Tizedik évfolyamába lépett az OE hírlevél - Hama-
rosan új formát kap
Az Országos Elnökség Hírlevele elérkezett a X. évfolya-
mához. 2006 szeptembere óta küldjük általa az aktuális, 
és a cserkészközösségünk számára fontos információkat.  
A korábban közzétett és általatok kitöltött belső kommu-
nikációs kérdőív, illetve személyes beszélgetések alap-
ján a kommunikációs csatornáink egyik legelfogadottabb, 
legszívesebben használt formája az Országos Elnökség 
által küldött hírlevél. Éppen ezért akarjuk ezt a kommuni-
kációs eszközt még felhasználóbarátabbá, átláthatóbbá 
tenni, hogy még nagyobb érdeklődéssel olvassátok.

Az OE hírlevelet tizedik évfolyama alkalmából új külső-
vel lepjük meg, fiatalosabb, lendületesebb formát kap, il-
letve szempont az átalakításnál, hogy minden, általatok 
is használt digitális eszközön felhasználóbarát formában 
tudjátok majd olvasni. Az új megjelenéssel kapcsolatban 
számítunk a véleményetekre, hogy az eredmény olyan le-
gyen, amit szívesen láttok majd viszont számítógépete-
ken, telefonotokon, vagy táblagépen. Mondjátok el tehát 
a észrevételeiteket, eddigi tapasztalatotokat a hírlevélről, 
és a tervezett új megjelenésről, hogy megtudjuk, a mi el-
képzelésünk mennyire illeszkedik a ti igényeitekhez.

Hamarosan elkészül az INDABA értékelése!
Sokan vettek részt közületek a 2014 novemberében meg-
rendezett INDABA konferencián. A két napos eseményen 
lehetőség nyílt a vélemények megosztására különböző, a 

Az Országos
Elnökség hírei

Hírek
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Sátorszemle

Vándorcserkészek az MCSSZ-ben
Életkor Fiúk Lányok Összesen

18 év alattiak 2572 2545 5117

18-24 évesek 975 939 1914

Összesen 3547 3484 7031

A vándor cserkészek
                    létszáma az MCSSZ-ben

= 100 cserkész

I. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

18 év alattiak 903 870 1773

18-24 évesek 311 331 642

Összesen 1214 1201 2415

III. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

18 év alattiak 186 127 313

18-24 évesek 70 61 131

Összesen 256 188 444

V. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

18 év alattiak 127 103 230

18-24 évesek 37 39 76

Összesen 164 142 306

VIII. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

18 év alattiak 253 259 512

18-24 évesek 132 85 217

Összesen 385 344 729

X. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

18 év alattiak 503 461 964

18-24 évesek 223 187 410

Összesen 726 648 1374

II. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

18 év alattiak 145 110 255

18-24 évesek 45 53 98

Összesen 190 163 353

IV. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

18 év alattiak 129 100 229

18-24 évesek 47 32 79

Összesen 176 132 308

VI. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

18 év alattiak 296 336 632

18-24 évesek 116 91 207

Összesen 412 427 839

IX. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

18 év alattiak 59 50 109

18-24 évesek 9 13 22

Összesen 68 63 131

Az adatok a 2013-as éves jelentések alapján készültek.
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